
 
 

Iberpotash s’implica  en la formació amb la FP Dual al Bages, amb dos 

cicles formatius de grau mitjà específics per a mineria. 
 

 

El conveni signat aquesta setmana amb la Generalitat i els ajuntaments de Súria i Sallent té 

vigència fins el 2020 amb la voluntat de ser a llarg termini. 

 

Manresa, 15 de juliol de 2015.-  El conveni signat aquest dimecres estableix els termes de 

col·laboració per impartir els nous cicles formatius de grau mitjà d'Excavacions i Sondatges a l'Institut 

Mig món de Súria i el d'Electromecànica de Maquinària a l'Institut Llobregat de Sallent. En el primer cas, 

l'objectiu és millorar la qualificació professional de les persones de l'àmbit de l'extracció de mineral i, en 

el segon, la formació de tècnics per poder realitzar el manteniment a dins de la mina. Els dos cicles són 

duals i inclouen prop de 900 hores de pràctiques a l'empresa Iberpotash, remuneració econòmica, l'alta 

a la Seguretat Social i un tutor que farà d'enllaç entre el lloc de treball i el centre educatiu. 

El conveni contempla la cessió d’espais formatius per parts dels dos ajuntaments i d’Iberpotash. Els nous 

cicles formatius de grau mitjà comencen el seu recorregut el proper mes de setembre amb l’inici el curs 

escolar.  

 

Per completar les necessitats formatives, el conveni també inclou l'adaptació del cicle de grau mitjà 

d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques de l'Institut Lacetània de Manresa per tal que l'alumnat que 

cursi aquest cicle pugui presentar-se a les proves d'obtenció del carnet d'electricista miner. Per altra 

banda, també es col·laborarà en la realització d'activitats didàctiques del cicle de grau mitjà 

d'Excavacions i sondatges adaptat a les operacions de maquinària de la construcció que s'imparteix a 

l'institut de Mollerussa. 

Segons ha manifestat el director de RRHH d’Iberpotash, el manresà Joaquim Lavin,  “ es tracta d’un 

projecte de territori fet entre molta gent implicada i això vol dir que estem parlant d’una carrera de 

llarga durada”.  També ha destacat el fet que “una empresa que no cuida els seus treballadors, que no 

cuida la seva formació, no cuida la ocupabilitat ni li dóna la importància que es mereix”.   

 

Per la seva banda, Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 

Règim Especial, ha destacat que és el primer conveni de formació dual que es signa  amb el sector 

miner. En l’acte de presentació del conveni, Arcarons ha manifestat que el 40% dels alumnes de la 

primera promoció de formació dual han estat contractats per la mateixa empresa on van fer la formació.  

Segons David Saldoni, alcalde de Sallent, amb aquest acord "es passa de la paraula a la realitat" i 

considera que és un "gran dia" pel municipi.  Saldoni creu que la mineria és un "gran actiu de la 

comarca" i que s'ha de gestionar "com una oportunitat pel territori i com una esperança per a les 

persones". L'alcalde de Sallent també ha manifestat que Iberpotash és una empresa que "té la voluntat 

de fer les coses bé i d’involucrar-se amb la seva gent". 

 

De la seva banda, Josep Maria Canudas, alcalde de Súria, ha afirmat que l'educació i la FP s'ha de 

treballar conjuntament amb tots els agents implicats i també ha celebrat la signatura del conveni amb 

una empresa que "serà una font d'ocupació pels joves de la comarca".  

 

Iberpotash S.A. és l’única empresa productora de sals potàssiques a Espanya, i es dedica a 
l’extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. La seva seu central es 
troba a Súria, (Barcelona),i disposa d’una plantilla directa de 1.200 treballadors. Des de fa més 
d’un segle, la comarca del Bages és un centre miner de gran rellevància, on s’ha mantingut 
ininterrompudament l’extracció de potassa, un fertilitzant natural, fonamental per a l’agricultura 
a tot el món, però també de sal sòdica, destinada principalment a la indústria química. 

 


