
 
Els maquis no ho farien! 
Publicat el 29 de novembre de 2021 per taulallobregat 
 
Ahir, diumenge,uns centenars de corredors participaven al  CAMPIONAT MAQUI DE CURSES DE 
MUNTANYA  del Bages -Berguedà.   A la TAULA DEL LLOBREGAT no tenim res contra les curses, 
(encara que fer servir el nom dels maquis per una cursa no ens sembla d’allò més adient)  però el 
pitjor és que aquesta cursa consistia en pujar i baixar d’una muntanya de runams (El Cogulló de 
Sallent) que ha estat sentenciada com DELICTE AMBIENTAL 
 

 
 
Doncs l’ATENEU ROCAUS, PROUSAL I LA TAULA DEL LLOBREGAT van fer un acte de protesta 
denunciant  que ICL “blanqueja el delicte ecològic” del Cogulló en comptes  de treure el runam salí. 
Amb el gegant Maqui de l’Ateneu Rocaus a coll, els tres col·lectius volen fer evident que ICL Iberia 
subvenciona activitats que mostren només l’aspecte paisatgístic del runam del Cogulló amb la 
intenció que la població no tingui en compte el delicte que es continua cometent. 
Han fet aquest acte per recordar que sentències fermes ordenen la retirada immediata del runams 
del Cogulló a Sallent i del Fusteret a Súria, així com la restauració de l’espai ocupat; que tres directius 



han estat condemnats penalment per negar la salinització, i que existeix una denúncia de la Comissió 
Europea contra l’Estat Espanyol que és a punt d’entrar al Tribunal de Justícia Europeu. 
La Directiva Marc de l’Aigua parteix del principi de qui contamina que pagui, però, veient com han 
anat les coses fins ara, ProuSal avisa que es pot produir una situació catastròfica: que ICL marxi del 
nostre país deixant els treballadors sense feina i abandonant immenses muntanyes de runams que 
salinitzaran la poca aigua que tenim al Llobregat abocant-nos a una costosa dessalinització que 
haurem de pagar entre tot@s. 

 
20211128 Nota de premsa. LLegiu el comunicat de les tres entitats  aquí:  i aquest és el fulletó que 
han posat als parabrises dels cotxes dels participants. 
  
L’acte reivindicatiu ha tingut força ressò: Tant de bo contribueixi a tenir una mica més d’aigua al 
Llobregat!! 

 


