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Vilagrà vetllarà perquè ICL «cicatritzi
la ferida» que la mineria ha
provocat al Bages
La nova delegada del Govern a la Catalunya Central es mostra convençuda que
l'empresa posarà en marxa solucions "immediates" per reduir el runam salí

La delegada del Govern, Laura Vilagrà, amb el president del CCB, Agustí Comas, en una imatge recent |
CCBages

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, ha assegurat que treballarà per
donar compliment als compromisos que ICL Iberia i el Govern van adoptar en el conveni signat el
passat 13 de novembre. Per Vilagrà, el desenvolupament empresarial d'Iberpotash -filial d'ICL
Iberia- no ha de ser contradictori amb el respecte al medi ambient, i ha garantit que vetllarà perquè
l'empresa "cicatritzi la ferida" que la mineria ha provocat al Bages. La nova delegada s'ha mostrat
convençuda que l'empresa posarà en marxa solucions "immediates" per reduir el runam salí, però
admet que el problema s'ha anat fent "tan gran" que no es podrà resoldre "de manera definitiva"
fins a mig termini.
El passat 13 de de novembre, Iberpotash i el govern en funcions de CDC van signar un conveni
on ambdues parts prenien compromisos. El Govern va declarar l'empresa d'interès públic i
estratègic i es va comprometre, entre d'altres qüestions, a millorar l'actual col·lector de salmorres i
garantir els cabals d'aigua adequats.

De la seva banda, ICL Iberia instava la seva filial al territori, Iberpotash, a presentar un pla de
restauració definitiva del Cogulló abans que acabés el 2015 -fonts de l'empresa han confirmat a
l'ACN que ja han entregat el pla al Govern- i fixava l'any 2065 com a data límit per eliminar de
forma definitiva el runam salí del Cogulló de Sallent. A més, l'empresa es comprometia a fer un
tancament "progressiu" de les mines de Sallent i Balsareny i impulsar una àrea d'activitat
"industrial estratègica" en aquesta zona. 
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En una entrevista a l'ACN, la nova delegada del Govern, Laura Vilagrà, ha assegurat que vetllarà
perquè "cadascú faci els seus deures". Vilagrà reconeix que no es tracta d'un tema "senzill" per
l'abast econòmic que l'empresa té a nivell de país, però també per l'impacte que té la seva activitat
sobre el territori i que ella mateixa ha viscut en primera persona com a exalcaldessa de
Santpedor, municipi veí de Sallent i que ha vist afectats el seu subsòl i aqüífers. 

Més enllà de les inversions econòmiques previstes per Iberpotash al territori, Vilagrà creu que primer
s'han d'abordar els problemes mediambientals perquè considera que una activitat com la mineria
"si no respecta el medi ambient no serà viable al final". "El que es pugui pagar amb diners rai, però
hi ha coses més difícils d'arreglar. Al territori hi ha una ferida que s'ha de solucionar i cicatritzar, i
ho vetllaré en els propers mesos", ha sentenciat.

La nova delegada del Govern creu que l'empresa és conscient de la importància de respectar el
medi ambient. "Amb tot, la pilota és tan gran que, abans no s'ha pogut abordar amb
contundència, ha passat massa temps i el territori s'ha vist afectat de manera important", ha
lamentat. 
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