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Una fuita del col·lector de salmorra inunda una
zona d´horts de Callús
Els Bombers van tancar la clau de pas pero ja havia quedat afectada la meitat de la superfície, uns 150 m2

29.04.2014 | 19:23

J. E. | CALLÚS Un vessament del col·lector de

salmorres provinent d'Iberpotash va inundar ahir

a la tarda una zona d'horts de 300 m2 a tocar de

les piscines i el camp de futbol de Callús. A l'hora

de tancar l'edició d'aquest diari no se sabia la

quantitat d'aigua salada vessada, que va afectar

l'àrea on conflueixen la riera de Bellver i el riu

Cardener.

Els Bombers van rebre l'avís de la fuita a 1/4 de 7

de la tarda, van tancar la clau de pas de la

canonada i van avisar dels fets l'ACA.

Testimonis explicaven ahir com en poca estona els tres horts afectats van quedar completament

negats, "perquè la pressió de l'aigua era forta", afegia l'alcalde, Enric Vall de Vilaramó. Es dóna el cas

que en aquesta zona ja hi havia hagut una altra fuita "fa dotze o tretze anys", de manera que "algun

d'aquests horts ja no el volia manar ningú", afegia. José Manuel Sánchez és un dels actuals propietaris

d'un dels tres horts inundats. Va quedar afectada la meitat de la superfície, uns 150 m2, on havia

cultivat tomaqueres i cebes "i ara se m'haurà fet tot malbé. Ara no hi creixerà res", lamentava.
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