Un nou vessament del col·lector
de salmorres salinitza una àrea de
2.000 metres quadrats
En aquesta ocasió, el trencament no ha estat fortuït, sinó provocat
per unes tasques de manteniment

El vessament ha provocat la mort fulminant de la vegetació de ribera en una àrea d’uns 2.000 metres quadrats. Foto: Montsalat
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L’entitat ecologista Montsalat ha denunciat de manera pública un nou vessament del col·lector de
salmorres a Súria. En aquesta ocasió, però, el trencament no ha estat fortuït, sinó provocat per unes
tasques de manteniment realitzades d’urgència durant la penúltima setmana d’agost per tal de
desembussar el col·lector de salmorres, que estava obturat, segons ha relatat la mateixa entitat.
L’àrea afectada queda circumscrita entre el pont de la Pobla al sud, els horts del Fusteret al nord, la
carretera C-1410z a l’est i el riu Cardener a l’oest. El terra ha quedat “blanc d’una sal que crema les
plantes més que el foc" i que "ha provocat la mort fulminant de la vegetació de ribera en una àrea
d’uns 2.000 metres quadrats”, segons han explicat fonts de l’entitat.
Montsalat també ha recordat que “no és el primer accident amb afectació ambiental del col·lector de
salmorres en aquest tram del Fusteret, on precisament creua el riu Cardener”. L’entitat té registrat “un

vessament del 1999 que va fer malbé un camp de cereals quan era a punt de segar; un altre del 2008
que va afectar de ple els horts del Fusteret, així com contínues fuites a l’altre costat de riu, sota la torre
la Pobla, on el sòl segueix erm i salinitzat”. A més, assegura que “ha anat d’un pèl que aquest darrer
vessament no hagi afectat una altra vegada els horts del Fusteret, l’únic reducte agrícola que queda en
aquest entorn aclaparat per la mineria de potassa”. I hi afegeix: “Si algú pensava expandir l’hort, ja no
ho podrà fer”.
L’entitat també ha tornat a subratllar que “mantenir el col·lector de salmorres envellit en
funcionament és un risc ambiental permanent” i opina que “jugar amb foc quan sempre són tercers
qui es cremen no és cosa de valents, sinó d’irresponsables”.

