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Fan el cim a la muntanya de sal del
Cogulló de Sallent
En el marc de la campanya "Som Països Catalans" que han fet més de 80
ascensions a diferents cims des de Menorca a Alacant fins al Pirineu

Els joves al cim de la muntanya de sal del Cogulló. Foto: Arran

	En el marc de la campanya "Som Països Catalans", un grup d'unes 30 persones ha realitzat,
primer, l'ascensió a la muntanya del Cogulló de Sallent i, després, a l'adjacent Runam Salí del
Cogulló.

	 

	Durant tot el cap de setmana s'han realitzat arreu dels Països Catalans més de 80 ascensions a
diferents cims des de Menorca a Alacant fins al Pirineu. Al Bages la campanya ha escollit el
Runam Salí del Cogulló, que és el cim més alt del Pla de Bages amb la intenció de denunciar que
"els Països Catalans pateixen una greu destrucció del territori i que empreses com Iberpotash
s'enriqueixen a costa de malmetre el nostre entorn natural sense un control rigorós per part de
l'administració, que mostra la seva complicitat fent els ulls clucs davant les reiterades denuncies
cap a l'empresa de capital israelià" i que "aquest Runam no només afecta els boscos i rius del
Bages si no que la seva influencia arriba a milions de catalans en forma de salinització del
Llobregat i el subsòl".

	 

	Al cim del Cogulló s'ha llegit el manifest de la campanya, que afirma entre d'altres "emplacem el
conjunt de la societat a establir vies de treball comunes en els àmbits polític, social, cultural i
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econòmic, per tal de construir un univers nacional compartit, sense barreres ni límits interiors. Ens
cal la construcció d'una nació política, un poble actiu, divers i plural que superi fronteres, que sigui
un exemple en l'assoliment d'aspiracions universals, com la justícia social i ambiental o com la
d'una solidària economia social, així com en el ple desenvolupament dels drets humans individuals
i col·lectius".
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