
El runam de Sallent acumula sal per ser 
explotat durant un període de 25 anys 
La voluntat d'Iberpotash és que el dipòsit ja no creixi més i que s'iniciï un procés d'aprofitament 

del residu en pocs anys 
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ENRIC BADIA | MANRESA Al runam del Cogulló de Sallent s'hi acumulen actualment 38 

milions de tones del sal. Iberpotash va confirmar ahir el compromís que avançava aquest 

diari de fer una segona planta de sal vacuum (d'alta qualitat i puresa al Bages) per produir 

1,5 milions de tones anuals de sal a la part Llobregat de l'explotació. Una simple divisió ens 

indica que el que s'ha acumulat en els darrers 40 anys pot desaparèixer en 25. A Sallent, 

en principi, és previst que l'activitat minera es tanqui sense expectatives de reobrir perquè 

l'empresa defensa que hi ha una esgotament dels jaciments. Per tant, si no hi ha noves 

aportacions s'hauria de pensar que el Bages hauria d'arribar cap al 2040 amb aquest 

conflicte resolt. 

José Antonio Martínez Álamo, president d'ICL Ibérica i conseller delegat d'Iberpotash, va 

explicar ahir a una quarantena d'empresaris reunits a la Cambra de Manresa que després 

del pla Phoenix I, hi haurà una pla Phoenix II, que ja es dibuixa, i encara un tercer. I que el 

que en el seu moment van dir que seria una inversió d'un 600 milions d'euros, ara ja 

estava en condicions d'afirmar que en seran entre 700 i 800. Martínez Álamo va defensar 

l'aposta decidida del grup per a l'estructura empresarial del Bages i els plans de futur 

dibuixats i es va mostrar entusiasta a l'hora d'analitzar les perspectives de creixement dels 

propers anys. 

Fins ara se sabia que Iberpotash havia fet un cop de cap per centrar l'activitat extractiva a 

Súria i per desenvolupar-hi un ambiciós projecte que suposa construir una rampa d'accés a 

la zona de galeries (amb una profunditat de 900 metres), ampliar el doble la zona de 

producció de la potassa i fer una planta de sal nova, que ha de ser una revolució tant per a 

l'extracció de la potassa com per al sector de les salineres, que avui aporten la sal al sector 

químic. Amb aquesta planta de sal, que ha de ser una novetat en aquesta indústria, 

Iberpotash posarà al mercat tota la sal que produeix i que ara acumula als polèmics 

runams del Fusteret (a Súria) i del Cogulló (a Sallent), que a més a més són cars de 

mantenir.  

La irrupció en el mercat de la sal d'Iberpotash ha posat en alerta el sector. I encara més i 

tot, perquè Martínez Álamo els veu com els responsables de bona part de la judicialització 

de tot el nou projecte de Súria. 


