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Iberpotash aprofita fins a l´últim racó del Cogulló
per aguantar la mina oberta
Les sentències que impedeixen el creixement del dipòsit de Sallent han portat l'empresa a buscar nous espais

15.04.2014 | 07:58

ENRIC BADIA | SALLENT L'empresa Iberpotash havia advertit que el seu dipòsit salí actiu de Sallent, el

del Cogulló, estava al límit. Ho està, però aprofitant tots els racons i repassant els creixements,

l'empresa pot garantir que aquest dipòsit podrà recollir tota la sal que es tregui de la mina de Vilafruns

(Balsareny) mentre s'hi mantingui l'activitat. La previsió és que les galeries d'aquesta mina deixin de

produir d'aquí a un any, aproximadament. L'empresa havia demanat autorització per poder ampliar el

runam, cap al sector oest (cap als plans de Ridó), però les sentències li han estat contràries.

L'ampliació tenia a veure amb les necessitats creades per la producció actual, però, sobretot, amb la

voluntat de traslladar-hi les sals acumulades al vell runam de la Botjosa, al costat del barri miner del

mateix nom. El trasllat hauria alliberat espai per poder desenvolupar un polígon industrial allà on ara hi

ha les naus de fàbrica de la mina de Sallent-Balsareny i la mateixa muntanya de residus. En aquests

moments, però, el que sap l'empresa és que té sentències que li impedeixen prosperar, algunes contra

els plans urbanístics locals i d'altres contra temes més relacionats amb els procediments administratius

que no pas amb la seva acció industrial, però que al capdavall limiten les seves operacions.
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L'Ermitanet

L'Ermitanet és un restaurant ubicat dins una masia

que data de final del segle XVIII, amb petits menjadors

molt acollidors. [..]
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