
EL RIU CARDENER MÉS SALAT 
Enviat el Dijous, 5 de desembre del 2002 (18:15:52) per Alzina   
 
 

La mina de sal de Cardona ha provocat que l'aigua del Cardener estigui molt més salada del que 
és habitual. L'aigua potable de Súria ha estat, durant uns dies, 4 vegades per sobre del nivell de 
clorurs recomanat per l'OMS. 
 
EL RIU CARDENER MÉS SALAT  

Durant com a mínim les darreres setmanes d’octubre i els primers dies de novembre, les aigües 
del riu Cardener han baixat més salades del que és habitual.  

El Cardener arriba dolça a Cardona, amb una concentració de clorurs a l’aigua de tan sols 20 mg 
Cl-/l. En circumstàncies habituals, al pas per Cardona on hi l’aflorament salí, dos runams, la mina 
profunda i abandonada de potassa i l’actual mina de sal comuna, el riu Cardener, tot i el 
desviament, pel traçat de llit ara semi-abandonat recull aigua salada fins a fer pujar la 
concentració final de clorurs a valors d’entre 100 i 250 mg Cl-/l, depenent del cabal.  

Aquests dies passats però el nivell de clorurs al Cardener avall de Cardona estava a 700-900 mg 
Cl-/l. El motiu ha estat l’abocament continu al riu d’aigües salades bombejades de l’interior de la 
mina de sal comuna de Cardona. Malgrat el desviament del riu Cardener per mitjà del túnel i del 
mur enfonsat per barrar el pas de la circulació d’aigua subterrània a Cardona, l’aigua continua 
entrant a la mina de sal comuna i pel que sembla encara més que abans. El col�lector de 
salmorres a Cardona no pot absorbir tota aquesta aigua extreta de la mina que en part va a parar 
al riu.  

L’excés de salinitat lògicament ha afectat la qualitat de l’aigua a totes les captacions per 
abastament de les poblacions situades avall de Cardona; les de Barcelona i de tota l’extensa àrea 
metropolitana que han hagut de tibar més del riu Ter i del aqüífers del Baix Llobregat, i molt 
especialment ha afectat a Súria.  

L’aigua de Súria s’ha distribuït aquests dies al voltant dels 800 mg Cl-/l, quan el límit recomanat 
per l’Organització Mundial de la Salut i establert també pel Reglament Tècnic-Sanitari d’Aigües és 
d’un màxim de 200 mg Cl-/l.  

La conclusió de tot plegat no pot ser més decebedora:  

• El desviament del riu i el posterior mur a Cardona no han impedit l’entrada d’aigua a la 
mina de sal, sinó més aviat al contrari. Els pitjors mal presagis s’han acomplert. Algún 
càrrec del dpt. de Medi Ambient hauria de donar explicacions sobre els 3 km de riu 
perduts, sobre el paisatge emblemàtic de Cardona alterat, sobre la milionada invertida.  

• Ara també la mina de sal comuna de Cardona, igual com els runams salins de les mines 
de potassa de Súria, Sallent i Balsareny, salinitza el riu. Fins quan la mineria serà un 
sector privilegiat, a qui no s’apliquen les lleis ambientals? Fins quan els interessos de la 
mineria han de passar per davant dels de la resta de la població sencera?  

• La qualitat de l’aigua que es beu a Súria està en perill mentre continuï l’activitat minera a 
Cardona 

L'Alzina es queixa de la lentitud del jutjat en l'afer dels abocadors salins 
Enviat el Dijous, 10 de juny del 2004 (18:46:16) per administrador   
 
Els representants legals de L'Alzina-Ecologistes de Catalunya, com a integrant de la Plataforma per 
a la Desalanització del Bages (MONTSALAT), han presentat, avui dijous dia 10, un escrit davant el 
jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, demanant que es resolgui sense més demora la 
personació d'aquest col.lectiu en el procediment que se segueix per la denúncia de delicte contra 
el medi ambient, presentada el desembre del 2003 pel fiscal contra els responsables de les 
empreses mineres del Bages.  
 
Segons aquest escrit, L'Alzina "no pot entendre com, després d'haver transcorregut més de 3 
mesos, encara no se li hagi notificat el proveïment del seu escrit de personació i, per tant, encara 



no hagi estat resolta la seva personació en les presents diligències prèvies tot impedint la seva 
actuació en el present procés".  
 
Els representants legals de L'Alzina-Ecologistes de Catalunya consideren que "això comporta una 
greu vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva i indefensió", ja que impedeix la 
participació dels ecologistes en les diligències que es practiquin i la proposta de diligències en el 
moment que li correspon.  
 
La Plataforma Montsalat havia presentat denúncia de data 21 d'abril de 1997 a la Fiscalia de Medi 
Ambient del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Mitjançant ofici de 15 de desembre de 
2003 de l'esmentada Fiscalia, li fou comunicat que aquesta denúncia, conjuntament amb les 
investigacions realitzades per la Fiscalia, havia estat remesa al jutjat d'instrucció número 2 de 
Manresa.  
 
L'Alzina-Ecologistes de Catalunya (El Bages)  
 
Juny 2004  
 
Per més informació: Xavier Olivé, 686 46 70 50 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La companyia ferrioviària RENFE utilitza l'andana de l'estació de mercaderies de la Guia, a 
Manresa, com a magatzem regulador de la sal que transporta. Aquí s'acumulen, en una llarga 
filera de monticles que es renoven sovint, alguns centenars de tones de sal. El lloc és a la 
intempèrie i no reuneix cap condició de magatzem, de manera que, quan plou, la sal es dissol i 
s'arrossega en forma de salmorra. Com a resultat, les vies més properes es mostren 
completament rovellades per la sal. Més preocupant encara és l'efecte de salmorra a la 
vegetació, a l'aigua freàtica i al riu Cardener. La mala situació es manté des de fa tant temps 
que, si no s'observa degradació de la vegetació, és simplement perquè fa anys que no n'hi ha. 
A la riba dreta del Cardener, al tram que coincideix en paral·lel amb l'escampada de sal de 
l'estació de la RENFE situada uns metres amunt, el bosc de ribera s'interromp. El bosc no 
prospera en aquesta riba dreta que hauria de ser fèrtil; el lloc és ocupat únicament pel 
canyissar, més tolerant a la sal. A la riba esquerra, on sí que creixien els arbres de ribera, el 
vessament del col·lector de salmorres els va matar. (10.2006)  

 
 
 
 

 
Font. Associació, Medi Natural del Bages, i Plataforma MontSalat 

 


