
 

La Rampinya de Sallent considera que 
s´incompleix la sentència del POUM 
El vicepresident veïnal creu que la modificació és un acord a mida del que necessita Iberpotash 
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DAVID BRICOLLÉ | SALLENT Les limitacions 

que la Generalitat ha posat al creixement del 

runam del Cogulló per complir la sentència que 

anul·lava una part del pla urbanístic de Sallent 

(vegeu edició d'ahir) no satisfà, d'entrada, l'Associació de Veïns de la Rampinya, l'entitat 

que va promoure en el seu moment el litigi. El seu vicepresident, Benet Vendrell, afirmava 

ahir en una primera valoració, "pendent d'analitzar-ho més col·lectivament", que l'acord 

aprovat per la comissió d'Urbanisme és un vestit a mida de les necessitats immediates de 

l'empresa.  

"Estàvem pendents de què faria la Generalitat davant d'aquella sentència -del juliol del 

2013- i ja s'ha vist que s'ha posat d'acord amb Iberpotash per allargar dos anys més el 

temps per continuar-hi abocant. Les coses no poden anar així. Per part nostra ja veurem 

què farem", afirmava Vendrell. 

Tal com informava ahir Regió7, el Govern ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Sallent que fixa el 30 de juny del 2017 com a data 

màxima per deixar d'abocar al Cogulló; posa un topall d'alçada de 538 metres sobre el 

nivell del mar (ara en fa 508), elimina les ampliacions previstes i limita el creixement a la 

superfície actual. Però, per a Vendrell, "no podem estar-hi d'acord perquè en relació amb 

la sentència hi ha punts que s'estan incomplint clarament". Concretament, segons el 

representant veïnal, la resolució judicial "donava 9 mesos per presentar un programa de 

restauració i deia que a partir d'aquell moment el runam havia de començar a decréixer". 

Vendrell afirma, però, que en aquests moments "el perímetre de la muntanya de sal s'ha 

ampliat considerablement per la part est respecte al que hi havia quan es va emetre la 

sentència. En pujar la muntanya en alçada es va colgar la rasa perimetral, i el que s'ha fet 

és eixamplar el terreny i tornar a fer una rasa més enllà d'on era. Per tant, en relació amb 

el 2013 han continuat ampliant, cosa que no podien fer". 

 


