
Iberpotash comença a planificar una 
planta de sal que reduirà el Cogulló 
El president del grup ICL a l'estat presenta avui a empresaris del Bages els plans de futur de 

l'empresa. Segons ha pogut saber Regió7 en primícia, la nova planta, a la vora de l'actual runam, 

estaria dedicada íntegrament a la producció de sal 
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 El Pla Phoenix d'Iberpotash obté l´autorització ambiental 

 Una nova sentència ordena la suspensió dels abocaments al runam del Cogulló 

 Iberpotash aprofita fins a l´últim racó del Cogulló per aguantar la mina oberta 

ENRIC BADIA | MANRESA Iberpotash té en projecte fer una segona planta de sal d'alta 

qualitat a Sallent, a la vora de l'actual runam,segons ha pogut saber Regió7, després de 

la que ja té projectada a Súria. Aprofitar el polèmic runam sobre el qual hi ha sentències 

que condicionen qualsevol creixement és l'alternativa que sempre ha defensat l'empresa 

minera, però que fins ara no havia tingut mai un projecte industrial que avalés la idea. 

La planta estaria dedicada de manera íntegra a la producció d'aquest valorat 

producte a partir del que durant anys s'ha considerat un residu, que fins ara pràcticament 

no havia tingut oportunitats al mercat i era un problema pel seu impacte visual i, sobretot, 

mediambiental. José Antonio Martínez Álamo, president d'ICL Ibérica, empresa mare de 

la minera Iberpotash, presenta avui els nous projectes industrials a empresaris de la 

comarca. 

Fer una planta de sal d'alta qualitat i puresa (sal vacuum, amb una puresa del 99,97%) a 

Sallent que s'alimenti de la sal que durant diverses dècades s'hi ha acumulat era la 

solució més esperada des de l'administració local i catalana, pel que suposa 

d'oportunitat de negoci i d'oportunitat de començar a rebaixar la gran muntanya. 

L'empresa minera de fa temps que està treballant en l'anomenat projecte Phoenix, que 

preveu fer una nou accés a la mina de Súria per poder treure mineral a 900 m de 

profunditat i fer-ho en més quantitat que ara. Això suposarà, també, el tancament, 

segurament el 2015, de la mina de Sallent-Balsareny. A més, el mineral que surti tindrà 

un tractament que permetrà continuar aprofitant la potassa i obrir un nou negoci de 

sal d'alta qualitat per a la indústria química de tot Europa. El grup confia fermament en 

el projecte i les possibilitats de comercialització tant de Súria com de Sallent. En ambdues 

plantes es preveu poder produir 750.000 tones de sal. 
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http://www.regio7.cat/bages/2014/02/22/nova-sentencia-ordena-suspensio-dels/258692.html
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