
Moció del grup municipal de la CUP Manresa per evitar una tercera muntanya de sal a Sallent

Atès que, per sentència judicial, el runam del Cogulló ha de ser clausurat el 30 de juny de 2017.

Atès que ICL/Iberpotash no té previst tancar definitivament l’explotació de Sallent fins a principis del 
2020.

Atès que el govern de la Generalitat i Iberpotash treballen amb diferents propostes per a permetre que 
l’empresa minera segueixi sense gestionar degudament els seus residus industrials.

Atès que una de les propostes és la de permetre una tercera muntanya de sal a Sallent, que se sumaria al 
runam Butjosa i al runam Cogulló.

Atès que aquesta actuació està emmarcada dins l'esbòs del Pla Director Urbanístic de la Mineria al Bages 
presentat el mes de març a la Generalitat.

Atès que ICL/Iberpotash encara no ha concretat com ni quan pensa restaurar els runams de la Butjosa i 
del Cogulló.

Atès que la fiança imposada per la Generalitat a Iberpotash pel runam del Cogulló és totalment 
insuficient i molt per sota del cost real de la restauració de l'anomenat runam.

Atès que el dia 8 de juny d’enguany, el consistori de Sallent va aprovar per unanimitat una moció que 
instava tan l’empresa ICL/Iberpotash com la Generalitat de Catalunya a retirar la proposta de construcció 
d’una nova muntanya de sal al municipi de Sallent.

Atès que en data 11 de juny de 2016, el secretari del consell d'administració d'Iberpotash, Joan Güell, en 
declaracions al Punt Avui, assegurava que l'empresa minera no ha considerat mai la possibilitat de fer un 
tercer runam a Sallent. 

És per tot això que es proposen els següents acords:

1. Instar a ICL/Iberpotash a abandonar el projecte de construcció d’una tercera muntanya de sal a Sallent.

2. Instar la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat a retirar, del Pla Director
Urbanístic de l’activitat Minera al Bages, la proposta de construcció d’un nou abocador salí a Sallent.

3. Instar al Consell Comarcal del Bages i a la Delegació del Govern a la Catalunya Central a treballar 
perquè no es construeixi un nou abocador salí a Sallent.

4. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i als diferents grups polítics, a l’ajuntament de 
Sallent i els seus grups municipals, i a les plataformes Prou Sal i Montsalat.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde                   GM de la CUP                    Manresa,  12 de maig del 2016 


