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Benvolguts senyors, 
 
La “Planta de purificació de sal” amb el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental que Iberpotash 
projecta a Sallent és presentada com una mesura transitòria per aplicar, tan aviat com sigui possible i 
mentre es manté l’explotació de potassa a la mina de Sallent-Balsareny, amb l’objectiu de processar una 
fracció important de la “sal industrial bruta” que actualment s’aboca com a residu al runam del Cogulló, 
transformant-la en “sal purificada” susceptible de comercialització. 
 
El balanç anual de materials és d’una entrada de 367.954 tones de “sal industrial bruta” més 662.240 
m3 d’aigua que en principi s’obtindria de la concessió de l’EDAR Sallent-Artés i una sortida de 150.000 
tones de “sal purificada” més 752.00 m3 (= 872.320 tones) de salmorra que s’evacuaria pel col·lector, el 
factor limitant actual. La planta però es dimensiona al doble d’aquesta capacitat, de manera que si 
l’acceptació pel mercat d’aquesta “sal purificada” fos suficient i s’eliminés la restricció del col·lector de 
salmorres, les magnituds expressades podrien ser dobles. D’altra banda, l’empresa minera Iberpotash 
ha manifestat la intenció de tancar d’aquí a pocs anys la mina de Sallent-Balsareny i concentrar 
l’extracció a Súria. Un cop aturada l’explotació minera a Sallent-Balsareny no es generarà més “sal 
industrial bruta”, però en quedarà un romanent ingent acumulat als dos runams salins de Sallent, l’antic 
de la Botjosa i el nou del Cogulló. 
 
Té tot el sentit ambiental del món que la planta de purificació de sal segueixi en funcionament 
processant residu salí del runam per transformar-lo en “sal purificada” mentre hi hagi residu salí 
assimilable a “sal industrial bruta” per explotar als runams de Sallent, molt més enllà del curt període 
transitori durant el qual la mina de Sallent-Balsareny es manté en explotació paulatinament menor. Per 
tant, suggerim que el projecte constructiu, l’estudi d’impacte ambiental i l’avaluació ambiental 
contemplin explícitament l’ús de residu salí procedent d’ambdós runams de Sallent com a material 
d’entrada a la planta de purificació de sal. 
 
En la confiança que s’atendrà aquesta qüestió, els saludem ben cordialment. 
 
Plataforma cívica Montsalat 


