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La gran alzina del Farell és només la meitat 
del què va ser. Tenia 4 troncs grandiosos que 
s’enlairaven com un pom i que van superar 
l’incendi del 1985. Però un altre infortuni 
havia de venir: l’any següent, la nevada del 
1986 va esberlar i fer caure 2 dels troncs. En 
queden 2, vells, però encara esplendorosos.

El torrent de Matarrodona porta aigua ben 
neta, a trams amagada sota un llit de grava. 
El foc del 1985 es va aturar a l’oest de la 
casa de Matarrodona. A partir d’aquí el bosc 

Selaginella denticulata

esdevé més madur i les pinasses altes més 
freqüents al vessant que s’enfi la a la carena 
del camí Ral de Manresa a Terrassa.

La carena del camí Ral i la derivació que en 
baixa cap a les Cases gaudeixen a les tardes 
d’una magnífi ca panoràmica dels cims més 
alts de la serra de L’Obac, estesa de nord a 
sud.

El darrer punt visitat van ser les fonts de 
Rellinars, abundoses i situades al nivell de 
base del conglomerat.

La sortida, amb un component excursio-
nista notable, va portar-nos per la part més 
occidental del PN de Sant Llorenç del Munt 
i L’Obac. Les valls de Santa Creu i de Sant 
Esteve, que tenen la capçalera i la major 
part del recorregut en territori protegit de 
L’Obac, a la seva desembocadura al Llobre-
gat enllacen amb la natura de l’Anella Verda 
de Manresa. Val la pena ser conscients de 
l’existència d’aquests corredors de natura i 
reforçar-los. La sortida va ser també l’ocasió 
per celebrar les festes. ■

El novembre passat, l’associació patronal 
ibèrica de fabricants de sal (Afasal) divulga-
va l’informe «Anàlisi de la situació actual i 
futura dels impactes ambientals de l’activitat 
potàssica del Bages - Anàlisi del pla Pho-
enix», realitzat per l’Estudi Ramon Folch 
i associats. Vegeu-ne el resum executiu a 
l’adreça http://ichn.iec.cat/bages/hemerote-
ca/ERF%20Resum%20executiu.pdf.

L’afectació de la mineria de potassa del Ba-
ges a la conca del Llobregat és una qüestió 
ambiental i econòmica de magnitud enor-
me que traspassa segles, el problema més 
greu a Catalunya en matèria de residus, de 
paisatge i de qualitat d’aigües. La presència 
destacada i pocavergonya dels runams de 
Súria i Sallent, que acumulen per ara uns 70 
milions de tones de residus salins, deu ser 
també l’incompliment més a l’engròs de la 
normativa ambiental a Catalunya. Des de fa 
anys la ICHN, en particular la delegació del 
Bages participant a la plataforma Montsalat, 
s’ha preocupat també d’aquest assumpte.  
Com a antecedent, serveixi l’article «Qui 
contamina, cobra», publicat al NOTÍCiES de la 
ICHN núm. 85, el setembre del 2009.

L’informe ERF estudia els fets i presenta 
amb ordre i rigor conclusions demolidores. 
En primer lloc corrobora la 
salinització de les aigües 
i els costos públics per 
posar-hi remei  que des de 
les entitats  s’han denunciat 
amb insistència. De l’anà-
lisi de la situació actual, 
l’informe ERF conclou que:
 Els dipòsits de residus sa-

lins d’Iberpotash causen 
una salinització severa 
als cursos fl uvials.

 La salinització de la 
conca del Llobregat s’ha 

de minimitzar per assegurar l’abastiment 
d’aigua a la regió metropolitana de Barce-
lona.

 L’empresa explotadora no posa les mesu-
res sufi cients per controlar la salinització, 
a les quals obliguen la legislació i els 
requeriments de les autoritzacions ambi-
entals.

 Les actuacions més signifi catives per 
esmorteir els impactes ambientals de 
l’activitat minera han estat fi nançades per 
l’administració pública.

 L’import de les fi ances de restauració és 
mot inferior al cost real de la restauració. 
Una sentencia del TSJC de l’octubre del 
2011 condemna aquest desajust.

La falta de restauració i el càrrec a les fi nan-
ces públiques de les mesures correctores de 
la salinització de les aigües podrien generar 
un cas de dumping ambiental.

Amb aquest estat de coses, no és estrany que 
Iberpotash acumuli causes als jutjats, tam-
poc que els comptes de  l’Agència Catalana 
de l’Aigua estiguin en números vermells, 
que es privatitzi la companyia subministra-
dora Aigües del Ter-Llobregat, ni que pugi el 
cànon al rebut de l’aigua.

La mineria de potassa del Bages. Informe de l’Estudi Ramon Folch

Instal·lacions mineres i runam de Súria, prop del Cardener.
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L’informe ERF va més lluny: estudia el cost 
de les tècniques de gestió de residus i de 
restauració aplicables a la mineria de potassa 
del Bages i projecta escenaris futurs. Segons 
els càlculs de l’ERF, la gestió de residus —
per dissolució i enviament per col·lector al 
mar, per retorn a les galeries o per restaura-
ció dels runams— significarien, en el pitjor 
dels casos, un cost del 3 % sobre el preu de 
venda de la potassa.

Iberpotash ha fet públic un pla d’ampliació, 
l’anomenat pla Phoenix, que preveu en una 
primera fase l’obertura d’una rampa d’accés 
per camió a l’interior de la mina de Súria —
la perforació de la qual ha començat ja abans 
que el corresponent Pla Especial Urbanístic 

estigui aprovat definitivament—, la instal-
lació d’una planta d’elaboració de sal per 
buit o sal vacuum amb capacitat per 750.000 
tones/any i el tancament de l’explotació de 
Sallent i Balsareny. No hi ha horitzó per la 
restauració dels runams de Sallent. D’altra 
banda, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat acaba d’aprovar inicialment una nova 
línia elèctrica de 110 kV entre Sant Mateu 
de Bages i la planta d’Iberpotash a Súria 
que, a més de trepitjar paisatges naturals 
prou ben conservats, s’acosta barroerament 
als veïnats d’Antius (Callús) i de Cererols 
(Súria). En una segona fase, Iberpotash 
ampliaria encara més l’explotació de Súria 
i construiria una 2a planta de sal vacuum, 
sempre que anés acompanyada d’inversions 
públiques en una nova via de tren que con-
nectés Súria a un corredor ferroviari medi-
terrani ja construït, en una nova terminal al 
port de Barcelona apta per vaixells de major 
calat i en un polígon industrial en terrenys 
no urbanitzables de Callús.

Iberpotash presenta les plantes de sal vacu-
um com la sortida als residus salins. Però 
les projeccions de l’ERF, basades en dades 
d’Iberpotash, posen de manifest que amb el 
pla Phoenix els runams segueixen creixent a 
un ritme d’1,2 MT/any, menor que l’actual 
però encara astronòmic i durant molt més 
temps. La previsió de comercialitzar més 
sal comuna es compensa per l’increment 
de l’escala de l’explotació que implica una 
major generació de residus.  El balanç és un 
total d’entre 127 i 147 MT de residus salins 
acumulats a la conca mitjana del Llobregat 
l’any 2075, el doble d’ara.

La discussió al voltant del despropòsit dels 
runams salins d’Iberpotash és ben ober-
ta. Si l’administració catalana no capgira 
l’actitud tolerant del deixar fer a la mineria 
mentre inverteix per solucionar els proble-

mes a l’abastament d’aigua, seran tribunals 
catalans, espanyols o europeus que dictaran 
les correccions. Seria preferible un aterratge 
programat, que no una caiguda a cops de 
sentència.

Els mitjans de comunicació comarcals Re-
gió7 i Canal Taronja, ambdós subvencionats 
per Iberpotash, sense contradir ni una sola 
dada, ni un sol resultat de l’informe ERF, 
miserablement li han retret que hagi estat 
encarregat per fabricants de sal de fora de 
Catalunya, que el director de l’informe, Fre-
deric Ximeno, havia estat al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i l’oportunisme 
quan Iberpotash es disposa a entrar al mercat 
de la sal vacuum. Davant de la crítica, dei-
xem constància que la protesta popular per 
la salinització de l’aigua s’ha mantingut des 
de l’any 1925 quan va començar la minera 
de potassa a Súria i que Montsalat al Bages 
persisteix en la qüestió des del 1997, que la 
patronal ibèrica de la sal té socis catalans, 
portuguesos i espanyols, tots amb el mateix 
dret d’expressió i de ser escoltats i, sobretot, 
que els fets són els que són, independent-
ment de qui els expliqui. Si alguna marca de 
la casa té la llarga i fecunda trajectòria de 
Ramon Folch en l’estudi i interpretació am-
biental, iniciada l’any 1976 com a secretari 
de redacció del celebrat llibre Natura, ús o 
abús? promogut per la ICHN, és la garantia 
del rigor científic i del bon fer expositiu.

Agraïm a l’ERF haver entrat a estudiar les 
múltiples cares de l’afectació ambiental de 
la mineria de potassa al Bages. Serveixin 
aquestes ratlles d’encoratjament i suport.

S’Altesa  Reial el Príncep d’Astúries cancel-
la la visita anunciada a Iberpotash-Súria.

Els mateixos mitjans que han menystingut 
l’informe de l’ERF, durant mesos havien 
estat anunciant la visita protocol·lària del 
Príncep Felip de Borbó a la mina de Súria el 
4 de desembre, dia de Santa Bàrbara patrona 
dels miners, per presidir la commemoració 
del centenari del descobriment de la potas-
sa i la celebració de l’inici del pla Phoenix 
d’Iberpotash amb els treballs de la nova 
rampa.

A finals d’octubre, la ICHN-Bages va tra-
metre una carta a SAR el Príncep d’Astúries 
exposant que probablement la informació 
que havia rebut de l’empresa  minera era 
esbiaixada, i que els residus de la mineria de 
potassa són —i per molts més anys ho segui-
ran sent sota el pla d’ampliació Phoenix— 
un gran problema ambiental a Catalunya.

La ICHN-Bages el 19.05.12 als plans de Ridor, 
on el POUM de Sallent preveu l’ampliació del 
runam del Cogulló.

El runam del Cogulló i la Sèquia de Manresa, 
cal triar entre residus salins a l’aire lliure o aigua 
dolça.

(Continua)
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Delegació de la Garrotxa

Annals de la delegació de la Garrotxa de la 
Institució Catalana d’Història Natural, 5. La 
Delegació de la Garrotxa ha editat els An-
nals 5, amb els articles de les comunicacions 
del V Seminari sobre el Patrimoni Natural 
de la Garrotxa que es va celebrar el 26 de 
febrer de 2011 a Olot. 

La publicació recull articles 
sobre la datació de l’erupció 
del volcà del Croscat, el mapa 
de sòls de la vall de Bianya, 
aportacions a la fl ora vascu-
lar de la comarca , la llista 
vermella de fl ora vascular de la 
Garrotxa,  sòls, fl ora, recerca i 
conservació de pastures, comu-
nitats d’odonats a la comarca, 
aportacions al coneixement 
d’ortòpters, ecologia d’una 
font de Sant Feliu de Pallerols 
i fenologia i procedència dels 
exemplars de cigonya blanca detectats a la 
Garrotxa.

L’edició dels Annals ha estat possible gràci-
es al fi nançament de la Diputació de Girona 
i de la mateixa delegació de la Garrotxa de 
la ICHN, i es poden consultar a la pàgina 
web de l’entitat. 

Poc abans de la data assenyalada, la direc-
ció d’Iberpotash va fer saber, només inter-
nament, que, en contra d’allò que s’havia 
previst, el Príncep d’Astúries no assistiria a 
Súria a la cerimònia de Santa Bàrbara. 

Els mitjans que reiteradament n’havien 
anunciat la presència no han donat cap 
explicació.

Sí que hem rebut la resposta de la Casa 
Reial expressant l’agraïment del Príncep per 
la informació facilitada. A falta del Príncep, 
han passat els Reis, el 5 de gener.
Trobareu més informació al web del Medi 
Natural del Bages, impactes ambientals i al 
de la Plataforma Cívica Montsalat. ■

Lithodora, Novetats Botàniques de la Gar-
rotxa, 2011. Acaba de sortir el número cor-
responent a l’any 2011 d’aquesta revista, en 
la que 212 col·laboradors aporten informació 
de projectes de botànica desenvolupats a la 
Garrotxa i es fa un balanç del que ha estat 

l’any 2011.

El nivell de recerca a la comarca 
es manté respecte a activitat però 
es detecta una manca de projectes 
nous, especialment dels grans 
centres de recerca. En total s’ha 
treballat en 30 projectes de recer-
ca i 25 seguiments, han participat 
86 persones i 23 entitats, s’han 
generat 30 referències, 12 d’elles 
publicades.

A més del balanç es poden con-
sultar les fi txes de projectes de re-
cerca nous, així com les cites més 

rellevants i les referències de l’any 2011. 

La revista s’ha editat amb fi nançament de 
la delegació de la Garrotxa de la ICHN i de 
la Diputació de Girona, es poden comprar 
a la ICHN (6 euros, 4 euros els socis de la 
ICHN) i es pot consultar a la pàgina web de 
l’entitat. ■

Publicacions 

El dissabte 23 de febrer de 2013 celebrarem, 
a Olot, el VII Seminari sobre patrimoni natu-
ral de la comarca de la Garrotxa. En total es 
presentaran unes dotze comunicacions que 
tractaran temes relacionats amb la climatolo-
gia, la geologia, la botànica i la zoologia. És 
una bona ocasió per conèixer de primera mà, 
els estudis científi cs que diversos professi-
onals i naturalistes en general, han desen-
volupat per millorar el coneixement sobre 
el patrimoni natural de la comarca i zones 
properes. Cada ponent tindrà uns 25 minuts 
per fer la seva presentació en què exposarà 
els objectius del seu treball, com l’ha desen-
volupat i quins resultats ha obtingut.

Algunes de les ponències que ja estan con-
fi rmades, tractaran temes relacionats amb 
els efectes dels relleus volcànics sobre la 
dinàmica de l’aire a escala local, l’estructura 
interna del volcà de la Crosa de Sant Dalmai 
a partir d’un estudi geofísic multiparamè-
tric, les experiències en la conservació ex 
situ de la falguera amenaçada Dryopteris 

VII Seminari sobre Patrimoni Natural de la Comarca de la Garrotxa
remota a l’Alta Garrotxa, el projecte de cria 
de nàiades i les espècies presents a Banyoles 
i al riu Fluvià, els ortòpters interessants de 
la Garrotxa i la distribució dels escorpins 
Belisarius xambeui, Euscorpius fl avicaudis 
i Buthus occitanus a la Garrotxa. També hi 
haurà altres ponències, encara per acabar de 
determinar, que parlaran d’estudis relacio-
nats amb espècies de fl ora de la Garrotxa, 
amb com afecta l’estrés hídric a les masses 
forestals, amb alguns grups de coleòpters i 
amb estudis de seguiment de diversos grups 
de fauna vertebrada.

El Seminari, organitzat per la Delegació de 
la Garrotxa de la Institució Catalana d’His-
tòria Natural, s’ha consolidat com el referent 
científi c d’una comarca que té una vasta 
tradició naturalista i on els valors naturals 
del territori són inqüestionables.

La Delegació de la Garrotxa de la ICHN, des 
de sempre, ha tingut com a un objectiu prin-
cipal que els diferents projectes de recerca i 
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