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El col·lector de salmorres vessa per quarta vegada en 
deu mesos a Sallent 
L'aigua salada afecta una àmplia zona de la Corbatera situada més avall de les anteriors fuites 

 

PEPA MAÑÉSALLENT  
El col·lector de salmorres que porta aigua amb un alt 
contingut de residus salins provinents de les mines 
de potassa es va trencar ahir per quarta vegada en 
els darrers deu mesos a la zona humida de la 
Corbatera, a Sallent. En aquest mateix període, el 
col·lector s'ha trencat dos cops més, a Súria i al Pont 
de Vilomara.  
En aquesta ocasió, l'aigua salada vessada pel 
col·lector ha inundat una àmplia zona de la 
Corbatera, calculada en aproximadament 50 metres 
de llarg per 50 metres d'ample, tot i que caldrà esperar a fer una valoració definitiva de l'afectació, quan es 
pugui determinar el perímetre de la vegetació que ha resultat danyada. La zona afectada és situada més avall 
d'on s'havien produït les anteriors fuites, en un indret on hi ha una instal·lació de Gas Natural que va quedar 
completament negada d'aigua salada.  
Cap a les 7 de la tarda, ja s'havien arribat a omplir fins a tres camions cisterna amb l'aigua salada que s'havia 
vessat a la Corbatera, i el departament de Medi Ambient ha informat que s'han vessat al voltant d'uns 280 m3 
de salmorres. A la zona humida de la Corbatera s'han detectat concentracions de clorurs al voltant de 4.000 
microsiemens. Pel que fa al riu Llobregat, les conductivitats mesurades a la zona del trencament són de 1.200 
microsiemens, les mateixes que aigües amunt, raó per la qual, segons Medi Ambient, no es preveuen 
afectacions al riu. 
La fuita del col·lector de salmorres la va detectar ahir cap a les 3 de la tarda un veí de la zona. Fonts d'Aigües 
de Barcelona, l'empresa que gestiona el col·lector, del qual és titular l'Agència Catalana de l'Aigua de la 
Generalitat, han assenyalat que, tan bon punt es va detectar el vessament, es va anul·lar el transport de 
salmorres per la canalització. Mentrestant, el residu salí s'acumula a les basses que hi ha a les instal·lacions 
mineres. El col·lector no es tornarà a posar en servei fins que el vessament de la Corbatera estigui reparat. 
Des de l'empresa es calculava que la reparació podria estar enllestida entre ahir a la nit i avui al matí.  
Medi Ambient ha sol·licitat a Aigües de Barcelona que, un cop finalitzada la reparació, bombi l'aigua del riu per 
diluir la concentració de clorurs a la zona afectada de la Corbatera.  
Tot i que no es va detectar fins ahir, des de la plataforma Prou Sal s'apunta que probablement el vessament 
s'estava filtrant a la zona des de feia dies i que ahir va acabar aflorant i va arribar a negar, també, un tram del 
camí d'accés a la zona de la Corbatera.  
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Un operari amb la mànega per bombar l'aigua salada prop 
d'una instal·lació, inundada, de Gas Natural

 SALVADOR REDÓ

COMPARTIR 

Què és això? 

 
  ENVIAR PÀGINA »   IMPRIMIR PÀGINA » 

  AUGMENTAR TEXT »   REDUIR TEXT » 

  Enviï'ns des d'aquí el seu comentari 

 
  ENVIAR COMENTARI  

Text:

Nom:

  
 

  
 

   Vídeos de TVM 

 

Veure vídeo » 

Fira Medieval 
amb alicients

 

Veure vídeo » 

L'alcalde obre 
l'Alfons XII

Veure vídeo » 

Toni Elias vol 
remuntar el vol

Més vídeos »

 

  GENT | MÉS GALERIES 

Cannes, capital del cinema i el 
glamour 
Imatge corresponent als dies 20 o 21 de maig, en què el festival 
arriba a les hores més importants amb l´arribada d´estrelles 
com Tarantino, Brad Pitt, Angelina Joie, Elsa Pataky, Steven 
Gerrard, entre altres celebritats. Fotos: EFE
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  ENQUESTES D'ACTUALITAT

Creu que a Manresa encara hi falten més zones verdes? 

  No, amb la de la Plaça Catalunya i les que hi ha és 
suficient 

  Sí, tot i la nova construcció, en falten 

  No ho sé... 

Votar »

RESULTATS ACTUALS

No, amb la de la Plaça Catalunya i les que hi ha és 
suficient 5% 

Sí, tot i la nova construcció, en falten 94% 

No ho sé... 1% 
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