
“Se cree el ladrón que todos son de su condición” 

L’octubre de l’any passat, després de que es fes pública la sentència que anul·la l’autorització 

ambiental de l’explotació minera de Sallent per falta de declaració d’impacte ambiental, per 

salinització d’aigües públiques, per incompliment urbanístic, per falta d’un programa de 

restauració d’aplicació d’aquí fins al 2035 i per insuficiència de la fiança de restauració, es va 

constituir la “Plataforma social de suport a la mineria” com a grup de pressió a favor de la 

mineria. D’aleshores ençà aquesta plataforma ha aparegut moltes vegades als diaris, però no 

ha aportat cap dada, estudi, ni res de res per abordar el conflicte ambiental. 

En declaracions de les qual se’n fan ressò Regió7 i Manresainfo.cat l’11.03.2014, la 

“Plataforma social de suport a la mineria” es pregunta qui hi ha darrera de l’AV Sant Antoni de 

la Rampinya de Sallent promotora del contenciós guanyat i insinua que està pagada per 

competidors d’Iberpotash al mercat de la sal. 

Doncs bé, expliquem les coses tal com són. Al costat de l’AV de la Rampinya, que no al darrera, 

hi ha en primer lloc l’advocat que va representar als veïns del barri de L’Estació de Sallent fins a 

aconseguir un bon acord amb la Generalitat per l’abandó del barri afectat per la subsidència 

del terreny a causa de la mineria. També hi ha veïns d’altres barris de Sallent, de Santpedor i 

de Súria afectats més directament per l’impacte ambiental de la mineria i naturalistes que 

estudiem les afectacions sobre el terreny (vegeu el miler de resultats d’anàlisis de clorurs), si 

cal les denunciem i proposem tècniques per corregir-les. Tant els litigis al jutjat com els estudis 

i anàlisis van a compte del nostre temps i de les nostres butxaques. 

Per cert, la sentència de l’octubre del 2013 també va condemnar Iberpotash i la Generalitat a 

pegar els peritatges dels judici. Encara esperem que ens reposin aquests diners avançats. 

Faria bé aquesta plataforma oportunista de reconèixer el seu error intrínsec i discretament 

desaparèixer. 
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