
 

ICL Iberia, Roqueta Origen i Eurecat-CTM 

impulsen un projecte de recerca amb noves 

vinyes al Bages 

Els llots del subsòl de la comarca, rics en minerals i en sals, són la base de la 

investigació i aquest setembre s’estudiaran els primers fruits de la plantació 

experimental 

 

Balsareny, 19 setembre de 2016.- L’objectiu del projecte de recerca Breath és estudiar la 

viabilitat i valor afegit d’implementar aquest producte del procés de flotació de la planta d’ICL a 

Súria, com a esmena del sòl de cultiu de la vinya. El projecte compta amb  una durada d’entre 5 i 

6 anys en una vinya experimental i ICL Iberia Súria&Sallent el duu a terme al costat de l’Àrea de 

Tecnologia Ambiental del centre tecnològic Eurecat- CTM i Roqueta Origen. 

Aquest mes de setembre es començaran a estudiar els primers fruits obtinguts  de la vinya de 

mitja hectàrea plantada a la comarca del Bages, a Balsareny (Vilafruns), on s’hi han aplicat 

aquest tipus de llots que procedeixen del subsòl del Bages. Segons explica l’enòleg de Roqueta 

Origen, Miquel Palau, "aquest projecte de col·laboració ens permet treballar i experimentar 

amb una varietat de raïm típica de la zona, el mandó, que s'havia extingit amb la fil·loxera, 

ampliant així el coneixement que tenim d'aquesta varietat". També s’ha restaurat una barraca 

de vinya i es rega amb aigua de pluja recollida de la recuperació paisatgística de l’antic dipòsit 

salí de Vilafruns, evidenciant la seva sostenibilitat i el tancament del cicle. 

Quan s’extreu el mineral de la mina, primer se separa l’argila que es recull en forma de llots i a 

continuació es procedeix a separar la sal de la potassa pel sistema de flotació a la planta de 

tractament. Aquests llots presenten una gran riquesa mineral que els fa especialment 

interessants com a esmena del sòl de cultiu de la vinya, ja que mesclant-los amb sòl, poden 

donar lloc a un vi de característiques diferenciades. La responsable d’Innovació i Recerca d’ICL 

Iberia Súria&Sallent, Íngrid Picas, explica que “un primer pas va ser plantar ceps de la varietat 

merlot en aquest tipus de terra com a prova pilot en unes bótes de fusta a les instal·lacions 

d’ICL Iberia Súria&Sallent. Seguidament, es va plantar la varietat mandó, i el resultat va ser un 

raïm de grau alcohòlic, acidesa, polifenols i color molt favorables per les tendències actuals del 

mercat, on es valoren vins amables i elegants”.  

Per la seva banda, la responsable del projecte d’Eurecat-CTM, Irene Jubany, destaca que “es 

tracta d’un treball conjunt que té l’objectiu d’innovar i potenciar projectes d’economia circular 

al Bages, estem fent el seguiment de la qualitat del sòl i el creixement dels ceps i de cara a la 

tardor del 2018 fer la primera vinificació”. 



 

 

El projecte Breath pretén unir dos sectors característics del territori amb la finalitat d’obtenir un 

producte amb un marcat caràcter diferenciador i amb una identitat pròpia, de manera que 

destaqui en l’escenari de competència i popularitat creixents del sector del vi al país. 

Sobre ICL Suria&Sallent: Iberpotash és una unitat de negoci d’ICL Iberia i és l’única empresa d’extracció de potassa 

a Espanya. Exporta el 75% de la seva producció, principalment a països de la Unió Europea, Àsia, i el Sud d’Amèrica. 

Iberpotash és la companyia que genera més llocs de treball directes a la comarca del Bages, amb 1.200 empleats, i 

és el motor econòmic de la Catalunya Central. Actualment està duent a terme un del projectes industrials més 

importants del sud d’Europa, el Pla Phoenix, amb l’objectiu de modernitzar les seves instal·lacions mineres, 

industrials i logístiques, així com la creació de la planta de sal més avançada del món.www.icliberia.com 

Sobre Roqueta Origen, viticultors des del 1199 Els orígens de l’activitat vinícola de la família Roqueta es remunten 

al segle XII, concretament l’any 1199. Des de llavors, les diferents generacions de la família han estat lligades a la 

producció i al comerç de vins, primer a l’antiga masia de Santa Maria d’Horta d’Avinyó i, des de finals del segle XIX, 

en els diferents cellers que han anat fundant: Ramón Roqueta (Manresa, 1898), Abadal (Horta d’Avinyó, 1983), Crin 

Roja (Fuente-Álamo, 2003) i LaFou Celler (Batea, 2007).Des de l’any 2009, aquests quatre cellers s’estructuren al 

grup Roqueta Origen, que vetlla per la identitat vinícola de cadascun d’ells i manté els valors que la família Roqueta 

ha esgrimit des dels seus inicis en el món del vi: respecte per la tradició, aposta per la innovació, honestedat i 

proximitat al client final. www.roquetaorigen.com 

Sobre Eurecat-CTM La Fundació CTM Centre Tecnològic forma part del centre tecnològic Eurecat (membre de la 

xarxa TECNIO), que aplega l’experiència de més de 450 professionals que generen un volum d’ingressos de 45 

milions d’euros anuals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta 

especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix 

tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors.Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de 

Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus i Amposta i amb una seu a Brasil, participa a 160 

grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 73 patents i 7 spin-

off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i 

tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació a 

www.eurecat.org 


