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Benvolguts senyors, 
 
D’entrada expresso l’opinió del tot favorable de Montsalat, l’associació que durant anys s’ha 
dedicat a seguir impactes ambientals de la mineria de sal al Bages, al projecte de nou col·lector 
de salmorres al tram des de Cardona i Balsareny fins a Abrera tal com és presentat al seu 
document previ ambiental. L’augment de la capacitat, les noves captacions per incorporar al 
col·lector surgències de salmorra que actualment afecten la xarxa fluvial, el manteniment del 
col·lector vell en desús però disponible per reparacions i actuacions d’emergència, els sistemes 
de detecció de fuites i l’ús fins allà on és possible de la traça del col·lector actual i de les torres 
de trencament de càrrega són tots ells aspectes, al nostre entendre, especialment positius del 
plantejament. 
 
Tanmateix detectem alguns punts susceptibles de millora, el primer d’ells realment important 
en aquest projecte. 
 
1. Les captacions de surgències salades necessiten molta més definició. Dóna la sensació que 

el disseny de les captacions va endarrerit en relació a la resta del projecte. Això és 
especialment greu perquè cadascuna de les captacions és un cas particular que depèn de 
l’orografia, la geologia i la hidrogeologia del lloc. És en aquestes captacions on hi ha la 
major complexitat del projecte i el major risc que els resultats siguin inferiors als marcats 
com a objectiu. Mentre els precedents del col·lector vell s’apliquen al disseny del nou, 
cadascuna de les noves captacions enumerades al projecte és tot un món. Mentre se sap ja 
quines  torres i arquetes fan falta al col·lector principal, no s’especifica cap detall 
constructiu de les noves captacions. 
Les captacions de surgències salades no són un tema menor. Del bon disseny de les 
captacions de les principals surgències salades, les de la riera de Soldevila, de la zona de 
l’Illa a Sallent i del Fusteret a Súria, depèn que el nou col·lector aconsegueixi disminuir la 
salinitat del Llobregat i del Cardener. 
El conveni de col·laboració entre l’ACA i Iberpotash signat el 13.12.2007 i incorporat a 
l’autorització ambiental de l’explotació minera de Sallent estableix que totes aquestes 
captacions havien d’estar realitzades ja l’any 2010. 

 
2. Un cabal projectat de 10 L/s, a menys que vagi acompanyat de grans basses de recepció 

per esmorteir els sobtats increments quan hi ha tempesta, probablement sigui insuficient a 
la captació de la riera de Soldevila, a la qual, com indica la seva concentració de sal prop de 
la saturació, arriba més cabal de salmorra del runam del Cogulló que no pas aigua dolça. 
Vegeu imatges dels lixiviats de salmorra cap a la riera de Soldevila. 

 
3. No es contempla la captació de la surgència de salmorra de La Filosa (Callús), a la riera de 

Bellver que desemboca al Cardener. Malgrat ser la surgència de salmorra de La Filosa 
menor que les que el projecte preveu captar, no hi ha cap raó per ignorar-la, ni per establir 
greuges comparatius entre les rieres de Riudor i de Bellver o entre els propietaris de pous 
salinitzats d’una i altra vall. 

 
4. El document admet l’elevat risc que es produeixen trencaments al col·lector actual durant 

les obres pel nou i recalca la gravetat de l’afectació de la salmorra a la vegetació. 
Textualment, diu que “...en cas que això passi, caldrà aplicar mesures contundents de 

http://ichn.iec.cat/bages/impactes/imatges%20grans/Salmorra%20Soldevila.htm


restauració”. Però enlloc s’esmenta quines poden ser questes mesures contundents per 
restaurar el sòl i la vegetació d’un indret afectat per l’abocament de salmorra. 
És clar que és del tot preferible prevenir aquest tipus d’accidents, però també cal tenir clar 
com actuar d’urgència per minimitzar-ne les conseqüències en cas que es produeixin. Com 
a exemples, actuacions del tipus d’obrir un desguàs fàcil de la salmorra vessada cap al riu 
quan és proper o instruccions perquè el bombament sigui ràpid i efectiu podran limitar 
l’extensió afectada; el rentat amb aigua dolça abundosa accelerarà la descontaminació del 
sòl i escurçarà el temps perquè la vegetació recuperi el lloc malmès. 

 
 
Ben cordialment. 
 
xxxx en representació de la Plataforma cívica Montsalat 
montsalat@gmail.com 
http://www.lasequia.cat/montsalat/ 
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