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Iberpotash recorrerà la sentència de
no abocar més al Cogulló
Els veïns del barri de la Rampinya valoren demanar l'execució provisional del
veredicte

La muntanya de sal del Cogulló de Sallent, també anomenat Montsalat. Foto: Estefania Escolà

	Iberpotash recorrerà davant del Suprem la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que ordena la companyia minera a deixar d'abocar més runam salí al Cogulló de
Sallent. Davant d'aquesta decisió, l'Associació de Veïns de Sant Antoni de Rampinya està decidida a
demanar l'execució provisional de la sentència, ja que "Iberpotash intenta allargar el procés i dóna
l'esquena a la negociació". L'origen de la sentència és la petició que els veïns de Rampinya van fer
l'any 2008 a l'Ajuntament de Sallent demanant que s'obrís un expedient de disciplina urbanística a
Iberpotash perquè els abocaments "no s'ajustaven a la legalitat". En aquell moment, el consistori
no va atendre la petició.

	 

	L'empresa que gestiona les mines del Bages, Iberpotash, ha confirmat que presentarà un recurs
davant del Tribunal Suprem contra la sentència emesa pel TSJC que ordena la companyia a
deixar d'abocar més runam salí al Cogulló de Sallent. Fonts d'Iberpotash han assegurat que, tot i
que l'empresa respecta la decisió del Tribunal, s'està analitzant la sentència i preparant els
arguments per tal de presentar el recurs en un termini màxim de 15 dies. De la seva banda,
l'Ajuntament de Sallent té previst reunir-se aquesta tarda amb els seus assessors jurídics per
decidir si presenten o no recurs. 
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	La sentència anul·la una resolució municipal de l'Ajuntament de Sallent del 2008 en la qual
s'acordava no obrir un expedient de disciplina urbanística a Iberpotash, tal com havien demanat
els veïns del barri de la Rampinya -situat als peus de la muntanya de Cogulló- perquè
consideraven que els abocaments "no s'ajustaven a la legalitat urbanística". 

	 

	Ara, el veredicte del TSJC reclama que es legalitzi l'ús del Cogulló i s'ajusti al Pla Municipal, fet
que l'obliga a no abocar més runam salí. A més, també demana que es restauri el medi físic,
s'elimini el residu salí acumulat fora de l'àmbit reconegut pel pla urbanístic i s'informi mensualment
al Jutjat de les tasques de desmantellament de l'escombrera. 

	 

	Satisfacció entre els veïns de la Rampinya

	En declaracions a l'ACN, els veïns de la Rampinya s'han mostrat satisfets amb el resultat de la
sentència, però han explicat que valoraran demanar l'execució provisional del veredicte davant la
decisió d'Iberpotash d'interposar un recurs, ja que creuen que l'empresa minera vol guanyar
temps. Iberpotash deixarà d'explotar les mines de Sallent el 2014 i concentrarà la seva activitat a
Súria. 

	 

	El seu vicepresident, Benet Vendrell, ha explicat que si l'empresa minera acceptés la darrera
sentència del TSJC, el conflicte estaria solucionat, però ha afegit que "si el que fan és recórrer,
nosaltres haurem d'actuar i demanar l'execució provisional de la sentència". "Si es posen
d'esquena, ho haurem de fer", ha afegit. Tanmateix, ha explicat que es veuen condicionats per la
pressió de l'entorn social i institucional de la zona. "La gent es pensa que l'abocament d'aquest
runam és condició indispensable per poder treballar i no és així", ha afegit. 

	 

	L'Associació de Veïns del barri de la Rampinya també va ser la promotora de la sentència del mes
d'octubre passat que anul·lava l'autorització ambiental concedida per la Generalitat l'any 2008. El
Cogulló és l'acumulació de residus industrials més gran de Catalunya, amb un terreny de 48
hectàrees i un volum equivalent almenys a 50 milions de tones.
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