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El nostre record per Sergi Font Vilardell
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La nostra E
veritable
dimensió

n poc temps heu vist com la revista que teniu a les
mans ha anat millorant, ha anat ampliant la seva
temàtica i els seus continguts, ha anat creixent pel que
fa a la seva distribució i el seu radi d’influència i avui
tornem a donar un nou salt endavant, incorporant a les
pàgines de la revista la veritable dimensió del nostre grup a
l’Estat espanyol. Des d’avui i des d’aquí podreu accedir al dia a
dia de totes les empreses d’ICL Iberia com a resultat del nostre
compromís amb la transparència informativa.
El nostre objectiu és apropar-vos al desenvolupament
d’empreses com Fuentes Fertilizantes, actualment el productor
més important a Espanya de fertilitzants especialitzats, solubles o líquids; o a Auxquimia, fabricant d’escumògens i additius
que s’empren en la lluita contra incendis; o Everris, que té com
a objectiu oferir programes de nutrició especialitzats dins
l’àmbit dels fertilitzants. A més, és clar, de tota l’actualitat
d’Iberpotash, d’ICL Iberia i de la resta d’empreses que giren al
seu entorn en àmbits com el màrqueting, la comercialització o
la logística.
Es tracta d’empreses pioneres en els seus àmbits d’actuació
que aporten solucions qualitatives i avançades majoritàriament al món de l’agricultura però també a d’altres sectors no
vinculats com l’alimentació o els productes avançats. Empreses
repartides per la geografia espanyola que per la seva singularitat i valor afegit s’han anat incorporant a la família d’ICL Iberia
i d’ICL Grup; una família que avui ja ha assolit la xifra de dotze
mil treballadors arreu del món.

José Antonio Martínez Álamo, president ICL Iberia

"Volem ser millors
cada dia i créixer
amb els territoris
que ens acullen"

Hi ha, però, tres paràmetres que són comuns a totes les activitats que s’aixopluguen sota el paraigües d’ICL Iberia i del nostre
grup internacional i que aquesta publicació ajuda a difondre. El
primer, és el nostre compromís amb el medi ambient que any
rere any renovem amb la mateixa intensitat. El segon, és el
compromís que mantenim amb la recerca i el desenvolupament en un intent de millorar constantment la nostra realitat.
I el tercer, i un dels més importants, és el nostre arrelament al
territori més proper, independentment de l’activitat que
desenvolupem i del punt geogràfic on aquesta es localitza. Un
compromís que ens obliga a implicar-nos dia a dia amb cadascun dels nostres entorns, ajudant al seu desenvolupament
econòmic i social.
Aquesta és la filosofia que volem transmetre a través de les
informacions que omplen aquestes pàgines, i que us apropem
amb l’objectiu que compartiu amb nosaltres els múltiples
avenços i millores que estem duent a terme, però també la
nostra obstinació per ser millors cada dia i per créixer conjuntament amb els territoris i comunitats que ens acullen.
Espero i confio que en aquesta nova etapa us anireu apropant
a tota la nostra realitat i a la nostra dimensió i que a través
d’aquesta finestra formeu part de la nostra gran família.
Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge.
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ACTUALITAT

José Antonio Martínez Álamo, reconegut
per la societat de la Catalunya Central

Fotografia de grup amb tots els premiats en el transcurs de la gala

L

’actual Chairman d’ICL Europe i
President d’ICL Iberia, José Antonio
Martínez Álamo, ha estat guardonat
amb el Premi Denominació d’Origen
Catalunya Central en l’acte de celebració del
10è aniversari del Canal Taronja, el setembre
passat al Museu de la Tècnica de Manresa.
L’acte va estar presidit per l’aleshores conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat,
Felip Puig.
Els motius del jurat
La decisió del jurat d'atorgar el premi al president d’ICL Iberia es va basar en diversos
motius: per liderar el pla Phoenix, un dels projectes industrials més importants d’Europa,
que preveu el desenvolupament de la conca
minera de la comarca del Bages i ho fa amb
plena sostenibilitat econòmica i mediambiental; per exercir de motor de l’economia del
Bages amb Iberpotash. Finalment el jurat
també va tenir en compte la col·laboració de
l'empresa amb el món cultural, esportiu, solidari i acadèmic del territori, en diferents pro4

jectes i col·laboracions que es porten a terme
en l'actualitat.
Agraïment
El president executiu d’ICL Iberia va rebre el
premi de mans dels alcaldes de Manresa,
Súria, Sallent i Cardona. Martínez Álamo va
agrair el premi i va remarcar que “gràcies a
l’esforç i l’entusiasme de tot un equip de gent
hem passat d’una indústria antiga i fosca a
una activitat econòmicament moderna, tecnològicament avançada, compromesa ferma-

ment amb el territori, motor de l’economia
comarcal i de Catalunya, i símbol de qualitat i
de sostenibilitat”.
10è aniversari Canal Taronja
L’acte d’entrega dels Premis amb Denominació
d’Origen Catalunya Central del Grup Taelus de
comunicació i Gala del 10è aniversari de Canal
Taronja va comptar amb la presència de representants polítics, empresarials i culturals de
les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i
Anoia.

"GRÀCIES A L'ESFORÇ I ENTUSIASME DE TOT
UN EQUIP DE GENT HEM PASSAT D'UNA
INDÚSTRIA ANTIGA I FOSCA A UNA
ACTIVITAT ECONÒMICAMENT MODERNA,
TECNOLÒGICAMENT AVANÇADA I COMPROMESA"
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ICL, amb el bàsquet

L'equip ha començat amb molt bon peu la temporada regular a l'ACB

I

CL esdevé el principal patrocinador del
Bàsquet Manresa, un dels equips ACB.
L'acord es va presentar a finals d'agost i
arriba després de cinc temporades en
què ICL ha estat el patrocinador secundari.
L'objectiu és contribuir a consolidar un projecte esportiu d'un dels clubs degans del
bàsquet a través d'un contracte que tindrà
una durada inicial de tres temporades.
Acord estratègic
Per la seva banda, el president d’ICL Iberia,
José Antonio Martínez Álamo, va manifestar

que “el pla industrial de present i futur d’ICL
que ja es desenvolupa i que és un dels més
importants d’Europa té entre els seus principals objectius els seu compromís amb el
territori”. Segons Martínez Álamo, “el compromís amb el bàsquet és un més dels que
tenim establerts“. En paraules del ja avui
expresident del Bàsquet Manresa, Josep
Vives, “es tracta d’una joint venture que ve
de fa molts anys i que s’ha materialitzat
avui en un dia que s’ha de considerar com a
històric, i que va més enllà del propi contracte econòmic”. L’acte de presentació ofi-

cial de l’ICL Manresa també va comptar amb
la presentació de la nova samarreta de
l’equip, amb un nou disseny i amb la recuperació de la paraula Manresa, a banda de la
marca territorial terres de potassa. El patrocini principal d’ICL va més enllà del suport
econòmic, de manera que en els primers tres
patits disputats a Manresa, el total de la
plantilla ha pogut gaudir de forma gratuïta
de l'espectacle al Congost. L’ICL Manresa és
un dels equips que diputen l'ACB. Malgrat
ser dels de menor pessupost ha guanyat una
Copa del Rei i una Lliga.

Comença el primer curs de l'FP Dual

L

'FP Dual ha començat aquest setembre amb els nous cicles formatius de
grau mitjà d'Excavacions i Sondatges
a l'lES Mig Món de Súria i
d'Electromecànica de Maquinària a l'IES
Llobregat de Sallent amb 50 alumnes especialitzats en l’àmbit de la mineria.
900 hores de pràctiques
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 realitzar el
manteniment dins de la mina. Els dos cicles
són duals i inclouen 900 hores de pràctiques
a Iberpotash, remuneració econòmica, l'alta

Imatge de la presentació de l'acord

a la Seguretat Social i un tutor que farà
d'enllaç entre el lloc de treball i el centre
educatiu. La filial d’ICL Iberia, Iberpotash, va

signar a mitjan juliol el conveni de
col·laboració amb la Generalitat i els ajuntaments de Súria i Sallent, vigent fins al 2020.
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AUXQUIMIA

Auxquimia organitza la primera
jornada anual internacional sobre
escumes contra incendis

E

l Centre de Seguretat Marítima
Integral Jovellanos, de Veranes, a
Gijón, ha acollit les primeres jornades
sobre formació en la lluita contra
incendis, un acte internacional organitzat per
Auxquimia, filial d’ICL Iberia. La primera reunió
internacional d'especialistes en la utilització
d’escumògens per extingir incendis ha comptat amb més de 60 països convidats.

Auxquimia, a la localitat de Mieres (Astúries),
a més de poder presenciar una demostració
d'extinció d'incendis en el camp de focs de
Veranes. Segons el director general
d’Auxquimia, Javier Castro: “ara estem desenvolupant els nostres mercats exteriors utilitzant l’estructura actual d’ICL en les seves
diverses divisions”. En l'actualitat, Auxquimia

lidera el mercat nacional, sent proveïdora
habitual de les principals empreses de la
indústria petroquímica, energètica, naval,
aeronàutica, d'automoció i minera de fabricació d'aquest tipus de productes al nostre
país. Exporta el 75% de la seva producció a
destinacions habituals d'Europa, Amèrica i
Àsia.

Anàlisi de futur
En el decurs de les jornades s’han analitzat
quins seran els materials escumògens que
s'empraran durant els propers 10 anys per
actuar contra els incendis, com és el cas dels
escumògens especialitzats i fabricats per
Auxquimia, una empresa familiar creada l’any
1974 que acumula més de trenta anys
d'experiència en el sector i que ara forma part
de la multinacional ICL, a través del holding ICL
Iberia.
Mercats exteriors
Els participants a la trobada internacional han
visitat les instal·lacions de la factoria
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Imatge de grup dels participants a la trobada a Veranes
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ICL Specialty Fertilizers amb nova imatge
corporativa, present a la fira Fruit Attraction

I

CL Iberia consolida la seva posició a
Espanya desenvolupant importants projectes en l'àmbit dels fertilitzants. En
l'edició 2015 de la fira Fruit Attraction
celebrada a Madrid ha estat present a través
d’ICL Specialty Fertilizers (de la qual formen
part les empreses filials Everris Ibérica
Fertilizers i Fuentes Fertilizantes) una nova
marca dedicada a les especialitats nutricionals, amb el catàleg més complet de fertilitzants per a agricultura especialitzada, horticultura ornamental i àrees verdes al món.
Fira 'Fruit Attraction'
ICL Iberia ha estat present a la fira Fruit
Attraction per presentar el seu extens catàleg
de fertilitzants del sector agrari: nous equilibris d’Agromaster i Agromaster Start Mini,
Agroleaf Special, Agroleaf Liquid, Agrolution
Liquid, gamma Nova, Universol Soft i Hard
Water, Sportsmaster WSF Iron, o H2Pro
DewSmart, entre molts altres. L’estand d’ ICL
Specialty Fertilizers ha cridat l'atenció als visitants de la fira dels fertilitzants celebrada a
Madrid per la seva nova imatge i un gran globus amb el logotip de la companyia. Premsa,
distribuïdors, clients i visitants de tot el món
han valorat molt positivament aquesta nova
imatge i el catàleg d’ICL Specialty Fertilizers
per als productors de fruites i hortalisses.
Fabricant mundial
ICL Specialty Fertilizers és un fabricant mundial de productes amb minerals especialitzats
que cobreixen les necessitats bàsiques en
l'horticultura ornamental (amb marques com
Osmocote, Peters i Universol), l'agricultura
especialitzada (amb marques com Agroblen,
Novacid, Agromayor, Agroleaf Power i PeKacid)
i les àrees verdes (amb marques com
Sierraform o ProTurf en fertilitzants i en llavors
de gespa amb ProSelect). L'empresa es recolza en el seu caràcter innovador i la seva
excel·lència científica per oferir solucions amb
fertilitzants especialitzats i nous perquè la
gespa, les plantes i els cultius creixin més
verds, més forts i més sans. En formen part
Everris, Fuentes, Nu3, Novapeak i F&C, filials

nd de
Imatge de l'esta

rid
la firma a Mad

la firma a
responsables de
Fotografia dels

d’ICL Iberia les dues primeres i les altres dues
filials d’ICL Group.
Amb presència global
ICL Specialty Fertilizers compta amb una
àmplia presència a tot el món i proximitat als
grans mercats, inclosos els emergents. Amb
algunes de les plantes d'R+D més avançades

la fira

del món, ICL Specialty Fertilizers treballa de
forma permanent en el desenvolupament de
noves tecnologies per millorar el perfil mediambiental en la nutrició vegetal, la cura de les
plantes i els serveis. ICL Specialty Fertilizers
promou la sostenibilitat a nivell mundial,
nacional i local.
www.icl-sf.com
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ENTREVISTA

SIXTE CAMBRA

PRESIDENT DEL PORT DE BARCELONA
TEIA BASTONS, periodista

E

l president del Port de Barcelona,
Sixte Cambra, es mostra convençut
que amb la nova terminal ICL aconseguirà una major projecció i que
el Port contribuirà a la seva competitivitat i
posicionament als mercats internacionals.
Alhora creu que ICL contribuirà a consolidar
Barcelona com un port de referència a la
regió perquè permetrà créixer i ser més
competitiu de manera sostenible.
- Com valora la construcció de la nova terminal portuària d’ICL? Què representarà
en el desenvolupament del Port de
Barcelona?
La nova terminal d’ICL és un cas representatiu del que hem definit en el III Pla Estratègic
del Port de Barcelona. El nostre objectiu per
al període 2015-2020 és esdevenir el principal centre de distribució euroregional a la
Mediterrània. Per aconseguir-ho hem fixat
tres eixos estratègics: el creixement, la competitivitat i la sostenibilitat en els àmbits
econòmic, social i mediambiental.
Tot això, mantenint inalterable la raó de ser
del Port de Barcelona, la nostra missió, que
és contribuir a la competitivitat dels nostres
clients mitjançant la prestació de serveis
eficients que responguin a les seves necessitats de transport marítim, transport terrestre i serveis logístics.
En aquest sentit, la nova instal·lació d’ICL
compleix tot l’anteriorment dit ja que el
Port de Barcelona s’ha implicat totalment
en el projecte adaptant la seva infraestructura i proporcionant la seva oferta de serveis per contribuir a la competitivitat de la
companyia. I una vegada en marxa, estem
segurs que ICL contribuirà a consolidar
Barcelona com un port de referència a la
regió perquè ens permetrà créixer, augmentar la nostra competitivitat i fer-ho de
manera sostenible.
- Quina és la implicació del Port en aquest
projecte i les inversions que hi van associades?
La nostra implicació és completa, com ho
demostra la inversió que realitzarem per
condicionar la nostra infraestructura i així
donar resposta a les necessitats de TRAMER,
la filial portuària d’ICL. En total, el Port de
Barcelona té previst invertir 13 milions
8

"Estem segurs que ICL
contribuirà a consolidar Barcelona
com un port de referència"
d’euros en la reforma dels espais que acolliran la instal·lació, especialment en el
reforçament del moll i l’ampliació del calat
de 12 a 14 metres; l’ampliació de la infraestructura ferroviària en ample mètric i
internacional fins a la futura terminal; i la
remodelació i urbanització de la xarxa viària
que donarà accessibilitat a la instal·lació.
Aquestes actuacions permetran a TRAMER
disposar de 600 metres de línia d’atracada.

"EL PORT DE
BARCELONA S'HA
IMPLICAT TOTALMENT
EN EN PROJECTE"

Així mateix, i donat que la nova concessió
afecta la zona d’aparcament de vehicles
d’una concessió veïna, s’ha aprovat modificar la superfície corresponent a aquesta
concessió i realitzar les obres necessàries
per a restituir l’aparcament que li correspon
i construir un vial d’accés a les noves
instal·lacions.
- Quin ha de ser el dibuix de les infraestructures logístiques per facilitar el desenvolupament de projectes com el d’ICL?
El Port en sí mateix és un dels pilars fonamentals d’aquest dibuix logístic. Els darrers
15 anys hem estat immersos en un procés
d’expansió, l’ampliació més gran de la
història, per incrementar la superfície i la
capacitat de càrrega per poder atendre les
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necessitats de transport, distribució i logística dels clients. Actualment podem afirmar
que ja hem culminat aquesta gran obra amb
la qual volem garantir la competitivitat i la
internacionalització del nostre sector productiu.
Una altra peça fonamental és la Zona
d’Activitats Logístiques (ZAL), un centre
intermodal que, connectat a tots els modes
de transport en un radi inferior a 5 quilòmetres, ofereix un extens ventall de serveis
adaptats a les empreses amb necessitats de
distribució global. La ZAL, sumada a les
zones logístiques situades a l'àrea del Delta
del Llobregat, és una de les eines del Port
per convertir-se en la principal plataforma
de distribució de mercaderies del sud
d'Europa.
El dibuix el completa una xarxa de serveis i
infraestructures en punts estratègics de la
Península Ibèrica, Europa i el Mediterrani
que tenen la voluntat d’apropar els serveis
portuaris als operadors logístics marítims i
als clients importadors i exportadors.
- Quines infraestructures són les més
urgents i qui les ha d’assumir?
Són els accessos viaris i ferroviaris al Port i la
culminació del Corredor Mediterrani. En el
cas d’ICL, pren especial rellevància la connexió ferroviària de les mines amb el
Corredor Mediterrani, per la qual cosa
aquesta és una infraestructura de vital
importància per donar sortida a les exportacions per via terrestre de forma competitiva
i, de la mateixa manera, els accessos ferroviaris al Port de Barcelona.
Ambdues obres són competència del
Ministeri de Foment del Govern Central. Pel
que fa al Corredor Mediterrani, és preocupant que estigui paralitzat el tram més
important de Catalunya, el que uneix
Castellbisbal i Martorell, tot i que l’obra es
va adjudicar el juny de 2013. I quant als
accessos ferroviaris al Port, seguim pendents de la licitació de les obres dos anys
després de la signatura d’un protocol entre
els implicats (Ministeri de Foment,
Generalitat, Puertos del Estado, Port de
Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i el gestor d'infraestructures Adif)
que havia d’agilitzar la construcció d’aquesta
infraestructura. Aquestes obres seran finançades al 50% per Foment i pel Port de
Barcelona.

Imatge que simula la nova terminal d'CIL Iberia

- La competitivitat del Port de Barcelona
depèn d’aquestes infraestructures?
A mitjà i llarg termini aquestes infraestructures són clau tant per la nostra competitivitat com per a la de les empreses del nostre
entorn ja que està en joc el seu posicionament en el mercat exterior. Un aspecte que

"icl ACONSEGUIRÀ
UNA MAJOR
PROJECCIÓ AMB LA
NOVA TERMINAL "
pren especial importància en un moment
com l’actual, en el qual la nostra economia
depèn, en bona part, de les exportacions.
- Com valora l’aposta d’ICL pel Port de
Barcelona com a principal porta d’accés a
la Mediterrània i al món?
De manera molt positiva, és evident. Cal
destacar que ICL compta amb una de les
concessions més antigues del Port de
Barcelona i sempre ha confiat en nosaltres
com a porta a l’exterior. Estem convençuts
que amb la nova terminal ICL aconseguirà
una major projecció i confiem que des del
Port contribuirem a la seva competitivitat i
posicionament als mercats internacionals.
- Quin paper ha de jugar el Port en el
desenvolupament econòmic del país?

El Port de Barcelona ha d’estar al servei del
teixit productiu, aportant competitivitat a
través de serveis innovadors i de qualitat.
Així, ha de fomentar el desenvolupament
econòmic del seu entorn, i ha de ser un
instrument facilitador del comerç internacional i creador de riquesa. Avui disposem
d’un Port molt diversificat i amb diferents
línies de negoci: Port Vell, port comercial,
port dels creuers, port de l’Energia i port
logístic. Aquesta diversificació és un dels
nostres principals actius i és conseqüència,
precisament, de l’orientació històrica del
Port cap al teixit productiu del país. Una
economia molt variada, ja que inclou tant
multinacionals com pimes, molt dinàmiques
i obertes a l’exterior. La tipologia de mercaderia del Port (especialitzat en càrrega d’alt
valor, com ara béns de consum, material
informàtic, vehicles, etc.) és també reflex
d’aquest teixit productiu.
- Quines són les perspectives de tancament
del Port per al 2015?
Durant els primers nou mesos el Port de
Barcelona ha registrat un tràfic d’1,4 milions
de TEU (equival a un contenidor de 20
peus), fet que suposa un increment del 4%
respecte al mateix període de 2014. La càrrega contenitzada d'exportació ha crescut
un 9% i la d'importació un 10%, xifra que
confirma la fortalesa del comerç exterior. El
tràfic de vehicles ha avançat a un ritme del
18%, mentre que les mercaderies de short
sea shipping (SSS) o transport marítim de
curta distància han crescut un 20% fins a
setembre. Les previsions són positives.
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Principals novetats del grup ICL

D

arrerament des del grup ICL s'han
anat materialitzant les novetats
que s'exposen a continuació:

demanda d’energia en les hores punta més
cares. L’electricitat s’emmagatzema quan es
produeix en el moment que costa menys i es
consumeix quan fa falta.

Aliança a la Xina
L’aliança d’ICL amb Yunnan Yuntianhua a la
Xina s’ha tancat abans del previst i ha permès
que ICL es converteixi en un líder global amb
accés a les reserves de fosfats durant les properes dècades.

Laboratori d'anàlisi
A Ladenburg, Alemanya, s’ha inaugurat un
laboratori d’anàlisi d'R+D renovat i ampliat
amb més de 50 especialistes en l’alimentació
que s’han unit a l’equip d’ICL a Ladenburg, de
manera que el nombre total de treballadors
d'R+D ara és de 210. Amb una inversió de 3,5
milions d’euros, l’equip d'ICL treballarà per
ampliar els productes d’especialitats alimentàries
per proporcionar una gamma més àmplia
d’ingredients innovadors i de valor afegit.

Bateria de brom
S’ha desplegat l’ús de la bateria de brom a les
instal·lacions de producció de productes
ignífugs d’ICL a Califòrnia, conjuntament amb
el sistema de cel·les d’emmagatzematge
d’energia Primus, amb l’objectiu de reduir els
costos de funcionament. Aquesta tecnologia
innovadora permet gestionar el consum
d’energia de la xarxa elèctrica, reduirà els càrrecs per demanda i farà baixar el cost
d’electricitat gràcies al fet que baixarà la

E

Stefan Borgas, president i conseller delegat d’ICL

El programa de millora contínua avança
l programa de millora contínua
avança a partir dels quatre eixos
principals amb accions concretes
que s'estan portant a terme.

Comunicació
En comunicació es continua presentant el
programa a tota la plantilla en grups reduïts
per explicar i debatre els objectius i donar a
conèixer els beneficis tant individuals com
col·lectius si es participa de forma activa en
el procés de transformació.
Suport
Des de la millora contínua donant suport a
plataformes clau a ICL Iberia com compres,
recerca i desenvolupament, eficiència
energètica, enginyeria, i gràcies al treball en
equip, entre d’altres, s’estan fent avenços per
exemple en l’eficiència energètica, comprant
energia més econòmica, utilitzant millors
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Intranet
L’equip de comunicacions globals ha introduït
la intranet d’ICL. El nou portal s’ha dissenyat
perquè tots els treballadors tinguin accés a
informació actualitzada sobre els diversos
àmbits del nostre negoci.

tecnologies per a la il·luminació, disminuint la
humitat de la potassa a assecar, reaprofitant
corrents de calor, fent servir equips mes eficients com motors i variadors d’alta eficiència, etc. o fins i tot redissenyant equips i/o
processos.
Formació
La formació específica vol donar resposta als
reptes industrials actuals. S'orienta a la millora de la gestió de producció o manteniment, també a l’aprenentatge d’ús de noves
tecnologies incorporades a la nostra indústria.
Creació de valor
S'ha treballat en la creació de valor i millora
de la productivitat com és la recuperació de
clorur de potassi en les plantes de tractament
de silvinita o disminució de costos operatius.
És el cas de la dosificació de la quantitat adequada d’oli mineral en el producte final de

Jordi Flores, lidera el programa de millora

clorur de potassi en forma de granulat per
assegurar la millor qualitat d’aquest, no fer un
malbaratament d’oli i evitar potencials problemes de qualitat. Aquest és un exemple de
millora tecnològica, substituint la regulació
manual, sempre subjecte a la variabilitat del
procés i la perícia de l’operador, per un sistema automàtic que ajuda a dosificar a través
d’una consigna posada en una pantalla tàctil.
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Generalitat
i ICL Iberia
signen un
conveni per
garantir el
futur de la
mineria

E

l passat 13 de novembre, la
Generalitat de Catalunya i ICL Iberia
varen formalitzar un conveni que
permetrà garantir el futur de la
mineria del Bages així com posar fi als passius ambientals històrics. El document signat
estableix que el futur de la mineria del Bages
passa necessàriament per l’anomenat pla
Phoenix, plantejat com a l’eina que permetrà
seguir desenvolupant i incrementant
l’activitat d’aprofitament dels recursos naturals de la conca potàssica catalana.
Efecte multiplicador
A més, el pla Phoenix es configura com a
projecte industrial tractor per al territori, de
manera que pot permetre el creixement de
noves activitats al país pel seu efecte multi-

D'esquerra a dreta el president executiu d’ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el secretari del
Consell d’Administració d’ICL Iberia, Joan Güell en la signatura de l'acord

"EL CONVENI ESTABLEIX QUE EL PLA PHOENIX
ÉS D'INTERÈS PÚBLIC I ESTRATÈGIC PELS SEUS
EFECTES MULTIPLICADORS PER a L'ECONOMIA
DEL PAÍS"
plicador d’activitat econòmica. Per tot això,
el desenvolupament d’aquest pla és a la
vegada d’interès públic i estratègic per al
conjunt del país. El conveni signat per les
dues parts a la seu de la conselleria de

Territori i Sostenibilitat estableix una sèrie de
compromisos, tant per al Govern com per
part d'ICL Iberia, amb l’objectiu de proporcionar un marc estable per al desenvolupament d’aquest important projecte.

Principals compromisos establerts
1
2
3
4
5
6

ICL Iberia es compromet a mantenir els compromisos d’inversió i d’ocupació.
Abans del 31 de desembre de 2015 Iberpotash presenta el pla de restauració del Cogulló.
Es constitueix un grup de treball específic per al projecte de millora del col·lector de salmorres.
La Generalitat aprovarà el Pla Director Urbanístic (PDU) dels municipis de mineria potàssica del Bages,
abans del 31 de desembre de 2016.
Tancament progressiu i compassat de l’activitat minera a Sallent fins al moment del trasllat definitiu
de l’activitat a Súria.
Impuls d’una àrea d’activitat industrial estratègica a Balsareny/Sallent vinculada principalment
a la promoció de la indústria.
11

A FONS

Fuentes Fertilizantes, filial d’ICL Iberia:
experiència i innovació en el el sector
dels fertilitzants especialitzats

Fuentes Fertilizantes és la denominació genèrica de les empreses del Grupo Empresarial
Agromediterráneo, una empresa amb 50 anys d’història, que pertany a ICL Iberia des
de l’any 2011. És una activitat dedicada a la investigació, experimentació, desenvolupament, fabricació, comercialització i distribució de fertilitzants especialitzats. El grup
d’empreses compta amb 119 treballadors i una flota de 34 camions de transport amb
seu central a Totana (Múrcia).

E

ls orígens d'Antonio Fuentes
Méndez, S.A. es remunten als anys
50, en una botiga de comestibles i
un petit magatzem d'abonaments, a
La Talaia, municipi murcià de Mazarrón. L’any
1978, la visió comercial d’Antonio Fuentes
Méndez el porta a traslladar part de la seva
activitat comercial a Totana. El desembre de
1985 es va constituir Antonio Fuentes
Méndez, S.A. i trasllada la seva seu social a
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Totana. Com a resultat de la política de diversificació d'activitats, es van anar creant diferents empreses cadascuna per a una activitat
diferenciada (comercial, industrial, logística,
agricultura, immobiliària, etc).
Passa a ser un grup
L’any 2004 es va crear com a reorganització
general l'empresa Grupo Empresarial
Agromediterráneo S.L. que és l'empresa

holding propietat 100 % de la família Fuentes,
fins a que va passar a mans d’ICL Iberia l’11
d’abril de 2011. Fuentes Fertilizantes forma
part de la recent marca comercial ICL
Specialty Fertilizers i treballa per una agricultura cada vegada més especialitzada a través
del disseny de fertilitzants a mida de cada
explotació agrícola assegurant el màxim rendiment dels cultius i la conservació del medi
ambient.
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Garantia de qualitat
“La seva garantia de qualitat comença des
del moment de l'adquisició de matèries primeres, passant per un rigorós control del
procés de fabricació i del producte final fins
que aquest és lliurat al client”, segons expliquen des de Fuentes. Tot això, sumat a la
rapidesa de resposta i servei ha ajudat a
posicionar Fuentes Fertilizantes com una
empresa capdavantera i d'alt reconeixement
al mercat. L’any 2014, Fuentes Fertilizantes
va facturar 198 milions de dòlars amb una
venda de 419.000 tones de producte. Segons
el director financer de Fuentes, Fernando
García, “el fet de formar part d’ICL ens ha
donat una major seguretat i suport a l’hora
de competir en un món més globalitzat,
malgrat el fet d’haver perdut en certa manera la flexibilitat que dóna una empresa
petita”.

estimula l’activitat investigadora de
l’empresa, procurant recursos propis i diferents vies de comunicació amb diversos
organismes i institucions. L’objectiu de l’equip
d'R+D és receptiu a aquells problemes de
camp que poden ser estudiats des de l’àmbit
de la fertilització, implicant-se en el disseny
de productes i analitzant les noves necessitats de l’agricultura.
Investigació
Les principals línies d’investigació són
l'adequació de la fertilització dels cultius en
diverses situacions d’estrès, l'estudi dels
mecanismes d’acció d’extractes i l'estudi de
la fertilització foliar en el tractament de desordres nutricionals i com a estratègia per
incrementar el rendiment i qualitat de les
fruites cítriques. El desenvolupament de
l’agricultura ha estat possible gràcies als

avenços científics i tecnològics que s’han
anat aplicant. Com a conseqüència, la forma
de cultivar i les forma de regar i fertilitzar
actuals requereixen un suport tècnic que
permet utilitzar de la millor manera els mitjans a disposició per optimitzar els rendiments.
Servei d'assessorament
Fuentes ha estat sempre atent a les necessitats dels clients i ha posat a la seva disposició
un Servei d’Assessorament Tècnic Agrònom
amb un equip de professionals. L’objectiu és
ajudar a l’agricultor a optimitzar recursos i
impulsar un plantejament bàsic per al desenvolupament de bones pràctiques de fertilització, a través, de l’elaboració de plans i
recomanacions dels abonaments adequats
per millorar l’ús eficaç de fertilitzants, impulsant els fertilitzants “a mida”.

Productes
Entre la seva gamma de productes que
s’adapten a cada cultiu i forma d’abonament,
hi trobem:
· Fertilitzants líquids i sòlids d'alta solubilitat i puresa indicats per a la seva aplicació en
fertirrigació.
· Fertilitzants foliars i correctors de carències, bioestimulants i altres complements
nutricionals.
· Sòlids per a reg tradicional o abonat de
fons.
· Fertilitzants líquids per abonat de fons.
A més, ICL Specialty Fertilizers compta amb
una extensa gamma de productes
d'alliberament controlat amb una innovadora tecnologia d'encapsulat, Agromaster.
Fertilitzants especialitzats
Un fertilitzant especialitzat és aquelll que
optimitza la nutrició del cultiu, per tant és de
gran importància en el sector agrícola.
Segons Fuentes, “ICL Specialty Fertilizers
disposa de fertilitzants especials per a
cadascuna de les tècniques de cultiu, des de
l'exclusiva tecnologia d'alliberament controlat a la fertirrigació de primera qualitat i la
nutrició foliar ràpida i eficaç”.
Estratègia R+D
A Fuentes són conscients que els elements
d’investigació, desenvolupament i innovació
(R+D) són imprescindibles en qualsevol
empresa. Per a aquest motiu dóna suport i

Fotografies de les instal·lacions d'ICL Specialty Fertilizers a Múrcia
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MEDI AMBIENT

La memòria de Sostenibilitat d'Iberpotash recull
l'actuació de l'empresa dels últims quatre anys

L

a filial d’ICL Iberia és una de les primeres companyies mineres de tot el
món que elabora un document
d’aquestes característiques i que
repassa la seva activitat social, econòmica i
mediambiental. El document es va presentar
públicament el darrer mes de novembre a la
seu de la Cambra de Comerç i Indústria de
Manresa.
Transparència amb el territori
La memòria és un reflex de l’aposta de la companyia per treballar de forma transparent i
responsable amb el territori, i amb les persones que en formen part. Reflecteix el compromís amb la societat, els treballadors, els
productes i l’entorn més immediat, destacant
els excel·lents resultats obtinguts, tenint en
compte el compromís de la companyia per al
desenvolupament d'un projecte concebut des
de i per a la sostenibilitat: el pla Phoenix, un
full de ruta per poder créixer, ser competitius
i fer-ho amb el màxim respecte pel medi
ambient. Segons ha explicat la directora de
Sostenibilitat d’ICL Iberia, Encarna Baras,
“l'informe s'ha realitzat seguint les directrius
per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting Initiative (GRI G4),
i per tant inclou una anàlisi de materialitat i
tots els indicadors de sostenibilitat definits
en aquesta guia”.
Les memòries de sostenibilitat, què són?
Les memòries de sostenibilitat són documents de reporting elaborats per les organitzacions que tenen per objectiu informar
sobre la seva incidència, positiva o negativa,
sobre el medi ambient, la societat i l’economia.
Ajuden a les empreses a definir i fer el seguiment d’objectius que les facin més sostenibles. Segons explica la directora de
Sostenibilitat d’ICL Iberia, “les memòries es
realitzen de forma periòdica, inclouen
indicadors financers i no financers, i han de
poder ser certificades de forma externa”. Les
memòries de sostenibilitat compten amb
continguts i metodologies d’elaboració acordats internacionalment que afavoreixen la
seva comparabilitat i la garantia que registren
tota aquella informació que pot ser rellevant,
14

"LA MEMÒRIA ÉS UN REFLEX DE L'APOSTA
DE LA COMPANYIA PER TREBALLAR DE FORMA
TRANSPARENT I RESPONSABLE AMB EL TERRITORI
I LES PERSONES QUE EN FORMEN PART"
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tant per a les companyies com per als seus
grups d’interès.
El 97% de la plantilla prové del territori
Dels continguts extrets de la memòria, destaca que és la primera empresa del Bages en
facturació de les més de 3.900 empreses
actives a la comarca. Des del punt de vista de
contractació de personal, un 97% és procedent de la Catalunya Central, i la contractació
indefinida arriba al 96%. Tenint en compte els
llocs de treball creats de forma indirecta i
induïda, Iberpotash va generar al 2014 4.075
llocs de treball equivalents a temps complet.
En temes de seguretat i salut destaca una
reducció en un 44% de l’índex d’accidentalitat
en els darrers 3 anys. Pel que fa a la contribució
social s’han dedicat més d' 1,4 milions d'euros
en projectes en el període 2011-2014.
Inversió de 9 milions d'euros
En termes directament relacionats amb la
sostenibilitat mediambiental, Encarna Baras
destaca que “la filial d’ICL Iberia va dedicar
al medi ambient més de 9 milions d’euros
l’any 2014, entre inversions i despeses operatives, i al mateix temps s’integren criteris
ambientals en la presa de decisió en inversions, productes i processos”.
L'estratègia de sostenibilitat
L’estratègia de sostenibilitat plasmada a la
memòria planteja com a eixos principals la
vinculació amb el territori, la incorporació de
la sostenibilitat a l’organització, la transparència i la formació laboral exemplar. Avui dia,
desenvolupament industrial i sostenibilitat
són dos conceptes estretament lligats que es
complementen. Els millors models econòmics
mundials són els que tenen com a objectiu
principal la sostenibilitat, com a sinònim
d’eficiència.
Presentació pública de la memòria
La memòria d'Iberpotash s’ha presentat a
finals de novembre als treballadors de la companyia i alcaldes de la comarca del Bages, en
una primera instància, i a la resta de grups
d’interès i públic en general en un acte celebrat a la seu de la Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa. També es pot consultar
en català, castellà i anglès, a la pàgina web
www.icliberia.com/sostenibilitat. L’objectiu
de cara al futur més proper d’ICL Iberia és
poder extendre la memòria de sostenibilitat a
la resta d’empreses filials.
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QUALITAT I INNOVACIÓ

El quadre de comandament integral: nova eina
innovadora per gestionar la producció minera

L

a gestió de la producció i la presa de
decisions a la mina de Cabanasses de
Súria compten a Iberpotash amb una
eina informàtica de gran precisió que
ja s’ha implantat a l’interior de la mina i a les
obres de la nova rampa a Súria. Es tracta del
quadre de comandament integral que es
basa en un sistema de control d’indicadors
clau de rendiment, anomenats KPI per les
seves sigles en anglès (Key Performance
Indicator). El sistema dins l’àmbit de la qualitat i la innovació és, en definitiva, una unitat
de mesura de la millora contínua del grup
ICL, fet a mida per a Iberpotash.
Eina de millora
Segons explica l’enginyer de mines i responsable del projecte, Miguel Laguillo, “el quadre de comandament integral és una eina
que ajudarà a millorar la gestió de la producció i la presa de decisions, de manera que
permet saber l’estat del procés productiu i la
seva evolució amb el pas del temps”.
Aquesta eina compta amb dues parts diferenciades: el dashboard i les pantalles
d'anàlisi.
Dashboard
El dashboard és una pantalla que mostra
l’estat actual de la producció a la mina:
l’arrencament de mineral, extracció, llei,
metres excavats d’infraestructura, etc. Amb
aquesta pantalla es pot comprovar ràpidament la producció del darrer dia amb
l’evolució en el temps amb uns paràmetres
clau, així com el compliment dels pressupostos i objectius previstos de producció (en
relació al mes en curs i també respecte a l’any).
Pantalles d'anàlisi
La segona part són les pantalles d’anàlisi,
amb les quals es pot aribar a un major grau
de detall de la informació per tal de poder
avaluar de forma individual cada etapa del
nostre procés productiu. Segons l’enginyer
responsable del sistema, “es fan servir
mètodes d’anàlisi estadístic de producció
que permeten avaluar, per exemple, el nivell
d’estabilitat de la producció de mineral”.
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Diferents imatges del funcionament d'aquesta nova eina informàtica que permet controlar la producció;
i fotografia del project manager Miguel Laguillo del quadre de comandament integral

"L'OBJECTIU ÉS CONTINUAR EL TREBALL
PER MILLORAR EL PROGRAMA A L'INTERIOR
DE LA MINA DE CABANASSES I IMPLANTAR-LO
A LA MINA DE VILAFRUNS"
Implantació exitosa a Cabanasses
Després de l’èxit de la seva implantació, l’eina
informàtica, basada en el programa ClickView
i amb la col·laboració de l’enginyeria IDOM, té
l’objectiu de continuar el treball per a millorar
el programa a l’interior de la mina de
Cabanasses i implantar-lo a la mina de
Vilafruns. El quadre de comandament integral
es va posar en funcionament l’estiu passat, és
innovador en l’àmbit de la mineria interior a
ICL Group i ha estat dissenyat a mida, adaptat
a les necessitats. La informació arriba a l’equip

d’enginyers i a la propia direcció de la mina de
Cabanasses. L’eina s’utilitza avui dia en producció i manteniment però es podrà adaptar
a altres àmbits. En definitiva, aquesta eina
permet millorar la gestió i convertir les dades
en informació actualitzada de forma permanent, la qual cosa suposa un pas endavant
clau en la millora contínua del grup multinacional al qual pertanyem. En breu, l’aplicació
estarà disponible en els mòbils de treball de
l’equip de comandament i direcció de
mineria.
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PREVENCIÓ

- Com i quan sorgeix la idea d'impulsar un
projecte d’aquestes característiques?
Al maig del 2014, el president i CEO d’ICL
Fertilizers, Nissim Adar, va decidir començar
un programa de seguretat conjunt per a
totes les companyies de fertilitzants del
món. Aquest projecte el lidera Yakov Kahlon,
vicepresident executiu de la divisió de fosfats. S’estableix un equip de treball que estudia i desenvolupa un programa unificat per
tal de millorar la seguretat i provocar un
canvi cultural.

FINA CANET

PROJECT MANAGER DEL PROJECTE
'SAFETY BY ROUTINES PROGRAM'

"Un dels eixos principals de la meva feina és la seguretat"

L

a Fina Canet ha estat nomenada project manager del projecte Safety by
Routines, després d’haver estat des
del 2004 al capdavant de la direcció
facultativa de la planta de tractament de
Súria de la filial d’ICL Iberia, Iberpotash. La
Fina Canet és enginyera tècnica de Mines,
titulada a Manresa, i enginyera d’Organització
d’empreses.
- Què és el Projecte Safety by Routines
Program?
Es tracta de la implantació de tot un seguit
de rutines i actuacions per arribar a aconseguir reforçar el lideratge i compromís de tota
la plantilla en termes de seguretat i salut
laboral. El projecte s’implantarà al llarg de
l’any 2016 a Iberpotash, seguint les passes
de Rotem i Dead Sea Works. El programa se
centra en enfortir el lideratge en seguretat
dels tècnics i directius mitjançant set rutines
de treball, la creació d’un llenguatge comú i
uniforme, i el desenvolupament d’una aplicació per a mòbil com a eina de treball.
- Quin és el seu principal objectiu?
L’objectiu del programa no es altre que millorar l’actuació de seguretat de les plantes,
mines de potassa, i la terminal portuària,
creant una rutina de gestió de seguretat unificada per a tots els centres de treball, proactiva i preventiva per tal de reduir el nombre d’incidents i accidents. El seu objectiu és

garantir l’eficaç integració de la prevenció a
l’empresa.
- Quina serà la teva funció i responsabilitat
en el programa?
La meva funció com a PMO del projecte és
vetllar per la bona implantació i execució del
projecte, pel bon ús de la nova eina de treball, recollir les dades que es generen de les
rutines, realitzar informes setmanals i mensuals, i presentar-los als directors facultatius,
directius, responsables del projecte. També
analitzar, transmetre i fer un seguiment de
les necessitats que s’originin durant l’ús del
projecte.

- I en quin moment de la seva implantació
ens trobem?
Ja en la fase de disseny del nou programa,
l’equip de treball va visitar a les dues plantes
i mines per tal de veure i conèixer l’ activitat
de cada centre, centrant-se en cinc eixos
principals: formació i capacitació, millora
contínua, medi ambient, controls, gestió i
lideratge. Aquest desembre s’ha presentat
el projecte a cada centre de treball i un
responsable de cada centre i jo mateixa anirem a Israel per veure i aprendre de la
implantació del programa a Rotem i Dead
Sea Works. El proper gener comencem la
implantació del programa a la planta de
Súria, a la mina de Vilafruns i a Tramer. El
programa a casa nostra es desenvoluparà
progressivament a totes les instal·lacions.

- Tot un repte?
Un dels eixos principals en la meva tasca
diària és la seguretat. Per a mi és un gran
repte i una gran oportunitat poder aportar
tot el meu coneixement i experiència, en la
implantació i consolidació del projecte Safety
by Routines a casa nostra.

- Quin ha estat el teu recorregut a l’empresa?
Vaig entrar com a becària quan estava estudiant Enginyeria Tècnica de Mines a Manresa
l'any 1999. Vaig estar cinc anys a Control de
Processos a la planta de Sallent. I l'agost del
2004 arribo a la planta de Súria com a
Directora Facultativa. En aquests onze anys i
mig m'he casat, he tingut dos preciosos nens
i m'he tret la carrera d'Enginyera
d'Organització d'empreses. He fet el curs de
Prevenció de riscos laborals, amb l'especialitat
en Seguretat en el treball, i sóc coordinadora
de Seguretat i Salut en les obres.

"EL PROGRAMA
VOL MILLORAR
L'ACTUACIÓ DE
SEGURETAT"

"EL PROPER MES DE
GENER COMENÇAREM
LA IMPLANTACIÓ DE
MANERA PROGRESSIVA"
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SOM PRESENTS

'ANEM PER FEINA'

El programa de Canal Taronja ha comptat amb la participació de
Joan Güell, secretari del consell d’administració d’ICL Iberia.

FESTA MAJOR DE SÚRIA

Mantenim el compromís amb el territori, col·laborant amb les
festes majors i tradicions, com és la Festa Major de Súria 2015.

CERCLE D'INFRAESTRUCTURES

El director de Logística d’Iberpotash, Xavier Corrons, va parlar al
Cercle d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Manresa
sobre la importància del Corredor Mediterrani i el que pot suposar per a la comarca del Bages.

CAMPIONAT MAQUI

Un any més participem al Campionat Maqui amb quatre curses
de muntanya al Bages i Berguedà. Han estat les següents proves:
Emboscats, Castelltallat, Els Tossals i Bell Race.
18

'TOCATS DE LLETRES'

Iberpotash ha col·laborat un any més en el Festival Literari
Tocats de Lletres que s’organitza a la ciutat de Manresa.

EVERRIS I FUENTES, PRESENTS A MADRID

Les empreses Everris i Fuentes, que formen ICL Specialty
Fertilizers, han estat a Madrid a la fira Fruit Attraction per presentar el seu catàleg de fertilitzants.

ICL IBERIA Magazine

EL PLA PHOENIX, A BARCELONA

José Antonio Martinez Álamo, president executiu d’ICL Iberia, ha
participat al Cercle d'Infraestructures celebrat els darrers mesos
a Barcelona per parlar sobre el pla Phoenix i les infraestructures
ferroviàries.

EXCAVACIONS GUIXERES

Els alumnes de l’INS Mig món de Súria i l’Ajuntament de Súria
han continuat aquest estiu les excavacions arqueològiques del
poblat medieval de les Guixeres, amb la col·laboració
d’Iberpotash.

JUBILACIÓ DEL SOCI FUNDADOR D'AUXQUIMIA

El passat mes de novembre es va celebrar a Mieres un dinar per
retre homenatge a Antonio Acuña, soci fundador d'Auxquimia i
director de la companyia, que s'ha jubilat.

CURSA SOLIDÀRIA ENTRE VINYES

ICL Iberia Súria & Sallent col·labora en la recaptació de fons per
ajudar els nens més necessitats de la comarca del Bages. La cursa
es va fer a Artés i tota la recaptació obtinguda de les inscripcions
anirà a beques menjador.

2A JORNADA PROMINERIA

Iberpotash ha estat present en una nova reunió general oberta de
la junta directiva de Promineria, on s’han presentat els objectius
de la plataforma de cara al 2016.
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Entrevista Pablo de Lastres

està en joc és la seva supervivència.
Aquest és un sector similar al de l'automòbil, en què busques el segon
punt decimal tant en costos de producció com en distribució. I això fa
posar molt nerviosos els competidors, que han tingut una reacció
molt agressiva i han disparat contra
tot. Ens hem posat en guàrdia, anem
a poc a poc i amb bona lletra per no
deixar-nos res enrere. A tots, també
a l’administració, aquests atacs tan virals ens han fet ser més cauts. Però
no hi ha hagut buits, perquè cap dels
atacs ha tingut efecte. Ara sabem les
preguntes que faran i també en sabem les respostes, perquè la segona
fase és una còpia de la primera, tant
Pablo de Lastres avança que el projecte Phoenix, que ja té dissenyada la segona fase, ha posat
en el concepte ambiental com ur«molt nerviosos» els seus competidors, per als quals «està en joc la seva supervivència»
banístic.
P Després de la segona fase n’hi
CARLES BLAYA
haurà una de tercera?
R Sí, i està en disseny. Inclouria una
Carles Blaya
nova planta de cristal·lització de sal
SÚRIA
i potassa i més desenvolupament de
la mina. El nostre objectiu seria que
s’hi donés el vistiplau aquest any i
«Estic en una posició envejable»,
que estigués en marxa el . I no
diu Pablo de Lastres, llicenciat en Enpuc parlar més enllà, però les possiginyeria Química per la Universitat
bilitats són gairebé infinites. El pla
Complutense de Madrid. Amb el
Phoenix no s'acaba el .
nomenament, a començament
P Quin serà l’impacte laboral del
d’any, de l’anterior conseller delegat
pla?
de l’empresa, José Antonio Martínez
R Cada fàbrica nova suposa nous
Álamo, com a president de la divisió
llocs de treball. Cada planta de sal
europea d’ICL –la matriu israeliana
una trentena; les de compactació, ende la companyia minera–, De Lastres
tre  i  treballadors. A la mina tamha assumit la màxima responsabilibé hem de créixer: cada equip són
tat a Iberpotash, que està immersa en
avui  o  persones, i per a la fase
el pla Phoenix, «un projecte impor necessitarem cinc equips nous a
tantíssim, que comporta un creixeCabanasses. Per a la segona, tres
ment immens», afirma. Amb estudis
equips més. Un dels perquès del
en gestió a l'IESE i a l'Edinburgh BuPhoenix està relacionat a donar sorsiness School, De Lastres (Càceres,
tida als treballadors del centre de Vi) va iniciar la seva trajectòria
lafruns, que té una vida determinaprofessional al Regne Unit, dins la inda. El balanç d'empleats un cop tandústria de l'automòbil. Ja a l’estat escat Vilafruns serà , perquè portarem
panyol, ha treballat als sectors dels
els  treballadors de Sallent i Balelectrodomèstics i de l’alimentació.
sareny a Cabanasses. A més, amb el
El  va incorporar-se a IberpoPhoenix adquirim noves necessitash, de la qual ha estat fins ara ditats de manteniment, logística, aurector industrial. En les seves mans
ditoria, laboratori... I es poden gehi ha la gestió de la inversió industrial

 
 
            
  
nerar molts més llocs de treball.
més rellevant avui al país:  miP El pla havia de suposar el deslions d’euros ja consignats per a les
envolupament d’un nou polígon
dues primers fases, que podrien ser
industrial a Callús. Tenen convermés en el futur per a un pla de posses, en aquest sentit?
sibilitats «gairebé infinites», afirma.
R El Phoenix és un atractor. Oferim
P Quina serà la seva línia de treball
matèria primera, potència elèctrica,
capacitat logística, mà d'obra qualides de la direcció d’Iberpotash?
R Donar continuïtat al projecte i
ficada... Tot això afavorirà que certes
empreses vulguin instal·lar-s’hi a
garantir-ne el creixement perquè
prop. Però nosaltres ni en som resCabanasses sigui el referent de la mi- Pablo de Lastres, a l’entrada de les oﬁcines d’Iberpotash, a Súria
ponsables ni partícips. Per a deterneria potàssica a Europa en  o 
R Primer he de dir que estem molt
minada indústria, la muntanya de sal
anys. A Alemanya hi ha mines de terior de la mina, la rampa segueix a
«Hem
de
consolidar
les
més capacitat que la nostra, també bon ritme. Ja hem travessat la falla del
agraïts al Govern, que ens està res- és una garantia de negoci de futur.
a Rússia, Ucraïna, Bielorrússia... però Tordell, tot un desafiament d'engi- bases perquè l'empresa sigui
ponent amb rapidesa, tot i la com- Una reserva.
estem fent un salt per situar-nos a un nyeria. Tenim previst que estigui
plexitat que suposa per a l'adminis- P Estan pendents de l’evolució funivell similar, tant en capacitat tèc- enllestida el tercer trimestre de l’any igual de beneficiosa per al
tració. Quant a la competència, tot- tura del Corredor Mediterrani?
nica com productiva. I també logís- que ve. Això serà el tret de sortida per territori els propers cent anys»
hom té dret a actuar com cregui R Sí. Hi tenim un equip de treball
tica. En definitiva, hem de consoli- a l'expansió de la mina de Cabanasconvenient, però el nostre és un molt a sobre, com també ho està el
dar les bases perquè l'empresa sigui ses, quan esdevindrà el referent euprojecte tan clar i tan ben definit que departament d'Empresa, perquè ens






igual de beneficiosa
per al territori
els ropeu
fase, ja hem 
su- no hi ha dubte que tirarà endavant. suposa la capacitat de ser competide què parlàvem,
ja que ens factories. D’aquesta
propers cent anys. No treballem per permetrà incrementar la producció perat el moment del disseny, i estem Si en tota aquesta complexitat no han tius al mercat.
a demà; el demà està bé, però és un de potassa estàndard en . to- immersos en la petició de permisos trobat el punt dèbil que ens pari vol P Però hi ha veus autoritzades al
termini curt.
nes cada any i la fabricació de sal fins i de relació amb els organismes que dir que som fiables al cent per cent. govern espanyol que avalen el Cor
P En quin moment està avui el
redor Central.
ens ho han de permetre posar en Però hem de tenir cura de no deixara les . tones anuals.

R Tothom vol el seu corredor, però
P Aquests són els primers  miprojecte Phoenix?
marxa. Pretenem construir-la durant nos cap coma en cap document.
R Hi ha tres noves fàbriques al 
lions d’euros d’inversió. Però la la segona meitat del  i posar-la P Creu que ha fallat alguna cosa tots sabem on està centralitzada la ino el  de la seva construcció. La de fase  ja va ser aprovada el mes de en marxa la segona meitat del . perquè hi hagi hagut escletxes per dústria. I han de prevaldre els inteP
Tenint en compte l’experiència a la presentació de recursos per part ressos econòmics. El del mediterracristal·lització, el projecte estrella novembre passat.
ni ofereix uns avantatges superiors a
d’aquesta primera fase, estarà a punt R Sí, i podrem construir una fàbrica de la primera fase, en què han ha- de la competència?
l’octubre o el novembre; la de com- més de sal, una més de compactació gut de salvar obstacles d’un en- R No és que hagi fallat res. El que ha qualsevol altre. El cafè per a tots ja sapactació, el juliol o l’agost; i la de flo- de potassa i els equips necessaris torn empresarial hostil, extremaran passat és que fins i tot per a ells tot bem que no funciona.
plegat ha estat nou, perquè el que P Una decisió política en contra del
tació cap al setembre. Quant a l’in- dins la mina per alimentar aquestes ara la prudència?

Conseller delegat d’Iberpotash. El nou màxim responsable de les mines del Bages defensa la potència del projecte Phoenix,
que ha de convertir Cabanasses en «el referent de la mineria potàssica europea». I també que «la mina no contamina». «No veig
que avui estiguem salinitzant res», afirma De Lastres, que diu que «potser hem de fer un esforç més gran en comunicació»

«Al Bages, la potassa sempre s’ha
treballat amb els permisos en regla»

infoagro.es,
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ENS VISITEN

E

1

l dipòsit salí del Cogulló ha estat en els darrers mesos la part més visitada
de les nostres instal·lacions, juntament amb la mina de Cabanasses.
Aquesta tardor el dipòsit salí ha rebut diferents visites. El conseller delegat
de Siemens España, Pascual Dedios-Pleite, ha conegut la mina i les obres
del Pla Phoenix (1). L’Associació dels Amics de l’Aigua han visitat el dipòsit salí del
Cogulló acompanyats pel director de Medi Ambient, Lluis Fàbrega (2).
Estudiants i arquitectes
Els estudiants de 3r d’ESO de l‘INS Mig Món de Súria han visitat un any més els
exteriors de la mina de Cabanasses de Súria en el marc del crèdit de síntesi que
realitzen cada any. Els alumnes van veure en primera persona com funciona l’ skip
i la sala de control del Pou 3 (3). D’altra banda, els estudiants del màster
d’Arquitectura de l’ETSAV-UPC de Sant Cugat del Vallès han visitat la muntanya de
sal del Cogulló i la planta de tractament de Sallent (4 i 5).

Mitjans de comunicació
Finalment, un equip de Televisió Espanyola del programa informatiu Vespreala2
que s'emet a TV2 han dut a terme un reportatge sobre la gestió ambiental del
dipòsit salí. El reportatge es va emetre a finals d’octubre (6).

4

2
5
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L'aposta per la sostenibilitat

L

a necessitat de produir amb els
menors
danys
possibles
a
l'ecosistema, amb la major eficiència
energètica i amb la màxima recuperació de matèries primeres i residus, s'ha
convertit en el nou paradigma d'una nova
revolució industrial. L'aposta per la sostenibilitat, que defineix l'era de la quarta
revolució industrial, es produeix com una
combinació de les tres anteriors: la industrial, derivada de les noves fonts de generació
d'energia a partir del segle XIX, la revolució
dels nous mètodes d'organització de treball,
a partir de la primera meitat del segle XX, i la
revolució tecnològica, dels darrers anys.
Aquesta nova revolució industrial es desenvoluparà, cada vegada amb major intensitat,
com a conseqüència de la convergència de
tres factors: la demanda social i científica en
favor de polítiques en contra del canvi
climàtic per a la defensa del planeta, les
regulacions administratives corresponents
que s'adopten tant a nivells nacionals com a
supranacionals per donar resposta a aquesta
demanda i pel convenciment de les pròpies
empreses que la sostenibilitat és imprescindible per a la seva supervivència termini.
Des de l'àmbit científic s'adverteix que no es
pot créixer i consumir tal com s'ha fet fins
ara. Un creixement mundial del 3% anual, tal
com es planteja com a objectiu el Fons
Monetari Internacional, genera un escenari
de creixement totalment insostenible. Si
seguim així en els propers 23 anys la humanitat consumirà tant com en tota la seva llarga
història. L'esgotament dels recursos, com
són els fosfats, tan fonamentals per a
l'agricultura mundial, és inevitable si no es
posa remei a l'actual model de creixement.
L'evidència que els recursos (matèria i ener-

"L'esgotament dels
recursos és inevitable
si no es posa remei
a l'actual model"

Enric Tintoré, periodista i escriptor

gia) són limitats fa imprescindible la seva
recuperació. Això es veu afavorit pel fet que
tenen valor econòmic per si mateixos.
L'economia circular està pensada i dissenyada per recuperar tota la matèria i l'energia
que s'utilitzi en els processos de producció.
La transició cap a un nou model energètic,
on l'energia de combustibles fòssils sigui
substituïda per energies de recursos renovables, és de primordial importància per a la
lluita contra el canvi climàtic. Per a les
empreses industrials europees, a més, és
vital també per a la seva pròpia supervivència, ja que no poden competir amb les
empreses d'Estats Units ni amb les de Xina.

cada vegada més avançats processos de
reutilització. Un exemple molt proper el
tenim en el pla Phoenix d’ICL Iberia. La sal
que generen les mines de potassa del Bages
es convertirà en un producte comercialitzable i ajudarà a acabar progressivament
amb les muntanyes que fins ara generava el
seu emmagatzematge massiu. Aquest fet és
possible amb les noves tecnologies que purifiquen la sal, a través d'un cicle tancat sense
generació d'aigua residual.
La creixent conscienciació social, política i
empresarial per la sostenibilitat propicia el
sorgiment de noves aplicacions tecnològiques, nous productes i noves empreses especialitzades per fer-la possible. La
sostenibilitat és un motor d'innovació i
d'inversió, moltes de les empreses del futur
tindran el seu origen en activitats sostenibles. L'aposta per l'economia circular
constitueix una estratègia idònia per generar
creixement i ocupació, especialment a
Europa, que és el bloc econòmic més sensibilitzat per aquesta qüestió. Tot aquest conjunt de factors fa que el procés cap a la sostenibilitat s'hagi convertit en un cercle virtuós que es realimenta a si mateix.

Avançar amb èxit cap a l'economia circular
requereix grans consensos polítics, lleis
ambicioses, importants recursos i elevada
conscienciació empresarial i ciutadana. El
gran avantatge és que les noves tecnologies
fan possible que el disseny de fàbriques i
sistemes sostenibles no siguin vistos com un
cost addicional sinó com una inversió per
aconseguir major eficiència productiva i
estalvis importants en energia i, així mateix,
en aigua i en matèries primeres, gràcies als

Les empreses poden jugar un paper molt
actiu en la lluita per la sostenibilitat i contra
el canvi climàtic. Per a bona part de la gent
apareixen com els dolents de la pel·lícula, a
causa dels excessos, abusos, errors i irregularitats del passat. Però són els actors fonamentals per tenir èxit en l'objectiu de detenir el creixent desequilibri mediambiental
del planeta. Això exigeix, per part de les
administracions públiques, integrar la sostenibilitat com un objectiu coordinat i unificat en el conjunt de les normatives i actuacions, tant a nivell local com global.

"La sal de les mines
del Bages es convertirà
en un producte
comercialitzable"

"Les empreses poden
jugar un paper molt
actiu en la lluita per
la sostenibilitat"
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