
 
EXC. AJUNTAMENT DE SALLENT 
A l’atenció de l’Il·lustre Sr Alcalde 
 
 
 
Manresa, 16 de Desembre del 2007 
 
En ..., en representació de la plataforma cívica Montsalat i del col·lectiu ecologista l’Alzina, 
 
 
EXPOSA 
 
Que la companyia Endesa ha sol·licitat autorització per al desplaçament de la línia elèctrica SE 
Sallent – SE Calders de 110 kV entre els suportsT24 i T28, per la raó explícita de permetre 
l’abocament de residus salins de l’empresa minera Iberpotash a l’espai actualment ocupat per 
l’esmentada línia. 
 
Que aquesta sol·licitud ja havia estat presentada anteriorment i el seu tràmit denegat per acord 
del govern de l’Ajuntament del dia 21.03.2007, al considerar que no hi havia utilitat pública en el 
motiu de la demanda. 
 
Davant d’aquesta reiterada sol·licitud d’Endesa per a modificar el traçat de la línia elèctrica i 
facilitar a Iberpotash l’ampliació del runam salí del Cogulló en aquest espai, exposo les 
següents al·legacions: 
 
1) Des del març del 2007 ençà no hi ha hagut cap variació tècnica que justifiqui una nova 

tramitació del projecte. En tot cas, l’únic canvi que hi ha hagut és a l’equip de govern 
d’aquest Ajuntament. Per tant, l’acceptació a tràmit ara de la mateixa sol·licitud ja denegada 
significaria una decisió política, quan l’objecte que es tracta és merament tècnic. 

 
2) Que la sol·licitud persegueix la desviació d’una línia elèctrica que presta un servei públic, 

sota un objectiu únic, explícit i privat. Al nostre entendre, en cap cas els interessos públics i 
generals han de supeditar-se als privats, ans al contrari. El principi esgrimit a la sol·licitud 
d’Endesa és impossible d’atendre; seria un precedent nefast que obligaria a canviar 
contínuament tota mena d’infrastructura pública per atendre interessos privats, canviants i 
contraposats. 

 
3) Que el runam salí del Cogulló és actualment un gran perjudici públic perquè: 

- Té un immens impacte visual d’artificialització del paisatge de la Catalunya central. 
- Afecta greument les aigües superficials i subterrànies per salinització. Entre les aigües 

salinitzades pel runam del Cogulló destaquen les de les rieres de Soldevila i de Riu 
d’Or i la dels propis pous que havien abastit d’aigua Sallent. Però són quantitativament 
més greus encara les filtracions de salmorra que entren directament al riu Llobregat, al 
terme de Sallent. Vegeu una extensa i documentada explicació sobre la salinització de 
les aigües causada pels runams salins, amb galeries d’imatges i un llarg historial de 
dades analítiques a www.lasequia.org/montsalat. 

- Municipis com Sallent i Santpedor, i explotacions agrícoles i ramaderes particulars de 
les àrees de la vall de Soldevila, del Riudor i de la riera de Bellver han hagut de 
prescindir dels seus recursos d’aigua, salinitzada pel runam del Cogulló. 

- La salinitat elevada de les aigües del riu Llobregat a causa dels lixiviats dels runams 
salins del Bages és un factor que incrementa la formació dels compostos trihalometans 
cancerígens a les plantes potabilitzadores. 

- Les aigües captades del Llobregat avall de Sallent excedeixen el nivell recomanat de 
clorurs per a ser destinades a potabilització. 

http://www.lasequia.org/montsalat


 
 
Proves dels perjudicis a l’aigua que causa des de fa anys el runam del Cogulló són, entre 
d’altres, les següents: 
- El jutjat d’instrucció nº 2 de Manresa instrueix el cas penal 1087/03 contra Iberpotash 

per possible delicte ecològic de salinització de les aigües. 
- El fiscal de medi ambient del tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sol·licitar la 

mesura cautelar de clausura immediata dels abocadors salins. 
- La DG de medi ambient de la Comissió Europea ha admès a tràmit una queixa contra 

la Generalitat de Catalunya per possible infracció dels runams salins del Bages envers 
la Directiva 2000/60/CE marc de l’Aigua i la Directiva 98/83/CE que estableix la qualitat 
de les aigües destinades a consum humà. 

- L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha publicat recentment un informe amb dades 
d’excés de trihalometans a algunes aigües de consum a la ciutat de Barcelona, 
derivades del riu Llobregat. 

- Existeix una extensíssima documentació que relaciona els runams salins, entre ells el 
del Cogulló, amb la progressiva salinització d’aigües a la conca del Llobregat. 

No és convenient, en cap cas ni sota cap concepte, incrementar més encara aquests 
perjudicis als cursos fluvials, a les aigües subterrànies, a les aigües de consum, a la salut 
pública, ni al paisatge. 

 
4) Que el runam salí del Cogulló de Sallent està en situació administrativa irregular perquè: 

- No disposa de programa de restauració aprovat, tal com és preceptiu per a tota activitat 
extractiva segons el Decret 343/1983, malgrat els 24 anys transcorreguts des de la 
publicació de l’esmentat decret. 

- L’activitat i les instal·lacions d’Iberpotash a Sallent, incloent el runam del Cogulló, 
malgrat la seva magnitud no tenen concedida la necessària autorització ambiental. 

L’ampliació del runam del Cogulló de Sallent significaria doncs un increment de la seva 
il·legalitat. 

 
 
SOL·LICITA 
 
Pels motius exposats, demanem que es denegui explícitament la modificació del traçat de la 
línia elèctrica d’Endesa i que facilitaria l’expansió del runam salí del Cogulló. 
 
Ben cordialment 
 
 
Plataforma cívica Montsalat 
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