
 

 

L'Ajuntament de Sallent havia 
renunciat a recórrer sobre el Cogulló 
L'endemà que la Plataforma de Suport a la Mineria denunciés que la Rampinya no 

mantenia els seus acords, ProuSal recorda que el consistori va dir durant el consell 

de Medi Ambient que no recorreria la sentència 
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Creuament de denúncies d'incompliments d'acords sobre la sentència que atura la possible ampliació 

del runam salí del Cogulló a Sallent. Si dimecres era la Plataforma de Suport a la Mineria qui 

denunciava que l'AVV de la Rapinya s'havia compromès a no demanar l'execució de la sentència per 

garantir els llocs de treball d'Iberpotash a Sallent, aquest dijous és l'entitat Prou Sal la que denuncia 

incoherències per part de l'Ajuntament de Sallent. 

  

Segons la plataforma mediambiental, durant la reunió del consell de Medi Ambient de Sallent, del 

passat 19 de novembre, l'alcalde David Saldoni va assegurar més de cinc vegades que l'Ajuntament 

no presentaria recurs contra la sentència que anul·lava el permís ambiental per continuar abocant al 

runam del Cogulló. Ara, com va recollir Manresainfo.cat aquest dimecres, l'Ajuntament de Sallent 

presentarà recurs, malgrat que "en aquella reunió entenia que era a la Generalitat a qui li tocava fer-

ho". 

 

Els veïns de la Rampinya no demanen la paralització de l'activitat 

L'advocat Climent Fernàndez ha volgut aclarir que els veïns de la Rampinya de Sallent demanaran 

l'execució provisional parcial de la sentència. Així, tot i que podrien demanar que es paralitzi 

l'activitat minera, no ho faran. Segons el lletrat, en l'escrit que presentaran aquesta setmana al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només es demanarà que "de manera efectiva i 

immediata es comencin a prendre mesures perquè la muntanya de runam salí no creixi més i que, 

progressivament, s'elimini fins a desaparèixer".  

  

El lletrat entén que demanar que no hi hagi més abocaments no ha de suposar la paralització de 

l'extracció perquè hi pot haver alternatives i ha lamentat "que Iberpotash jugui amb el discurs de la 

por i l'amenaça per no complir amb les seves obligacions". Fernàndez ha posat d'exemple d'altres 

països com Anglaterra "on s'engeguen mesures mediambientals sense que això impliqui cap 

paralització de l'activitat".  

  

D'aquesta manera, Fernàndez ha respost al comunicat que aquest dimecres ha enviat la Plataforma de 

Suport a la Mineria, on s'assegura que la decisió dels veïns de la Rampinya posa en perill les 
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inversions d'Iberpotash. En l'escrit, els integrants de la Plataforma expliquen que l'eventual execució 

de la sentència implicaria el cessament de l'activitat a la mina de Sallent i posaria en perill el pla 

d'inversions d'Iberpotash al territori i la continuïtat del projecte Phoenix. 

  

"No existeix cap acord" 

D'altra banda, Fernàndez ha negat que existeixi un acord entre la Plataforma de Suport a la Mineria i 

l'Associació de Veïns de la Rampinya per no executar la sentència, tal com aquest dimecres també 

anunciava la plataforma. Segons el lletrat, ell mateix es va posar en contacte amb el representant 

legal de l'empresa per plantejar com s'aturava l'acumulació de residus al runam salí i "mai ens ha 

donat cap resposta".  

  

L'última sentència 

D'altra banda, l'advocat ha explicat que els veïns estan valorant si també demanaran l'execució 

parcial de la darrera sentència, emesa pel jutjat nº8 del Contenciós Administratiu de Barcelona que 

obliga a Iberpotash a deixar d'abocar més runam salí al Cogulló. De moment, segons Fernàndez, 

s'estudiaran els recursos que Iberpotash i l'Ajuntament de Sallent ja han anunciat que presentaran.  

 

 


