
SOCIETAT18 Dijous, 16 d’octubre de 2014

Territori prorroga fins al 2017 el permís per acumular runam al Cogulló de Sallent

EL GOVERN TORNA A DOBLEGAR EL GENOLL DAVANT L’EMPRESA ISRAELIANA

Text  F. Alguacil

“H
e quedat sorprès que 
segueixin autoritzant 
nous abocaments. Per 

si no fos poc, en la resolució no 
fixen cap pla de restauració que 
quantifiqui l’augment d’escom-
brera que s’acumularà durant la 
pròrroga, ni tan sols concreten 
la fiança corresponent. Espero 
que reflexionarà, i espero que 
concreti. Ara, amb l’execució de 
la sentència, no es pot faltar a la 
veritat”, diu el fax que l’activista 
que ha denunciat a Estrasburg 
l’escandalosa inactivitat de la 
Generalitat amb Iberpotash, Se-
bastià Estradé, va enviar dime-
cres 8 d’octubre al president de 
la Generalitat, Artur Mas.

Aquestfax respon a la resolu-
ció adoptada a principis d’octu-
bre per la comissió territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, depenent de la conse-
lleria de Territori i Sostenibili-
tat, per mitjà de la qual aquest or-
ganisme concedeix una pròrroga 
de tres anys a l’empresa que ex-
plota les mines de potassa de Sa-
llent. Fins al 2017.

“La resolució que han pres, per 
a mi, em sembla una prevaricació 
en tota regla”, explica a EL TRI-
ANGLE  Estradé, que tot i pas-
sar dels 90 anys manté la pugna 
amb l’empresa minera i les insti-
tucions per mirar d’aconseguir 
que s’elimini l’escombrera que 
durant anys s’ha acumulat al Co-
gulló, a Sallent, com a resultat de 
l’activitat minera.

NOU PLANEJAMENT URBANÍSTIC
La comisió territorial d’urba-
nisme de la Catalunya Central 
estableix, en el nou planejament 
urbanístic aprovat, que l’escom-
brera tingui una delimitació mà-
xima de 47,57 hectàrees. El to-
pall d’alçada passa a ser de 538 
metres sobre el nivell del mar. La 
muntanya de runam del Cogulló 
mesura actualment 505 metres 
i s’equipara a la del Tibidabo de 
Barcelona, que en fa 512.

Artur Mas, en la col·locació de la primera pedra de la planta de Súria, el 2012. (Foto: elsetmanaridesuria)

Cop de mà a Iberpotash
que no sigui “irrisòria” com la 
primera que van presentar. Mal-
grat les reiterades sentències de 
diferents instàncies judicials 
que donen la raó als veïns dam-
nificats per l’activitat d’Iberpo-
tash -les filtracions de l’escom-
brera han salinitzat la conca del 
Llobregat-, la conselleria de Ter-
ritori i Sostenibilitat , que té les 
competències de medi ambient, 
s’inhibeix a l’hora d’exercir el seu 
deure de control sancionador 
amb aquesta empresa. ¦

La nova 
concessió 
amplia la 
delimitació 
i l’alçada de 
la muntanya 
de runam

F.A L’activista Sebastià Estra-
dé explica a EL TRIANGLE que 
té previst proposar un acord a 
Iberpotash per solucionar el li-
tigi en què Estrasburg ha fa-
llat en contra dels interessos 
de l’empresa que explota la 
mineria al Bages. “La solució 
és fàcil per arribar a un acord: 
si l’empresa diu que poden 
aprofitar molta sal del runam, 
que treguin ja la sal del Cogulló 
i així ja començarien a rebaixar 
la muntanya. I aprofitant que 
demanen el tercer carril fer-
roviari, que enlloc de la fiança 
paguin en bona part aquesta 
infraestructura. Això els facili-
taria l’exportació de potassa”.
Iberpotash manté contactes 
amb el Govern i amb Ferrocar-
rils de la Generalitat per  habi-
litar una tercera via entre Sú-
ria i Martorell. La companyia 
minera vol un tren amb ample 
de via europeu que connecti el 
Bages amb el Port de Barcelo-
na i amb el futur Corredor Fer-
roviari Mediterrani. L’empresa 
ha dit que invertirà 100 milions 
d’euros en una nova terminal 
de càrrega al Port que vol te-
nir enllestida l’any vinent per-
què hi circulin uns 200 vagons 
diaris.

SEBASTIÀ ESTRADÉ VOL 
PROPOSAR UN PACTE A 
L’EMPRESA MINERA

Les entitats que demanen la re-
tirada dels residus que salinitzen 
el Llobregat i l’aigua que abasteix 
l’Àrea Metropolitana veuen el 
nou planejament com “una passa 
endavant” en l’objectiu d’acabar 
amb l’explotació de les mines i de 
netejar l’escombrera. Però criti-
quen que no compleixi la sentèn-
cia que l’any 2013 van guanyar els 
veïns del barri sallentí de la Ram-
pinya, que exigia que la reorde-
nació urbanística a què s’ha de 
sotmetre immediatament l’es-
combrera “ha d’atendre a l’esta-
bilització sense demora, per pas-
sar a ser de reducció en la major 
brevetat sense que puguin pro-
duir-se situacions que empitjo-
rin o accentuïn els límits o con-
trols que s’estableixin”.

MÉS INCOMPLIMENTS
La decisió de la Generalitat res-
pon a la intenció manifestada 
per Iberpotash de centralitzar la 
producció minera a Súria. L’em-
presa necessita, segons diu, dos 
anys per enllestir l’adequació 

d’aquest trasllat.
La condició que posaven els ve-

ïns de la Rampinya per demanar 
l’execució provisional de la inter-
locutòria era que no es permetés 
a l’empresa continuar acumulant 
residus. “Aquesta resolució de 
la Generalitat  allarga el termini 
molt més enllà del compte i obe-
eix als interessos d’Iberpotash. 
Ells diuen que en dos anys  dei-
xen Sallent per anar a Súria, però 
la Generalitat els en dóna tres”, 
apunta Jordi Badia, que forma 
part de l’acusació veïnal i que és 
membre de la plataforma Mont-
salat. “Ens està bé que la Genera-
litat actuï, però el què ens cal ara 
és un programa de restauració 
del Cogulló”, afirma. L’associa-
ció considera que el Govern tot 
just “comença a encarar el pro-
blema” però encara falta el movi-
ment clau per desencallar el con-
flicte: que l’empresa que explota 
les mines del Bages presenti, tal 
i com l’obliga la justícia, un pla 
de restauració per a la muntanya 
de runam i una fiança adequada, 


