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ERC Bages debat sobre els runams
salins en una matinal a Sallent

Acció d'ERC Bages a Sallent per debatre sobre els runams salins. Foto: ERC

	Esquerra Republicana de Catalunya al Bages ha organitzat, dissabte passat al matí a Sallent, una
matinal de treball per tal de conèixer a fons la problemàtica dels runams salins. La trobada ha
comptat amb l'assistència del diputat Marc Sanglas, portaveu d'ERC a la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, i del diputat comarcal Dionís Guiteras, així com altres càrrecs electes locals i militància
d'ERC al Bages. 

	 

	La sessió ha començat amb la pujada al cim del Cogulló on, davant de l'escombrera, Mirella Cortès,
portaveu del Grup Municipal d'ERC a Sallent, ha explicat l'impacte mediambiental dels runams
salins al territori, i la feina efectuada pel grup municipal que encapçala, així com dels consellers
comarcals republicans, envers aquest tema. Seguidament, els assistents han visitat el torrent de
Soldevila per contemplar els estralls que ocasiona la sal en els aqüífers.

	 

	La jornada ha continuat a la sala polivalent El Centru de Cabrianes amb una taula rodona on s'ha
exposat el cost econòmic que ha suposat i suposa per a l'Administració el manteniment de l'activitat
minera, les fuites del col·lector de salmorres i els costos mediambientals que suporta el territori.
També s'ha explicat l'historial de les últimes sentències que ha efectuat el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya relacionades amb la fiança que ha de dipositar l'empresa Iberpotash per a la
restauració dels runams salins, l'anul·lació del POUM de Sallent i l'anul·lació de l'autorització
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ambiental en favor de la societat Iberpotash SA, les quals han sortit a la premsa aquestes
últimes setmanes. 

	 

	A la jornada també hi han estat convidades les plataformes Montsalat i Prou Sal que han explicat
la seva trajectòria en la defensa del medi ambient i de la salinització de les aigües. 

	 

	En les conclusions, la formació republicana ha deixat clar que és important i estratègic que
Iberpotash tingui continuïtat a la nostra comarca. Amb tot, s'ha considerat que cal continuar
treballant per tal que l'empresa compleixi les normatives mediambientals de la mateixa manera
que s'exigeix a qualsevol altra empresa. 
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