ICL inic
cia sond
s dejos
s pe
er a lla
resttaura
ació
ó dell run
nam de la
Botjjosa
a
Va ser un
n dels priimers dip
pòsits, ina
actiu des dels 70, i hi ha ac
cumulade
es prop
de 4 milio
ons de to
ones de sal
s
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Sond
dejos al runam de la Botjosa de Sallent ICL

ICL Iberia Súria&Sallent ha iniciat elss sondejos del
d
dipòsit salí de
d la Botjosa
a, a Sallent, un
u primer pass per
dur a terme la restauraciió d'aquest dipòsit.
d
Segons
han informatt fonts de l'em
mpresa, aqu
uests sondejo
os
formen part de la fase prrèvia del Pla de Restaura
ació
presentat pe
er part de la companyia
c
a la Generalittat
l'any 2015 i que
q es va ap
provar el 201
18.
Segons les mateixes
m
fon
nts, l'objectiu d'aquests
sondejos és poder "caracteritzar totss els materialls
dels quals està format ell dipòsit de la
a Botjosa i aiixí
poder preveure tot seguiit la seva gesstió". De form
ma
paralꞏlela a l'inici
l
dels so
ondejos, s'esttà tramitant
l'autorització
ó que permettrà el tractam
ment de la sa
al que
hi ha emmag
gatzemada, en el marc del
d Pla de
Restauració.
Aquest pla, segons
s
ha precisat ICL Iberia, ha de
suposar la "d
desaparició dels
d
dipòsitss salins, per mitjà,
m
entre altres mesures, de
e la planta de
e purificació de
d
sal", inaugurrada el maig del 2018 a les instalꞏlacions
de Sallent. La
L previsió éss que els son
ndejos i la
caracteritzacció associada
a acabin aqu
uest mateix estiu.
e

Segons ha manifestat el director de Medi Ambient d'ICL Iberia Súria&Sallent, Lluís Fàbrega , "és el principi
del programa de restauració que està aprovat des de l'any passat i és el resultat d'anys de treball continuat
per a poder entomar de forma definitiva la desaparició dels magatzems de sal a l'aire lliure, així com la
rehabilitació de tots els terrenys inclosos. Es tracta del compliment del compromís establert per ICL en l'àmbit
de la gestió ambiental i en el marc de la mineria sostenible".
El dipòsit salí de la Botjosa, ubicat a Sallent, es troba inactiu des de principis dels anys 70, quan va tancar
definitivament la mina de Sallent, propietat aleshores de l'empresa Potasas Ibéricas. El dipòsit conté 3,8
milions de tones de sal i, segons l'empresa, al llarg dels darrers anys "s'hi ha realitzat tot un seguit de
mesures preventives i de gestió ambiental".

