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ARQUEOCIÈNCIA- J.M. Huélamo
ds., 27/11/1999 - 01:00
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Data de la darrera revisió: dt., 14/09/2021 - 11:00

Descripció
La imatge espectacular del runam salí impacte fortament el visitant que veu, per primera vegada, una
formació similar. Segons dades de 1998 és el runam més gran de Catalunya amb una superfície de 26'3 Ha,
un volum d'11 milions de metres cúbics, una massa de 18'7 milions de tones i un creixement anual de 1'2
milions de tones en creixement constant. La composició mitjana del material abocat és, bàsicament clorur
sòdic (sal comuna) (83%), amb la part de clorur potàssic que no s'ha pogut separar (3%), restes de terra i
argila (5%) i aigua (8%), que la sal absorbeix per higroscopicitat. Des de l'any 1990 el runam de Súria, junt
al del Cogulló (Sallent) entren en un ritme de creixement accelerat. Les quantitats abocades es disparen
degut a l'augment de la producció, però també per la menor proporció de fracció potàssica entre el mineral
extret amb la nova maquinària, més gran i potent. La fracció potàssica de la mina de Súria, segons es
desprèn de la memòria de la mina, ha baixat del 24% de la dècada dels 1980 al 20% als anys 1990 (BADIA,
1999). Súria, a finals de 1998 venia uns 0'5 milions de tones anuals de sal comuna, a tota llum insuficient
per evitar que molta més sal, es vagi llençant al seu runam. Els runams perden quantitats significatives de
sal degut a la dissolució per l'aigua de la pluja. La mineria potàssica del Bages genera ella sola, el triple de
residus salins que el total de residus industrials especials (reben aquest nom, pel fet de requerir algun
tractament especial abans de poder-se abocar) originats a la resta de Catalunya sencera (BADIA, 1999).

Observacions:
El runam salinitza el Cardener. Encara que hi ha capes de clorur sòdic superficial que també ho fan, la
presència majoritària de clorur potàssic a les anàlisis demostra que prové d'aquesta formació (BADIA,
1999). El col·lector de salmorres a corregit però no eliminat totalment el problema.

Història
Els primers anys s'abocava el material de rebuig a l'interior de la mina, però a partir dels anys 1960 aquest
material es començà a abocar fora, d'aquesta manera va nàixer l'escombrera o runam salí (BADIA, 1999),
Destaca el gran volum que ha agafat l'abocador del runam de la mina per sobre el poble de Súria
(CASTELLANO, FONTS, LEÓN, 1999). Segons Fenoy, els fums i gasos despresos per la mina poden
afectar al medi pròxim per la pols salina (clorur de potassi i de sodi, que forma un 2% del volum). Aquesta
pols va caient, acumulant-se sobre el terreny, i provoca l'empobriment generalitzat de la vegetació del
voltant. (FENOY, 1993). A la mina també s'extreuen altres minerals com la sal comuna una part de la qual
es ven per a usos industrials, mentre que la resta va a parar als abocadors (ABADAL, 1986),
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