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Editorial

Ja som aquí un altre cop de la mà de la nova revista amb un munt de temes que 
esperem que siguin del vostre interès. Coincidint amb aquesta publicació just ara fa 
un any que ens trobàvem immersos en el repte per aconseguir la pròrroga per poder 
continuar utilitzant la muntanya del Cogulló, i en conseqüència, per poder continuar 
amb l’activitat a Sallent fins que sigui possible el trasllat ordenat a Súria, una vegada 
puguem finalitzar les infraestructures necessàries. 

Fa un any vàrem aconseguir la pròrroga per poder continuar abocant sal al Cogulló. 
Ens la van aprovar per un període d’un any més un altre. No va ser casual, va ser una 
fita aconseguida gràcies a l’ajut de molts col·lectius, de dintre i fora  d’ICL. Coincidint 
amb aquella fita, les entitats bagenques varen commemorar just fa uns dies a 
Manresa l’acte multitudinari de suport a la mineria del dia 13 de maig de 2017, amb 
una nova jornada on es varen aplegar representants de tots els estaments de la 
Catalunya central. Una data per recordar sempre en la memòria. 

Si avui fem una ullada enrere veurem que hem avançat  i ho hem fet en la bona 
direcció. Respecte al Cogulló, hem fet els deures i hem fet el que vam dir que faríem. 
Cada pas que hem donat ha estat monitoritzat, cada dos mesos, per la Comissió 
de Seguiment de la qual formen part els Ajuntaments de Súria i Sallent, els depar-
taments de Medi ambient, Mines, i ACA de la Generalitat, la delegació del Govern a 
la Catalunya Central, i ICL representats pel Comitè d’Empresa i la Direcció. Amb la 
tranquil·litat de saber que hem complert, hem tramitat ja el segon any de la pròrroga.  

En aquest any tan intens hem aconseguit ordenar la majoria dels temes administra-
tius i jurídics. I no es tracta d’una qüestió menor perquè ens ha de portar seguretat 
vers el futur i una major capacitat de planificació. 

Avui ja podem dir que estem millorant la producció i la productivitat de la nostra 
companyia. És cert que el darrer any va ser un any dolent amb una destacada 
baixada de la producció i uns costos excessivament elevats, i no cal oblidar, uns 
preus de venda que es troben a la banda més baixa dels darrers anys. Malgrat totes 
aquestes circumstàncies, les mesures aplicades i els canvis introduïts ens permeten 
albirar una millora en els propers mesos.  

En tots aquests mesos el nostre objectiu ha estat el de preparar l’empresa per als 
nous temps amb: transparència, planificació, unificació de la producció, millora i 
optimització dels processos i sistemes, organització d’acord a aquestes necessitats, 
increment de productivitat, restauració dels dipòsits salins... I en tot aquest procés 
cal destacar la seguretat com un element transversal. Aconseguir els objectius des 
d’una filosofia de treball segur és una prioritat de tots els que formem part d’aquesta 
empresa i d’aquest grup ICL. Sempre es pot treballar de forma més segura i aquest 
és un camí en el qual volem continuar avançant. 

Gràcies a tots aquest avenços hem recuperat la confiança del Grup i el fet de poder 
mantenir les inversions per aconseguir una empresa minera i química de futur, una 
empresa eficient i sostenible, propera i implicada amb el territori. Ara no només hem 
de fer les coses, les hem de fer bé i tot i així aprendre per a la propera vegada fer-les 
encara millor. És en aquesta diferència on rau l’excel·lència per poder ser els millors 
en el nostre àmbit. Gràcies a totes i tots per ACONSEGUIR-HO i de ser capaços de 
continuar avançant. Ens podem sentir molt orgullosos del camí fet i molt capaços de 
poder fer tot el que tenim per davant. Ho hem de fer entre TOTS.

Orgullosos del 
camí fet i capaços 
del camí per fer

Carles Aleman
Conseller delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent
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AC TUALITAT

La Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat a la Catalunya Central va 
dur a terme el passat març la sego-
na aprovació inicial del Pla Director 
Urbanístic (PDU) de la Mineria del 
Bages. El principal canvi del nou 
PDU (respecte al document elaborat 
l’octubre de 2016) és la previsió de 
la construcció de la segona de les 
plantes de sal vacuum a l’interior del 
recinte miner, i no pas al polígon de 
la Pobla Sud de Súria, que és on el 
situava el primer document. L’altra 
novetat és la incorporació de Cardona 
al pla director, també com a muni-
cipi miner. Després de la primera 

Aprovació inicial del nou Pla Director Urbanístic 
de la Mineria del Bages (PDU)

aprovació inicial, el document va rebre 
15 informes de diversos organismes 
i 38 escrits d’al·legacions, per la qual 
cosa la Generalitat ha sotmès el nou 

VI Jornada tècnica minera de la 
Càtedra ICL a la UPC Manresa
La UPC de Manresa va acollir a 
primers de maig la sisena jornada 
tècnica minera, promoguda per la 
Càtedra ICL en Mineria Sostenible. 
Enguany la temàtica va ser els Nous 
avenços en voladures, en què hi va ha-
ver més de 100 inscrits. Tanmateix, es 
va aprofitar l’ocasió per fer entrega de 
les beques als tres estudiants de nou 
ingrés amb millor expedient acadèmic 
en el primer quadrimestre del grau en 
Enginyeria Minera.

Conferències
Durant la jornada, experts en el 
sector de les voladures van impartir 
diverses conferències com ara la que 
van pronunciar els caps de producció 
de la rampa de Cabanasses, Emma 
Cortina i Sergio Suárez. Entre els 
assistents, Francesc Torres, rector de 
la Universitat Politècnica de Catalunya; 
el subdirector general de Mines de 

la Generalitat de Catalunya, Eduard 
Vall; el director de Mineria d’ICL Iberia 
Súria&Sallent, Xavier Serracanta; la 
directora de la UPC Manresa, Rosa 
Argelaguet; i l’alcalde de Manresa, 
Valentí Junyent.                                    ///             

Trobada del Fòrum 
Catalunya Central

Representants d’entitats del teixit 
econòmic i social del Bages s’han 
reunit a Manresa en el marc del Fòrum 
Econòmic de la Catalunya Central per 
conèixer la situació i la viabilitat dels 
llocs de treball de la mineria al territori. 
Un cop més, institucions, representants 
empresarials i dels comerços, així com 
partits polítics, han ratificat el seu com-
promís per donar suport a qualsevol 
acció que permeti mantenir la mineria 
i els llocs de treball que se’n deriven de 
manera sostenible.                                ///

document a una nova aprovació 
inicial. La previsió és que el nou PDU 
estigui aprovat definitivament aquest 
estiu. 

Dipòsit salí
La Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat a la Catalunya Central 
també ha aprovat de forma definitiva 
el projecte d’actuació específica en 
sòl no urbanitzable i l’autorització de 
les instal·lacions complementàries de 
l’activitat d’ICL Súria&Sallent al dipòsit 
salí. De forma prèvia l’Ajuntament de 
Sallent ja l’havia aprovat en comissió 
de govern.  /// 
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ICL Specialty Fertilizers ha estat una 
de les empreses destacades del sector 
fertilitzants que ha participat a la 
40a Fira Internacional de Maquinària 
Agrícola, FIMA 2018. En aquesta edició 
ICL Specialty Fertilizers ha aprofitat el 
certamen per presentar la seva línia 
de fertilitzants ecològics Flecotec, llan-
çada al mercat el 2017 i que té com 
a objectiu satisfer les necessitats nutri-
cionals del creixent mercat dels cultius 
ecològics. Els visitants professionals 
de FIMA s’han interessat pels fertilit-
zants Flecotec, tots ells certificats per 
al seu ús en Agricultura Ecològica, 
segons reglament (CE) 834/2007. La 
gamma Flecotec inclou fertilitzants 

líquids, solubles i granulats (abonat de 
fons).

Nous envasos
ICL va presentar el nou disseny 
dels envasos de la gamma de ferti-
litzants solubles d’alta puresa Nova: 
Nova Potassium (fertilitzant potàssic 

optimitzat); Nova PeKacid (fertilitzant 
PK d’alta acidesa); Nova Peak (fosfat 
monopotàssic); Nova N-K (nitrat potàs-
sic); Nova Calcium (nitrat càlcic); Nova 
MAP (fosfat monoamònic); Nova Ferti-K 
(clorur potàssic); Nova SOP (sulfat 
potàssic); Nova Mag-N (nitrat magnèsic); 
Nova Mag-S (sulfat de magnesi) i Nova 
MagPhos (fertilitzant PK més Mg).       /// 

Presentades cinc comunicacions tècniques 
al Congrés Internacional de Sevilla
ICL Iberia ha participat al XIVè Congrés 
Internacional d’Energia i Recursos 
Minerals, que sota el lema Sostenint el 
futur, va organitzar a Sevilla el Consejo 
Superior de Ingenieros de Minas i el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del Sur. 

Més de 1.000 congressistes
La nova edició del congrés, nascut 
l’any 1960, ha reunit uns 1.000 con-
gressistes i empreses del sector miner 
de tot el món. Les principals àrees 
temàtiques del programa científic 
han estat la innovació en exploració i 
explotació de les matèries primeres i 
els recursos minerals; aigua i energia; 
reciclatge i economia circular; siste-
mes de gestió, i marc normatiu. ICL 
Iberia ha participat amb la presentació 
oral de cinc comunicacions tècniques:
1. Control de lleis, sondejos d’inte-
rior i model geològic a la mina de 
potassa de Cabanasses (ICL Iberia 
Súria&Sallent). Presentada per Carlos 

Saavedra (director de Geologia d’ICL 
Iberia).
2. Gestió de l’aigua en un dipòsit salí 
actiu. Cas dels dipòsits de la mineria 
de la potassa del Cogulló i del Fusteret 
a Sallent i Súria (Catalunya, Espanya). 
Presentada per Alex Sendrós (hidroge-
òleg d’ICL Iberia).
3. La Rampa de Cabanasses: 
Desafiaments en la construcció 
de la rampa d’accés i extracció de 
mineral de mina Cabanasses (ICL 
Iberia Súria&Sallent). Presentada 
per Francesc X. Caballero (director 
Facultatiu de l’obra de la Rampa).
4. Construcció d’una Rampa en sentit 
ascendent, en roca salina, des de l’in-
terior de mina. Presentada per Albert 
Sánchez (Assessor sènior en mineria 
d’ICL Iberia).
5. High resolution monitoring under-
pins implementation of cost effective 
groundwater control measures during 
construction of new access decline, 
Cabanasses mine, Súria, Catalunya, 

Spain. Presentada per Rowan McKitrick 
(hidrogeòleg principal al Piteau 
Associates).            /// 

Els fertilitzants ecològics d’ICL SF desperten interès
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El seu llibre es remunta a un segle 
enrere per parlar de l’enginyer Emili 
Viader, el descobridor de la conca 
potàssica a Catalunya. Què va supo-
sar aquesta descoberta?  
El descobriment va posar en valor la 
nova conca potàssica i va possibilitar 
un salt qualitatiu i quantitatiu en el 
creixement econòmic i social de la 
comarca, com una segona fase de la 
revolució industrial protagonitzada 
pel tèxtil. A nivell local ha implicat el 
desenvolupament de la mineria i de 
tots els complexos industrials asso-
ciats. Pel que fa a l’àmbit regio- 
nal, les connexions econòmi-
ques i les infraestructures per 
transportar el mineral. I a escala 
nacional, deixar de ser defici-
taris en aquest producte bàsic 
per la química moderna i passar 
a ser exportadors. Ara que la 
potassa comença a ser estudia- 
da per les càtedres d’història 
de l’economia, les xifres ens 
diuen que va ser un negoci rodó 
en funció dels preus i els seus 
cicles. Ha permès un desenvolu-
pament econòmic i social sense 
precedents. 

El llibre recull testimonis de com 
fa més de 100 anys ja es debatia 

sobre els beneficis econòmics que 
comportaria l’explotació de la 
potassa. Creu que en aquella època 
es va tenir la visió necessària o per 
contra va costar molt més del que 
ens pensem?  
L’Emili Viader era un emprenedor i 
un visionari. Això li va portar moltes 
decepcions. Per exemple, quan va 
cercar la complicitat del duc de Tarifa, 
un dels fills del duc de Cardona que 
aleshores era el titular de les Salines 
de Cardona, va rebre per resposta: 
“querido Emilio bastantes quebra-

deros de cabeza me conlleva tener 
que administrar lo que Dios me ha 
dado encima de la tierra para además 
tener que preoucuparme por lo que 

se esconde debajo de ella”. Aquesta 
era la visió d’un Grande de España. El 
descobriment de la potassa va estar 
ple d’obstacles, en aquella època Emili 
Viader era considerat un outsider fins i 
tot pels mateixos enginyers de mines. 
Viader va haver de treballar des de 
la misèria més absoluta de mitjans, 
però ho va aconseguir. Era un home 
obstinat. 

Creu que malgrat els avenços de 
l’època la millora de les infraestruc-
tures encara està pendent? 

Aquest país va tard i malament 
en matèria d’infraestructures. 
Les carreteres es van fer tard i 
malament... i no parlem de la 
xarxa ferroviària per al trans-
port de mercaderies. L’Emili 
va topar amb  les mancances 
més absolutes en aquest sentit. 
Quan veus la realitat a nivell 
d’infraestructures a d’altres paï-
sos t’adones que ens ha mancat 
visió de futur. 

Què en pensaria Viader de la 
indústria actual i dels proces-

sos d’explotació que s’utilitzen?   
Diria que “tot això és conseqüència 
d’allò pel que vaig lluitar i patir”. Però, 
es sentiria orgullós encara més dels 

“Una bona part 
de la Catalunya Central 
i del país desconeix 
encara la potassa”

ENTRE VISTA

ANDREU GALERA, RESPONSABLE DE L’ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA 
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avenços aconseguits en matèria de 
riscos laborals per evitar la perillosi-
tat dels treballs miners. Penso que 
cal lloar els esforços que les entitats 
explotadores han fet en matèria de 
millora de riscos laborals.  

Com veu 100 anys després la situ-
ació del sector miner de la sal i la 
potassa a la Catalunya central?
Crec sincerament que hi ha molt 
recorregut, malgrat que hem de ser 
conscients que hi hagi cicles eco-
nòmics a l’entorn de la potassa. Les 
mines tenen un principi i tenen un 
final. Les administracions públiques 

Arxiver i escriptor

Andreu Galera (Cardona, 1968) és 
el responsable de l’Arxiu històric 
de Cardona i l’autor del llibre 
L’enginyer Emili Viader. El descobri-
ment de la conca potàssica catala-
na, fet que l’ha dut a conciliar-se 
amb la tradició familiar: “sóc nét, 
fill i germà de miner. He nascut 
amb la potassa. A casa, als dinars 
la potassa era present (xifres de 
producció, convenis, comitès, va-
gues...). Forma part del meu ADN, 
però en canvi professionalment 
vaig triar la recerca en l’àmbit de 
les humanitats i fer el llibre ha 
estat com pagar un deute amb 
la meva pròpia família per no 
haver-me dedicat a la mineria”.

han de ser prou intel·ligents per ge-
nerar infraestructures i per impulsar 
teixit econòmic i social que supleixi la 
manca de continuïtat.  

Creu que s’ha valorat i es valora 
prou l’ aportació d’Emili Viader a la 
societat o creu que segueix essent 
una figura a reivindicar?   
Hem posat una primera fita gràcies 
a la tasca feta tant des de Cardona 
com des de Súria. Hem demostrat 
que el descobriment de la potassa no 
va ser casual i poc a poc la societat 
va prenent consciència d’aquest fet. 
En aquesta història però, hi ha un 
personatge despenjat que és el soci 
de Viader, Rene Macary, importantís-
sim. Ell continua i intervé a l’explotació 
fins als anys 40. Després desapareix 
al Bordeus ocupat pels alemanys. 
Seria molt important que algú estirés 
d’aquest fil. 

S’ha explicat prou l’aportació al 
desenvolupament social i econòmic?  
No, més enllà de les accions puntu-
als que s’hagin pogut fer a nivell de 

Cardona i Súria. He trobat a faltar que 
les institucions de referència del país 
s’hagin fet ressò de l’esdeveniment i 
del que significa en el conjunt de la 
nostra història econòmica i social. Ni 
he vist que la comarca i les seves en-
titats hagin “vibrat” amb l’efemèride. 
Em fa pensar que hores d’ara encara 
una part de la Catalunya Central i del 
país viuen d’esquenes a la potassa 
sense entendre la seva importàn-
cia.  No he vist la UPC fent un gran 
esdeveniment. 

Com valora el futur de la mineria 
de la sal i la potassa?   
Espero i desitjo que durant dècades 
continuï generant riquesa econòmi-
ca i benestar social als centenars de 
famílies del territori que en viuen 
directament i indirectament, però so-
bretot que les administracions siguin 
capaces de preparar la post-potassa 
encara que estiguem parlant a molts 
anys vista. Vull creure que les admi-
nistracions seran prou intel·ligents per 
entendre les potencialitats que la sal 
té com a cultura.      ///

“EN MATÈRIA 
D’INFRAESTRUCTURES 
RESPECTE ELS ALTRES 
PAÏSOS ENS HA FALTAT 
VISIÓ DE FUTUR”
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GRUP ICL

Visita comiat d’Asher Grinbaum a Súria
El fins ara CEO en funcions d’ICL, 
Asher Grinbaum, acompanyat de 
Johanan Locker, chairman d’ICL,  
han visitat les instal·lacions d’ICL 
Iberia Súria&Sallent amb l’objec-
tiu de conèixer els avenços de les 
obres de la Rampa de Cabanasses. 
Aquesta ha estat la darrera visita 
de Grinbaum abans de la seva ju-
bilació.  Els dos directius van visitar 
les instal·lacions d’ICL Iberia a Súria 
al costat del cap del negoci de la 
Potassa, Noam Goldstein.   ///

Nova estratègia Grup ICL
ICL ha presentat el mes de març la 
seva nova estratègia, centrada en la 
seva cadena mineral i en el creixement 
accelerat de solucions avançades 
en l’àmbit agrícola, apostant en la 
innovació tecnològica en aquest camp.   

Dues dimensions
La nova estratègia empresarial 
es basa en dues dimensions. La 
primera dimensió és l’optimització 
i l’excel·lència competitiva en la 
cadena mineral (potassa, fosfats i 
brom) d’ICL, que continuen sent la 
base de les activitats del grup. La 
companyia seguirà implementant 
mesures d’eficiència, augmentarà 
la competitivitat dels seus actius 
minerals i aprofitarà les seves 
capacitats i avantatges competitius en 
els productes industrials posteriors. 
La segona dimensió es basa en un 
creixement accelerat dels nutrients 
avançats de cultius, i en aprofitar 
la posició i les capacitats d’ICL en el 
mercat de fertilitzants, en general, 
i en particular en el de fertilitzants 
especials. La companyia invertirà en el 
desenvolupament de nous productes, 

tecnologies i solucions dirigides a 
l’agricultor, amb un ús cada vegada 
més gran de l’agricultura de precisió. 

Noves mesures
La companyia està adoptant mesures 
per adaptar-se a realitats canviants i 
ha declarat la seva intenció d’invertir 
en els propers anys en iniciatives 
empresarials, en innovació i en 

desenvolupament de tecnologies 
agrícoles. El mes de maig ICL ja va 
anunciar la seva primera inversió i 
associació estratègica amb CropX, 
una companyia de tecnologia agrícola 
orientada a millorar el rendiment 
dels cultius agrícoles, reduir costos 
d’aigua, fertilització i energia, 
mitjançant aplicacions i tecnologies 
avançades.     /// 
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La planta de tractament de Súria 
d’ICL Iberia Súria&Sallent és el nou 
pas iniciat en la implementació 
de l’Operational Excellence (OE). 
Recordem que és un programa basat 
en una filosofia de treball d’aplicació 
a gran quantitat d’empreses, el Lean 
Manufacturing, que té com a objectiu, 
entre altres, la millora contínua de les 
operacions posant un especial focus 
en la potenciació de les capacitats dels 
treballadors. 

‘Local agents’
Per a aquesta implementació l’equip 
OE ha comptat amb el suport de tot 
el personal de la planta i, en especial, 
dels anomenats local agents (personal 
expert de la planta integrat dins de 
l’equip d’OE temporalment amb plena 
dedicació al programa). Els local agents 
de la planta de Súria han estat David 
Sánchez (vigilant de manteniment 
electromecànic) i Antonio Hernández 
(encarregat de planta), amb 22 i 29 
anys d’experiència a la companyia 
respectivament. David Sánchez explica 
que “el programa va començar 
amb una anàlisi de les avaries 
repetitives i en la identificació, 
disseny i implantació d’iniciatives 
per evitar-les” de manera que “s’ha 
repercutit de forma molt positiva en 
una reducció d’avaries que permet 
l’augment de la producció”. Segons 
Antonio Hernández, dins d’aquesta 
anàlisi “també es van identificar 
les possibles millores en el procés 
de producció” i així tenir un full de 
ruta coordinat amb manteniment 
que en els darrers mesos s’ha anat 
desenvolupant amb l’equip de planta. 

Gestió ‘visual’
Una de les eines fonamentals dels 
programes Lean és la gestió visual. En 
el cas de manteniment a l’inici del torn 
de treball, a tallers, els treballadors es 

El torn de l’Operational Excellence 
a la planta de tractament de Súria

troben davant d’un panell visual on el 
vigilant assigna les feines a fer a cada 
treballador i es poden visualitzar les 
feines fetes dels sis darrers dies. Al 
final de la jornada cada treballador 
s’encarregarà d’actualitzar l’estat 
d’aquestes tasques i d’informar al 
vigilant durant la reunió de canvi de 
torn sobre com ha quedat el treball. 
D’aquesta manera, segons David 
Sánchez “s’ha aconseguit fer una 
reunió d’inici i final de relleu més 
eficient on es reflecteixen d’una 
manera molt visual i clara les feines 
que s’estan realitzant i la seva 
evolució”. 

Metodologia de les 5s
Una altra de les metodologies 
implementades són les 5s, que té com 
a objectiu tenir els llocs de treball 
més ben organitzats i nets per ser 
més eficients i tenir un entorn de 
treball millor i més segur. En el cas 
de producció s’han implementat les 
5s en algunes àrees i entre altres 
s’han instal·lat uns panells d’eines 
d’ús habitual. Segons Antonio 

Hernández “el gener de 2018 també 
va començar la implantació de les 
5s que permet tenir un espai de 
treball ordenat i estandaritzat de 
manera que tot sigui més segur i 
eficient per a l’operari”. 

Treball de conscienciació
L’OE ha aprofitat l’experiència prèvia 
obtinguda l’any passat a Cabanasses, 
adaptant algunes de les eines Lean 
ja desenvolupades i implementades 
amb èxit a les necessitats de la 
planta de Súria. Els dos local agents 
deixen clar que ara cal un treball 
de conscienciació de tots els 
treballadors per a l’adherència a la 
nova metodologia, i que resulta crític 
el suport dels comandaments i de 
la direcció perquè acabi d’arrelar. 
També creuen que caldria allargar 
la implantació del nou sistema de 
treball, perquè “encara hi ha molt 
marge de millora”. La plantilla valora 
en positiu la nova metodologia de 
treball perquè els primers resultats 
ja es perceben i s’aporten millores al 
sistema de treball.      /// 
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Compliment dels nostres 
compromisos: Avancem cap 
a la mineria sostenible

A FONS

La nova planta de purificació de sal, 
construïda a Sallent al costat de les 
actuals instal·lacions industrials, es va 
inaugurar oficialment el passat 31 de 
maig i es troba ja després d’un període 

de proves en fase de posada total en 
marxa. La nova planta de purificació 
gestionarà 450.000 tones de sal a 
l’any, sal que ja no anirà al dipòsit del 
Cogulló. La planta de sal pot produir 

50 tones de sal purificada cada 
hora. Es tracta d’una sal de desgel 
d’alta qualitat per a mercats molt 
exigents com ara els EUA. La inversió 
ha estat de 2,5 milions d’euros.   /// 

ICL Iberia Súria & Sallent segueix fil per randa els paràmetres establerts en la concessió de la 
pròrroga atorgada per a seguir fent ús del dipòsit salí del Cogulló. Cada dos mesos es reuneix una 
comissió tècnica de seguiment que presideix l’alcalde de Sallent, David Saldoni, on s’avalua i detalla 
en xifres les mesures transitòries dutes a terme per pujar al Cogulló el mínim de sal possible. De 
moment ja s’han presentat 5 informes bimestrals. 
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L’evolució de l’excavació de la 
Rampa de Cabanasses a Súria és 
satisfactòria amb gairebé el 87% de 
l’avanç acabat, gràcies al treball de 
2 minadors de rampa i 1 minador 
de mina (aquest fa una excavació 
ascendent i ja es troba pràcticament 
al seu punt quilomètric de destí 
(punt quilomètric 4.824). El minador 
principal es trobava a finals d’abril 
al punt quilomètric 4.192 i li faltaven  
600 metres per arribar al seu destí.  /// 

La Rampa de 
Cabanasses estarà 
a punt l’abril de 2019

L’objectiu d’aquest compromís és el de reduir la 
generació de sal en el procés productiu, optimitzant 
l’extracció de manera que ja no surti a superfície la 
part del mineral menys rica en potassa per mitjà del 
triatge. S’ha aconseguit ja augmentar el percentatge 
de triatge mitjà de mineral fins al 29%.          ///                            

Triatge del mineral a 
l’interior de la mina

Al mateix temps, es manté el trasllat de part del 
mineral de la mina de Vilafruns i de la sal derivada 
del procés productiu, que es transporta amb camió 
fins a les instal·lacions de Súria, en les quantitats 
previstes o fins i tot quantitats més altes.            /// 

Trasllat del mineral 
de la mina de Vilafruns
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

ICL Iberia Súria&Sallent ha rebut la 
medalla de bronze EsAgua com a 
certificació per haver complert els 
compromisos amb la petjada hídri-
ca. EsAqua és una plataforma amb 
una  iniciativa única i pionera a l’Estat 
destinada a fer difusió d’indicadors 
avançats del compromís de les empre-
ses amb la sostenibilitat i la protecció 
del medi ambient. L’any passat ICL 
Iberia va refermar el seu compromís 
en la millora contínua de la seva gestió 
de l’aigua,  calculant la seva petjada hí-
drica i incorporant-se com a membre 
destacat a la plataforma EsAgua.   

Adhesió a la plataforma
ICL Iberia té un fort compromís en 
millorar la integració de l’activitat 
amb l’entorn ja sigui a escala local 
com a escala global i busca unir-se 
de manera continuada a iniciatives 
que ho afavoreixin com és el cas de la 
plataforma EsAgua. A més, ICL Iberia 
ha decidit anar un pas més enllà 
en la gestió d’aigües clàssica usant 

indicadors avançats en la gestió dels 
recursos hídrics. 

Compromís amb el medi ambient
El concepte de petjada hídrica va néi-
xer l’any 2002 de la mà del professor 
Arjen Hoekstra, de la Universitat de 
Twente (Països Baixos). Des de llavors 
han sorgit diferents iniciatives, com 
ara la de la Water Footprint Network 
(WFN) o la de la ISO14046 entre d’al-
tres, impulsant la difusió del concepte 
de petjada hídrica i la estandarització 
en el seu càlcul. Es tracta d’un indica-
dor essencial en el càlcul de la soste-
nibilitat de l’ús dels recursos naturals 
per part de l’home. La categoria 
bronze s’atorga a les organitzacions 
compromeses en realitzar avenços per 
calcular la petjada hídrica i difondre’ls 
a través del blog públic de la pàgina 
web EsAgua i en difondre el concepte 
de petjada hídrica a tots els grups d’in-
terès dins i fora de l’organització. ICL 
ha fet un pas més i ha estat la primera 
empresa de la Plataforma EsAgua en 

publicar els resultats de la seva petja-
da hídrica.

Proper objectiu
L’objectiu és utilitzar els resultats ob-
tinguts i els coneixements adquirits en 
el marc de la plataforma per dissenyar 
i implementar noves mesures per dis-
minuir la petjada hídrica de l’organit-
zació, tant a escala local com a escala 
global. Més info: www.esagua.es       ///

Petjada hídrica amb certificació 
de bronze per EsAgua 

Una visita ciutadana guiada a la 
riera de Tordell de Súria ha fet visible 
aquest mes de maig les millores rea-
litzades en tot aquest entorn en què 
s’ha recuperat l’espai natural i es po-
tencia la seva funció com a connector 
ecològic. L’actuació ha estat finançada 
per ICL Iberia d’acord amb l’Ajunta-
ment de Súria que ha coordinat el 
departament de Medi Ambient d’ICL 
Iberia Súria&Sallent. S’ha actuat en un 
tram d’uns 2.200 metres quadrats en 

Millores a l’entorn natural de la riera de Tordell
què s’han retirat canyes, s’ha desbros-
sat l’espai, s’han fet tales selectives i 
s’han plantat un miler de plantes de 
setze espècies autòctones diferents. A 
més s’ha actuat per assegurar el pas 
de les aigües en situacions d’incre-
ment del cabal de la riera respectant 
les espècies d’interès i autòctones. 
L’execució del projecte ha anat a 
càrrec de les empreses Assessors 
Ambientals de Catalunya, Naturalea i 
Aprèn, Serveis Ambientals. /// 
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Nous productes ICL: 
la potassa blanca

QUALITAT/INNOVACIÓ

La planta de cristal·lització d’ICL Iberia 
Súria&Sallent no només produeix sal 
vacuum d’altíssima qualitat, sinó que 
també produeix 
potassa blanca, 
concretament 
25.000 tones a l’any. 
La potassa blanca té 
vàries aplicacions:  
per a la indústria 
dels fertilitzants, 
indústria quími-
ca i  la indústria 
alimentària.   

Producte 
La potassa blan-
ca és KCl (clorur 
de potassi) sense 
presència d’òxid de 
ferro, el qual li dóna 
la tonalitat verme-
llosa a la qual estem 
acostumats. En el 
cas de la potassa 
obtinguda per cris-
tal·lització, la seva 
tonalitat és blanca 
com el clorur de 
sodi. La seva puresa 
també s’incremen-
ta gràcies al seu 
procés d’obtenció, 
sent un producte 
catalogat d’Alta 
Puresa en KCl.

Procés de 
cristal·lització 
La potassa blanca és un producte 
d’alta puresa que s’obté per refre-
dament sobtat de salmorra que 
alimenta la planta de cristal·lització; 
aquesta prové del procés de flotació 

on  una part de la potassa provinent 
de la mina de Cabanasses ha quedat 
adherida, doncs l’eficiència d’extracció 

de potassa dins del mineral tractat 
a flotació que no pot ser del 100%. 
Aquestes partícules de KCl arriben a 
la planta de cristal·lització dissoltes. 
A través d’un procés de buit i refre-
dament sobtat, es formen cristalls de 

potassa blanca, precipiten, i mitjan-
çant un sistema d’agitació i extracció 
amb bombes, s’extreuen del sistema, 

prèvia centrifugació 
per reduir-ne al 
màxim d’humitat.    

Mercat nacional 
La potassa blanca 
que es fabrica a 
Súria es queda de 
moment  al mercat 
nacional i s’utilitza 
en el mercat dels 
fertilitzants líquids, 
ja que gràcies a la 
seva granulometria 
i puresa, és apropi-
ada per a aquesta 
aplicació. Per fabri-
car un fertilitzant lí-
quid el que es fa és 
dissoldre diferents 
matèries primeres, 
per aconseguir 
tots els nutrients 
que necessita el 
cultiu i així després 
s’aplica directe al 
camp o sobre les 
fulles de la planta. 
Des del Bages es 
venen entre 50 i 55 
mil tones cada any 
de potassa blanca 
per a fertilitzants 
líquids. Fins a la 
posada en marxa 

de la planta de cristal·lització, s’im-
portava tot el producte des de DSW 
(Dead Sea Works), en vaixells. La 
seva campanya d’aplicació es realitza 
cada any entre els mesos d’abril i a-                             
gost.                                                       /// 
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ICL Iberia va celebrar a finals d’abril el 
World Day for Safety and Health at Work 
o Dia mundial de la Seguretat i Salut en 
el treball a les instal·lacions d’ICL Iberia 
Súria&Sallent i a ICL Iberia Barcelona 
Port sota el lema No més excuses.  
El Servei de Prevenció ha elaborat 
enguany un vídeo, enregistrat i editat 
de forma interna, que incideix en el 
fet que no valen més excuses a l’hora 
d’aplicar les mesures de protecció 
individual i col·lectiva en els nostres 
llocs de treball.

Actitud proactiva
A banda de reduir els accidents i 
incidents, un dels objectius d’enguany 
ha estat que fossin els treballadors els 
principals protagonistes i que apa-
reguessin tots els centres de treball 

“No més excuses”: lema de la nova edició del 
“World Day for Safety and Health at Work”

PRE VENCIÓ

de la companyia. Per aquest motiu, 
els actors són treballadors d’ICL o 
d’empreses subcontractades, que 
presenten excuses per no complir les 
mesures preventives i les possibles 
conseqüències de no seguir-les. El nou 
vídeo, que ha visualitzat la totalitat 

de la plantilla, ha aconseguit captar 
l’atenció gràcies al fet que els col·la-
boradors de la campanya són treba-
lladors que tothom coneix i situacions 
habituals, de manera que ha estat 
possible una major implicació de tots 
els professionals.                                 ///

Continuen els premis a la prevenció
Durant els darrers mesos han estat 
premiats els següents professionals 
per la seva implicació en la segure-
tat i la salut: David Romero, Vicenç 
Viadiu, Juan Manuel Muñoz, Daniel 
Domínguez, Jordi Martin Caro, 
Iulian Dascalu, Carlos Izquierdo, 
Jonás Benavente i José Antonio Rial.
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SOM PRESENTS

 Acte d’homenatge a Emili Viader, descobridor de la potassa 
El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya ha presentat un llibre biogràfic 
d’Emili Viader, un dels dos descobridors de la potassa l’any 1912 a Súria, escrit per 
l’historiador cardoní Andreu Galera. La presentació del llibre ha coincidit amb un 
homenatge a aquest emprenedor a la seu del col·legi professional on ha assistit una 
representació d’ ICL Iberia. 

 Caminada solidària 
El director de Medi Ambient, Lluís 
Fàbrega, i altres professionals d’ICL han 
participat, un any més, a la caminada 
solidària que organitza l’Associació 
Amics dels Mossos entre Manresa i 
Montserrat per recollir fons per als  
serveis d’oncologia. 

 Lab 0_6  
ICL Iberia manté el seu compromís amb els infants. Un any més forma part del 
Lab 0_6 de la Fundació Universitària del Bages-UManresa que té per objectiu 
acostar la ciència als nens i nenes d’entre zero i sis anys d’edat. 

 Mini Transèquia 
Un photocall on els nens participants 
es feien una foto com si fossin miners 
a l’interior d’una galeria ha estat 
l’activitat més popular a l’estand que 
ICL Iberia ha muntat aquest any a la 
Minitransèquia, al Parc de l’Agulla de 
Manresa. Malgrat que la col·laboració 
es remunta a uns quants anys, és 
la primera vegada que s’hi participa 
presencialment.  

 Conveni amb Ampans 
La col·laboració s’ha centrat enguany en el Premi d’Investigació i Innovació  sobre 
persones amb discapacitat intel·lectual que organitza l’entitat Ampans. El Premi 
s’ha entregat a mitjan juny. 
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 INEGEOPRES 1-2-2018  INTEREMPRESAS.NET 15-1-2018 

 REGIÓ7 1-6-2018  REGIÓ7  9-2-2018 

 NACIOMANRESA.CAT 13-2-2018 

 AGRONEGOCIOS.ES 24-5-2018 

 REGIÓ7 10-5-2018 

 NACIOMANRESA  9-5-2018 
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 REGIÓ7 6-3-2018 

 REGIÓ7 24-2-2018 

 NACIOMANRESA.CAT 28-1-2018 

 REGIÓ7 25-1-2018 

 EXPANSIÓN 22-3-2018 

 REGIÓ7 25-4-2018 

 REGIÓ7 24-2-2018 

 LA VANGUARDIA 2-2-2018 
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ENS VISITEN

Les visites es mantenen a les instal·lacions d’ICL Iberia Súria&Sallent aquests darrers mesos, especialment al dipòsit salí 
del Cogulló i a la Rampa de Cabanasses de Súria.

2 3 4

1

El fins ara CEO d’ICL, 
Asher Grinbaum, el 
chairman d’ICL, Johanan 
Locker, i el cap del negoci 
de la Potassa, Noam 
Goldstein, han visitat a 
finals d’abril ICL Iberia 
Súria&Sallent per veure 

els avenços de les obres 
del tram final de la Rampa 
de Cabanasses (1 i 2).  

D’altra banda, una altra de 
les visites que destaquem 
ha estat la d’ERC amb 
representants del grup 

polític a nivell local ( de 
Sallent i Súria)  i comarcal, 
la diputada al Parlament 
de Catalunya, Adriana 
Delgado, i la senadora 
sallentina Mirella Cortés, 
que van poder conèi-
xer de primera mà les 

mesures mediambientals  
que es duen a terme al 
dipòsit salí del Cogulló (3).

I com a tercera visita des-
tacada, representants de 
l’Associació d’Amics dels 
Mossos d’Esquadra han 

visitat les instal·la-   
cions de Súria aprofitant 
la signatura del conveni 
de col·laboració amb 
la caminada solidària 
“Fem el camí” que es fa 
cada mes de maig entre 
Manresa i Montserrat (4).
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FIRMA CONVIDADA      FRANCESC REGUANT

La mina de Súria,                       
un actiu estratègic

La mina de potassa de Súria ha estat per a la vila molt més 
que sal i potassa. Ha marcat el ritme econòmic i social de la 
població. De fet, la mina forma part de l’ànima del poble. La 
nostra revista és El Salí, els castellers són Els Salats... I tot 
plegat esdevé un element d’autoestima. 

Súria és la capital de la potassa de Catalunya i d’Espanya, un 
producte que és un fertilitzant bàsic per a l’agricultura en un 
moment que el món necessita incrementar la producció d’ali-
ments. Per això cal sortir de Súria i passar a parlar de la mina 
de Súria en relació al món. La mina de Súria és una mina del 
món. Les mines del Bages formen part de la xarxa mundial 
de producció i comerç de fertilitzants potàssics.  

Tanmateix avui el món 
està en tensió. D’una ban-
da les necessitats són crei-
xents. Les necessitats s’in-
crementen per l’augment 
de la població mundial 
i pel desenvolupament 
econòmic de nous països 
(Xina, Índia, Sud-est Asià-
tic, Sud-àfrica, etc). Però, 
alhora, estem perdent 
recursos. Les pràctiques i 
tècniques inadequades han portat contaminació i pèrdua 
de sòls, contaminació d’aigües, pèrdua de biodiversitat, etc. 
A més, el canvi climàtic acaba de complicar-ho tot amb una 
incidència clara sobre els potencials productius. És a dir ens 
trobem en una situació complexa amb fortes interrelacions 
perverses.   

Les solucions solament es podran assolir produint més 
però amb tècniques amables amb l’entorn, és a dir que 
tinguin una mínima afectació sobre els sistemes naturals, 
amb la  màxima eficiència tècnica que eviti malbarataments 
i tenint en compte paràmetres i restriccions creixents de 
caire mediambiental. La FAO, l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació, ha posat nom a 
l’opció que ens ha de permetre resoldre el repte alimentari 
i encaminar-nos vers un desenvolupament sostenible, l’ha 
anomenat “intensificació sostenible”.  

I aquí tornem a parlar de potassa. La potassa és un dels tres 
fertilitzants bàsics imprescindibles per a la producció agrícola 
intensiva. Es, a més, un fertilitzant que adequadament apli-
cat no aporta tensions ambientals. Es, per tant, una de les 
contribucions de la mina de Súria al cantó de les solucions 
en aquest escenari del segle XXI. Una contribució significativa 
que cal no menystenir. 

Però caldrà canviar moltes coses i moltes actituds, de fet 
caldrà canviar profundament la nostra cultura del desen-
volupament, caldrà reforçar conceptes com la solidaritat, 
conceptes tan simples com el de ser conscients de pertà-
nyer a un sol món. Un món que se’ns va fent petit i que, 

si no gestionem adequa-
dament el nostre desen-
volupament, la Terra pot 
esdevenir la nostra presó. 
Les solucions hauran de 
provenir d’esforços coordi-
nats i globals. I això signifi-
ca un gran canvi cultural. I 
aquest canvi cultural no el 
farà la tecnologia.  

Ens ha tocat viure un segle 
complicat, ple de reptes i 

ple de noves possibilitats, algunes d’elles difícils d’imaginar. 
En aquest sentit convindrà estar oberts a aquests canvis, 
els quals s’hauran de fer amb la màxima responsabilitat ori-
entats a un desenvolupament sostenible, però precisament 
per això ens cal ser molt curosos en no malmetre els recur-
sos fàcils i assequibles que avui disposem. I ens cal donar 
temps, el temps necessari, per implementar les solucions. 
Voldria acabar repetint el que fa quasi un any vaig escriu-
re a “El Periódico”: “Certament, podem i hem de millorar el 
present però no podem reinventar el passat. La mina exis-
teix, les muntanyes de residus existeixen, els treballadors 
existeixen i el país no pot prescindir d’aquesta activitat. Les 
solucions sostenibles existeixen però cal que estiguin com-
promeses amb el present”.                ///

Francesc Reguant és economista i surienc            



Twitter: @ICLiberia
Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


