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Eurecat-CTM i ICL Iberia sumen tecnologia per 

fabricar un nou vagó de tren de mercaderies amb 

més capacitat de transport i lleuger 

El treball conjunt s’emmarca en el projecte Hermes de recerca i 

desenvolupament que té per objectiu la millora del transport 

ferroviari de mercaderies del Bages al Port de Barcelona i de 

Catalunya a Europa 

Barcelona, 19 de novembre de 2015.- El centre tecnològic Eurecat-CTM (membre 

de Tecnio) i l’empresa ICL Iberia sumen esforços i tecnologia per fabricar un nou vagó 

de tren de mercaderies amb més capacitat de transport i més lleuger que podrà 

circular per la xarxa ferroviària europea, perquè contemplarà l’ample de via 

continental.  

Hermes és un dels projectes que Eurecat presenta a la fira BcnRail, que se celebra a 

Barcelona fins a avui dijous 19 de novembre. Subvencionat per la UE, Hermes 

permetrà el disseny d’un nou vagó de tren de mercaderies que suposi l’augment de la 

capacitat de transport sense haver d’augmentar-ne el pes i, fins i tot, alleugerir-lo, de 

manera que es puguin traslladar més tones de producte entre Súria/Sallent i el Port 

de Barcelona, amb un cost logístic menor, potenciant la intermodalitat i la flexibilitat 

de càrrega.  

El projecte Hermes, que compta amb una inversió global de 7 milions d’euros que es 

distribuirà en els tres anys de durada de la recerca, preveu que el nou vagó de tren 

pugui circular per la via d’ample europeu. Els estudis es basaran en aquest ample de 

via, de tal forma que es facilitarà l’accés de la comarca del Bages al Corredor 

Mediterrani. Mentrestant, serà igualment possible per l’ample mètric de via actual.  
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El projecte també inclou una nova instal·lació de càrrega i descàrrega de producte de 

manera que s’optimitzi el transport de més quantitat de mercaderia amb una clara 

millora del transport de mercaderies a granel i un augment de la competitivitat i 

eficiència de la logística del ferrocarril de Catalunya amb Europa. 

La filial d’ICL Iberia, Iberpotash  participa com a coordinadora del projecte, al costat 

d’Eurecat-CTM, dues universitats europees (Lulea Tekniska de Suècia, i Armines, de 

França), a més de Ferrocarrils de la Generalitat, Kiruna Wagon, Hempel, IDP i SSAB 

Tunnplaet (de Dinamarca, Suècia i Espanya). 

Sobre ICL Iberia 

Filial d’ ICL a Espanya, té la seva seu a Catalunya i és l'única companyia productora 

de sal i potassa a Espanya. La seva filial, Iberpotash exporta el 80% de la seva 

producció a països de la Unió Europea, Àsia i Amèrica. ICL és un fabricant mundial de 

productes basats en minerals naturals destinats a satisfer les necessitats essencials de 

la humanitat en tres grans mercats: agricultura, alimentació i productes avançats. 

Iberpotash té la seva seu a Súria, Barcelona, amb una plantilla de 1.200 empleats. 

Iberpotash es troba en ple desenvolupament i execució del Pla Phoenix, que permetrà 

l’augment de producció de potassa, sal de màxima qualitat i altres nous productes.  

Sobre Eurecat-CTM 

La Fundació CTM Centre Tecnològic forma part del centre tecnològic Eurecat (membre 

de TECNIO), que aplega l’experiència de 450 professionals que generen un volum 

d’ingressos de 40 milions d’euros anuals i dóna servei a més de 1.000 empreses. 

Amb instal·lacions a Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Manresa i Mataró 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 proporciona Eurecat accelera la innovació, elimina 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 
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