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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM) AL PROPER PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

 
 

Al Ple del Consell Comarcal del Bages 
 
El Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 
al Consell Comarcal del Bages i d’acord amb allò que preveu l’article 106.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, presenta al Ple del Consell Comarcal del Bages per a la seva aprovació, si 
s’escau, la següent proposta de resolució: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa la problemàtica que genera a la comarca del Bages l’explotació minera de 
potassa, especialment als rius Llobregat i Cardener, als seus afluents i de retruc a 
bona part del territori i la població del nostre país 
 
Atesa la complexitat d’aquesta problemàtica i l’agreujament significatiu de la situació 
 
Atès que en els darrers informes de l’Agència Catalana de l’Aigua s’observa que en 
diferents punts (torrent de Soldevila, riu Llobregat, riu d’Or, riera de Conangle, etc.), 
s’arriba a uns nivells de salinització molt més elevats que al mar i que en diferents 
informes de la Universitat Politècnica de Catalunya, SOREA, Aigües de Manresa, etc., 
s’hi detecten uns nivells de sal del tot desproporcionats i per damunt dels indicadors 
assumibles i tolerables per a la salut humana 
 
Atès que les muntanyes de runam salins són autèntiques muntanyes artificials 
desnaturalitzades del paisatge i que produeixen unes enormes conseqüències al medi 
natural i a l’economia de la comarca, així com  també al consum d’aigua de boca en 
diversos municipis  
 
Atès el cost actual i el que representarà en un futur l'eliminació dels residus, i, a més, 
la hipoteca que suposa per a la hisenda pública, pel territori i per les futures 
generacions. 
 
Atesa la preocupació que ha generat a la comarca del Bages l’anunci de la “variant de 
la línia D/C 110kv SE Sallent SE Calders entre suports T24 i T29”, amb l’únic objectiu 
d’ampliar i fer créixer el runam salí del Cogulló    
 
Atès que en cap moment s’ha plantejat fermament l’eliminació dels runams existents 
(El Cogulló, la Butjosa i Vilafruns) 
 
Atès que la UPC de Manresa ha realitzat un estudi on es plantegen solucions 
respectuoses amb el medi ambient i que la UPC ha presentat al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Mines 
de Catalunya 
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Atès que els runams salí del Cogulló no disposen de llicència urbanística d’usos del 
sòl que estan ocupant ni tampoc de llicència d’activitats i, que ara se’n demana una 
ampliació  
 
Atès que l’empresa Iberpotash, actual explotadora del jaciment, infringeix des de fa 
anys diferents normatives urbanístiques i mediambientals  
 
Atès que aquesta infracció és causa d’ importants greuges comparatius envers les 
persones i empreses a les que s’exigeix el compliment de legislació vigent tal i com 
mana la llei 
 
Atès que aquesta problemàtica actuació per part d’una empresa privada és causa de 
diferents perjudicis mediambientals i de salut pública tant al territori com als seus 
ciutadans i que aquestes actuacions privades han reportat un volum de despesa de 
diner públic absolutament desproporcionat  
 
PROPOSA 
 
1r – Instar a l’empresa Iberpotash a mantenir la producció i els llocs de treball de les 
seves explotacions a la comarca del Bages i a no utilitzar aquest argument com a 
mesura de pressió per a l’incompliment de  l’actual legislació i reglamentació 
mediambiental 
 
2n – Instar als sindicats, comitès d’empresa i representants laborals a que reclamin i 
exigeixin a l’empresa el compliment de la legislació vigent, tal i com s’exigeix a la 
totalitat d’empreses i activitats econòmiques de la comarca 
 
3r –Demanar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que 
obligui a l’empresa Iberpotash a complir la legislació mediambiental, d’obligatorietat 
per a tothom,  en matèria de residus, contaminació ambiental, llicències d’activitat i, si 
s’escau, que obri el corresponent expedient de disciplina mediambiental, que imposi 
les sancions i mesures correctores que s’escaiguin i que n’informi, si es considera 
oportú,  a la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
4rt – Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya que obligui a l’empresa Iberpotash a complir la legislació 
urbanística d’obligatorietat  per a tothom  
 
5è  – Demanar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a que 
faci públic l’informe encarregat, adjudicat i pagat a la Universitat Politècnica de 
Catalunya en relació a l’esmentada problemàtica dels runams salins de la conca del 
Llobregat, tal i com estableix la legislació vigent i que en trameti còpia a aquest 
Consell Comarcal 
 
6è – Demanar a l’empresa Aigües de Barcelona (Sorea) que faci públics els informes 
que en els últims 5 anys ha tramés a l’Ajuntament de Sallent, a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i a altres organismes i institucions sobre l’elevada salinitat del riu Llobregat al 
seu pas pel terme municipal de Sallent així com la incidència d’aquesta salinitat en el 
clavegueram i planta depuradora de l’esmentat municipi, i que  SOREA informi  si el 
mes de setembre de 2007 ha detectat abocaments i conductivitat superiors als 
200.000 microsiemens/cm i conseqüentment superiors als 6.000 microsiemens/cm 
que marca el decret 130 i que en trameti còpia a aquest Consell Comarcal 
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7è – Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que faci públics els informes i estudis 
de que disposi en relació a l’elevada salinitat dels rius Llobregat i Cardener i els seus 
afluents així com dels possibles orígens i causes d’aquesta salinitat i que en trameti 
còpia a aquest Consell Comarcal 
 
8è –Demanar a l’empresa Aigües de Manresa SA la influència que l’esmentada 
salinitat ha produït i/o produeix en els subministrament d’aigua potable als municipis 
de la conca del Llobregat dels quals en té la concessió i que en trameti còpia a aquest 
Consell Comarcal 
 
9è – Demanar a la Universitat Politècnica de Catalunya que faci públics els informes i 
estudis de que disposi en relació a l’elevada salinitat dels rius Llobregat i Cardener i 
els seus afluents, de les causes de la mateixa i de les possibles solucions a adoptar, i 
que en trameti còpia a aquest Consell Comarcal 
 
10è – Demanar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 
que informi del cost que ha assumit l’Administració Pública per apaivagar i corregir 
l’impacte generat per aquesta activitat empresarial privada, tals com la planta de 
tractament de l’aigua a Abrera, col·lector de salmorres, actuacions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, estudis tècnics, etc., especificant quina ha estat i quina és la 
participació econòmica de l’empresa Iberpotash i que en trameti còpia a aquest 
Consell Comarcal 
 
11è – Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que informi 
de com aquest altíssim grau de salinitat i la presència de trihalometans detectats al riu 
Llobregat poden afectar en la salut de les persones, tenint en compte que aquesta 
aigua és considerada apta per al consum humà i que en trameti còpia a aquest 
Consell Comarcal 
 
12è – Demanar a l’Ajuntament de Sallent l’acreditació de la llicència/autorització 
ambiental o d’activitats que sigui vigent actualment que legitimi l’activitat dels runams 
salins del Cogulló i un certificat de l’acta de control inicial que acrediti l’adequació de 
l’activitat a la llicència existent, si s’escau,  i que en remeti còpia a aquest Consell 
comarcal.  
 
 
Grup d’ERC-AM al Consell Comarcal del Bages 
 
Manresa, 14 de gener de 2008 
 


