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Editorial

El concepte de desenvolupament econòmic s’ha anat enriquint durant els últims 
anys de molts més matisos socials i avui tots som conscients que ja no és possi-
ble exercir un projecte industrial i ser motor sense tenir en compte l’entorn. Això 
vol dir el medi ambient, la societat, per tant les persones, el seu benestar social 
i inclús la seva integració en el projecte i tan respecte al present com respecte 
al futur.

El pensament econòmic situa des de fa poc temps aquesta interrelació en 
l’àmbit de l’anomenada Economia Circular que, simplificant-ho molt, ve a dir 
que el cicle econòmic es tanca aprofitant al màxim tots els recursos revertint 
el seu benefici a la societat en el seu conjunt i permetent a les generacions 
futures tenir les mateixes oportunitats que la present. El compromís se situa 
en un marc de desenvolupament i de societat sostenible. En aquest sentit, el 
creixement de les empreses i especialment de les indústries com la nostra  ha 
d’anar estretament lligat a un compromís de creixement social, tenint en comp-
te la generació d’oportunitats, la generació de riquesa al territori, el compromís 
i el respecte al medi ambient i l’estabilitat social. Aquesta és la fórmula de la 
nova indústria, créixer amb el territori que l’acull, créixer amb respecte i oferir 
un marc d’estabilitat per a les persones, creant ocupació de qualitat i vinculant 
aquesta al món de l’educació, evitant també que els nostres fills hagin de bus-
car-se necessàriament la vida a fora.

Tot plegat és el que trobem com a fonaments del Pla Phoenix, un projecte amb el 
qual pretenem garantir l’activitat econòmica a la Catalunya Central durant molts 
anys, amb el qual volem integrar els nous professionals altament qualificats 
que genera la comarca i el país, amb el qual pensem en un desenvolupament 
respectuós amb el territori, on posem damunt la taula noves oportunitats, i amb 
el qual generem altres efectes multiplicadors positius. En definitiva, un exemple 
d’indústria i de societat sostenible.

Aquests dies hem vist com la Generalitat posava les bases per al desenvolupa-
ment del futur Pla Director Urbanístic (PDU) de la mineria al Bages i al mateix 
temps hem vist com es posava l’accent en un tancament ordenat i progressiu 
de la planta de Sallent i en una gestió exemplar del dipòsit salí del Cogulló. Per 
a molts poden ser simplement tres accions vinculades únicament al procés 
administratiu. Per a nosaltres, es tracta dels tres exemples de com la indústria 
afavoreix una societat sostenible generant les bases per a la seva estabilitat. 
Només cal visualitzar els ingredients: projecte de futur, innovació, garantia dels 
llocs de treball, creació de nous llocs de treball qualificats, efectes multiplicadors, 
preservació de l’entorn i ple compromís mediambiental, recerca de noves opor-
tunitats, compromís amb el territori, noves infraestructures i lideratge econòmic.

És aquesta indústria que ens cal reivindicar i en aquest sentit, tots plegats hem 
de perdre la por o la recança a fer de nou protagonista la indústria dins el procés 
de desenvolupament econòmic. Segurament lligats al nou món digital que s’està 
obrint en aquest camp. Projectes i plantejaments com aquests són els que ens po-
sicionaran entre els països que lideren l’economia per a benefici del nostre territori. 

José Antonio Martínez Álamo
President ICL Iberia

Exemples d’una 
nova economia
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Primera mesura ambiental
A partir del segon trimestre d’enguany 
hi haurà una clara disminució de l’apor-
tació de sal al dipòsit salí del Cogulló 
fins que el juny del 2017 s’hi deixi de 
dipositar sal de forma definitiva. 

De forma imminent, s’ha d’iniciar el 
trasllat de mineral que surt de la mina 
de Sallent a la planta de tractament de 
Súria, aproximadament entre 30.000 i 
40.000 tones mensuals, que permetrà 
reduir des de l’inici l’emmagatzematge 
de sal al dipòsit salí.
 
Quan la planta i la mina de Sallent 
quedin sense activitat, es començarà a 
comercialitzar la sal  emmagatzemada 
al dipòsit salí del Cogulló  i s’obriran 

noves línies de mercat per a l’empresa. 

El trasllat de Sallent a Súria es fona-
menta en tres pilars, segons Güell 
“l’industrial, l’ambiental i  el social, de 
manera que es pugui materialitzar 
d’una forma clarament sostenible en 
tots els àmbits”.

A finals del 2015 ja es va presentar a 
la Generalitat el Pla de Restauració de 
l’entorn miner de Sallent que ha de 
ser validat els propers mesos per part 
de l’administració catalana.

El Pla Phoenix suposa una oportuni-
tat de futur per a Sallent
Amb la finalització de les activitats 
mineres, s’obriran noves oportunitats 

econòmiques per a Sallent. Segons 
explica Joan Güell, “ara és el torn del 
territori amb l’objectiu que decideixi 
què vol fer amb les instal·lacions i 
infraestructures que Iberpotash dei-
xarà lliures. El territori ha de decidir 
què vol en el futur més immediat”.

El pla de tancament i trasllat progres-
siu i ordenat ha estat comunicat als 
comitès d’empresa, amb els quals ja hi 
havia un acord signat l’any 2011,  poc 
després que es presentés i aprovés 
el Pla Phoenix. El pla Phoenix suposa  
la concentració de l’activitat minera a 
Súria, el desenvolupament de noves 
infraestructures industrials i logístiques 
i enormes oportunitats econòmiques, 
socials i ambientals per al territori.  ///

El Pla preveu el trasllat gradual de la producció i treballadors del centre de 
Sallent al de Súria.

El pla de tancament del centre productiu de Sallent es materialitza amb el trasllat progressiu de 
l’activitat d’extracció i tractament de sal i potassa al centre de Súria, segons preveu el Pla Phoenix.  
Es tracta d’un procés complex i exemplar que s’ha de desenvolupar al llarg dels propers tres anys 
i que inclou el trasllat de la producció i dels treballadors de forma gradual. D’aquesta manera 
es conservaran tots els llocs de treball actuals de la filial d’ICL Iberia a Súria i a Sallent (més de 
4.000 entre directes, indirectes i induïts) i es mantindrà  la producció d’un milió de tones anuals 
de potassa, que actualment està repartida en dues mines i dues plantes de tractament i que 
progressivament s’anirà concentrant a Súria.

El secretari del consell d’administració d’ICL Iberia, Joan Güell, ha manifestat que “la voluntat és 
que tot el procés sigui exemplar i es faci de forma progressiva i sostenible, de manera que a 
mesura que es redueixi la producció a la mina de Vilafruns, augmentarà la de Cabanasses”.

Comença el pla de 
tancament progressiu 
i ordenat de Sallent

AC TUALITAT
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El Pla director urbanístic pren forma

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ja ha iniciat el 
tràmit del document d’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’activitat 
minera al Bages que s’aprovarà a finals d’aquest any que se centra en quatre 
grans eixos:

1. Garantir un encaix urbanístic, ambiental i d’infraestructures adequat de la 
segona fase del Pla Phoenix a Súria i la conca del Cardener

2. Vetllar per una retirada ordenada de l’activitat minera a Balsareny i a 
Sallent i crear en aquests municipis nous espais d’oportunitat econòmica

3. Establir els mitjans per a la progressiva eliminació dels dipòsits salins i la 
restauració dels espais que ocupen

4. Establir les reserves de sòl necessàries per a garantir la continuïtat futura 
de la mineria i de la indústria associada de manera sostenible

El document ha d’oferir el marc legal als projectes que la companyia vol dur 
a terme als municipis del Bages:  on, quines i com es poden realitzar aques-
tes activitats de futur.
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Més de 130 persones del municipi de 
Súria i voltants han participat a la visi-
ta guiada organitzada per Iberpotash 
i l’Ajuntament de Súria amb motiu de 
la festivitat de  Sant Sebastià. Cada 
any es visita un element històric de la 
vila en dates properes al 20 de gener 
i enguany s’ha fet a les instal·lacions 
externes de la companyia. 
Els participants a la visita a les instal·la-
cions externes han pogut veure els 
antics edificis històrics que compten 

amb protecció patrimonial minera que 
són l’edifici de les oficines centrals,  el 
castellet del Pou 1 i l’antiga xemeneia,  
amb explicacions de l’estudiós surienc 
Albert Fàbrega i la col·laboració de 
treballadors d’Iberpotash.
La majoria de visitants eren antics 
treballadors de la planta de tracta-
ment de mineral. Aquesta visita ha 
estat la oportunitat perfecta perquè 
molts dels treballadors visitessin les 
instal·lacions amb la seva família i els 

poguessin ensenyar el seu antic lloc 
de treball. També han causat interès 
les obres del pla Phoenix que s’estan 
duent a terme.  Molts dels visitants 
comentaven el canvi i evolució que ha 
viscut l’empresa des que ells hi treba-
llaven ara fa 50 anys.
L’èxit de la visita guiada permetrà 
repetir més endavant l’experiència  
amb l’objectiu de donar a conéixer la 
història, present i futur de l’activitat 
minera i industrial.  ///

La Fundació Cardona Històrica i ICL Iberia 
renoven la seva col·laboració

Visita guiada al patrimoni miner de Súria

AC TUALITAT

ICL Iberia ha renovat el seu compromís amb la Fundació Cardona Històrica (l’ens públic que gestiona els equipaments 
turístics del municipi), de la qual és membre protector des de l’any 2013. El conveni contribuirà a finançar els diversos 
projectes de desenvolupament turístic que Cardona impulsa a les antigues mines de sal i de potassa del municipi.

L’alcalde cardoní, Ferran Estruch, ha agraït la col·laboració d’ICL Iberia en el projecte que “impulsa Cardona, des de fa 
anys, per posar en valor el patrimoni miner de la vila” i destaca “la bona predisposició de l’empresa a seguir mante-
nint aquesta línia de cooperació i treball conjunt”. 

D’altra banda, el president d’ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, ha volgut 
remarcar “el compromís de la companyia amb aquelles iniciatives que con-
tribueixen a dinamitzar el territori i que permeten generar riquesa i noves 
oportunitats de desenvolupament”. De la mateixa manera, elogia el municipi 
de Cardona pel seu treball “a l’hora de posar en valor el patrimoni miner i 
geològic del territori”.

Un cop finalitzada la signatura del conveni, el mes de gener, els representants 
de l’Ajuntament i de l’empresa han visitat el Parc Cultural de la Muntanya de Sal,  
amb la descoberta de la placa que acredita ICL com a membre protector de la 
Fundació Cardona Històrica.  ///



7

L’aposta d’ICL Iberia per les xarxes 
socials i la comunicació digital s’ha 
intensificat aquests darrers mesos com 
és el cas de la iniciativa  d’implementar i 
obrir nous canals de comunicació digital, 
a banda dels existents off line com és el 
cas de la revista que teniu a les mans.  
Les xarxes socials formen part de la 
nostra vida diària, són una eina de co-
municació molt important que, a més a 
més, ens permet estar en contacte amb 
el nostre entorn amb una immediatesa 
increïble, sense oblidar-nos que són 
una excel·lent eina de feedback entre 
usuaris. 
Fins ara, existia, a banda de la web 
www.icliberia.com, un perfil de twitter 
amb el nom d’Iberpotash (@Iberpotash) 
i un canal de Youtube, Iberpotash 
Media.  Després de veure els resultats 
positius i l’excel·lent oportunitat de 
comunicació  directa amb l’exterior que 
ens aportava,  des del departament de 
Comunicació  s’ha iniciat una progressi-
va diversificació en altres xarxes socials 
així com l’obertura d ‘altres perfils per a 
ICL Iberia.
ICL Iberia té un nou perfil de Twitter, 
@ICLiberia, enfocat a la sostenibilitat i 
a la Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) de les empreses envers el seu 

entorn, també un canal de Youtube,  
ICL IBERIA, on podreu accedir a vídeos 
corporatius del Grup ICL i dades 
generals de l’empresa.  A més a més, 
tenim un nou perfil de Linkedin, ICL 
Iberia, on podreu buscar-nos i trobar 
noves oportunitats empresarials i 
saber més de l’entorn professional de 
la companyia.
De forma gairebé  paral·lela s’ha creat el  
BLOG de Medi Ambient i Sostenibilitat 
que es pot trobar a la següent adreça: 
www.sostenibilitatimineria.wordpress.
com.
Aquest nou blog està enfocat a la 
mineria i sobretot a la sostenibilitat, i 
la RSC de les empreses envers el seu 
entorn (responsabilitat social corporati-
va). El blog està contínuament actualitzat 
i s’hi publiquen posts i articles referits 
a l’ambit mediambiental, però també 
sobre geologia, innovació, etc.
El departament de Comunicació d’ICL 
Iberia ha informat de la iniciativa 
als comitès d’empresa en un primer 
moment i a continuació als treballa-
dors amb equip informàtic  així com 
amb anuncis a totes les cartelleres de 
comunicació interna. Us convidem a 
participar en les noves propostes  i a 
formar part de la comunitat digital.  ///

Auxquimia, 
present al Saló 

Internacional 
de Seguretat

Xarxes socials, nous canals de 
comunicació

L’empresa filial d’ICL Iberia, 
Auxquimia, ha format part dels expo-
sitors del SICUR, el Saló Internacional 

de Seguretat, del 23 al 26 de febrer 
a Madrid. La fira, organitzada per 
IFEMA, oferia un ampli recorregut 

pel món de la seguretat a través de 
diverses àrees: la seguretat laboral, 

la seguretat i defensa i la lluita contra 
incendis i les emergències.

SICUR 2016 és tot un  referent 
internacional a Espanya sobre temes 
relacionats amb la seguretat. Durant 
quatre dies ha congregat empreses, 
associacions, professionals i usuaris 

en una edició caracteritzada, especial-
ment, pel creixement de la convoca-
tòria: més de 40.000 persones de 76 

països diferents hi han estat presents.

Auxquimia és una empresa dedicada 
a la lluita contra incendis. Javier Castro, 

director general de la companyia, as-
segura que SICUR “és la primera fira 
a la qual vam assistir com a part del 

grup ICL i és un bon fòrum per donar 
a conèixer les novetats de l’empresa”. 

D’altra banda, Alberto Menéndez, 
director comercial, destaca que el saló 
“és un referent i un punt de trobada 

interessant per a les empreses impli-
cades en seguretat industrial i lluita 
contra incendis: ens permet tractar 

personalment amb molts clients ac-
tuals i potencials als quals no veiem 

amb tanta freqüència “.    ///

Web: www.icliberia.com
Twitter: @Iberpotash
NOU Twitter: @ICLiberia
Youtube: Iberpotash Media
NOU Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia
Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com
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Quina és la seva funció avui dia a 
ICL Iberia Súria i Sallent?
La meva funció és poder ajudar en 
la implantació i desenvolupament 
del Departament de Serveis 
Tècnics i Planificació Minera. 
El Departament té per ob-
jectiu donar  l’assistència i 
suport que pertoca a l’àrea 
de producció a les nostres 
mines, en totes aquelles que el 
formen, com són Topografia, 
Planificació, Ventilació i 
Mecànica de roques. 

Va estudiar a l’EPSEM 
Enginyeria de Mines, a 
Manresa,  què recorda 
d’aquella època? Conserva 
amics que avui són enginyers de 
mines i treballen al sector o a 
Iberpotash?
Va ser ja fa uns anyets, del 1983 al 
1986, tres anys fantàstics en què vaig 

conèixer gent molt ferma, i en què em 
va entrar fins al moll de l’òs l’esperit 
miner. En Lluís Sanmiquel, actual 
professor de topografia de l’EPSEM 

i director de la Càtedra Iberpotash, 
va ser company meu els tres anys. 
Recordo altres companys, que treba-
llaven i estudiaven alhora i que venien 
de Sallent, Súria i Cardona.

Després va marxar a Sudàfrica
A Sudàfrica hi vaig estar quan acaba-
va la carrera d’enginyer superior de 
Mines  a Madrid. Hi vaig anar com a 

Junior Engineer, i vaig treballar a 
les mines d’or de gran fondària, 
baixant fins a 4.000 metres sota 
terra.

Ens podria explicar breument 
el seu periple laboral al llarg 
d’aquests darrers 30 anys?
Acabada la carrera, després de 
Sudàfrica, vaig trobar feina a una 
empresa cimentera, que aleshores 
es deia Uniland. D’aquí vaig anar a 
parar a una empresa multinacional 
de capital irlandès, de pedreres, 
formigó i prefabricats. Allà hi vaig 

estar gairebé 20 anys, i vaig acabar as-
solint la posició de Director de pedreres, 
després de passar per diferents posici-
ons. Després  vaig anar a parar a Xile, 
on hi  he estat gairebé 4 anys i mig.

El Sebastià Isart és un enginyer superior de mines  llicenciat en ciències empresarials. Nascut a Bar-
celona fa tan sols 51 anys, va estudiar a l’Escola Universitària de Mines de Manresa (EPSEM-UPC) i 
després va traslladar-se a Madrid on va fer l’enginyeria superior. La seva professió l’ha portat en els 
darrers trenta anys a països tant diferents com Sudàfrica o Xile, fins que gràcies al Pla Phoenix, ha 
pogut tornar a casa.   Forma part d’ICL des de l’octubre de l’any passat amb l’objectiu de dirigir els 
Serveis Tècnics i la Planificació Minera.

Nou director del 
Departament  de 
Serveis Tècnics i 
Planificació Minera

ENTRE VISTA

SEBASTIÀ ISART
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Experiència a les mines de Xile? Per 
què decideix marxar-hi?   Hi va anar 
amb la família?
Vaig marxar a Xile amb l’empresa 
Maxam de comercialització d’explo-
sius per a la mineria i obra pública. 
Vaig marxar-hi perquè sempre havia 
desitjat poder anar a voltar pel món 
per raons professionals, i la veritat 
que vaig poder acomplir el meu 
somni. Vaig dir que sí, perquè tenia 
bones referències que era un país 
molt miner, segur i seriós, i el repte 
era molt interessant. Vaig anar tres 
mesos d’avançada, i després ja va 
venir tota la meva família, la meva 
dona i els meus dos fills, en Marc i la 
Laia, que aleshores tenien 9 i 8 anys 
respectivament. 

I el 2015, torna al Bages i comenca 
a treballar a Iberpotash, per què? 
Com va anar, qui el va contactar?  
Per què creu que va ser així?

Vaig coincidir amb en Juan Sánchez, 
director de Mineria d’Iberpotash, amb 
qui m’uneix una llarga relació de fa 
molts anys, en un acte a Barcelona, 
una de les vegades que jo venia de 
visita. Allà em va plantejar la possi-
bilitat de tornar a casa i poder incor-
porar-me al projecte de desenvolu-
pament i creixement d’Iberpotash, el 
Pla Phoenix. Com que des del primer 
moment, tot i que ja en sabia coses, 
el projecte em va semblar molt i molt 
atractiu, vaig decidir tornar de Xile, tot 
i les recances inicials d’algun membre 
de la meva família, que ara finalment  
ja torna a ser  un català retrobat com 
jo!  Ja veieu, allò que diuen, roda el 
món i torna al “Mig-Món”...

La  mineria de la potassa és un tipus 
de mineria més tecnològica i moder-
na, és més mina del segle XXI?
La mineria potàssica fa anys que està 
molt tecnificada, i totalment adaptada 

a les millors pràctiques possibles al 
nostre segle. 

Quin és el principal projecte que 
dueu a terme aquest 2016  des del 
Departament?
Ara  com ara en tenim varis, però 
entre ells destacaria la planificació 
que estem fent per al creixement 
de Cabanasses, tenint sempre cura 
de fer-ho amb la major seguretat i 
fiabilitat possibles. Hem de fer gran la 
mina del futur, on s’ha de concentrar 
la producció els propers anys.  Crec 
que som uns privilegiats de viure un 
moment històric com aquest, únic en 
més de cent anys d’història.  ///

Sebastià Isart es va llicenciar 
en Ciències Empresarials l’any 
2012 per la UOC

Avui viu a Barcelona, va cada 
dia a Súria i a Sallent i encara 
té una mica de temps per a fer 
mountainbike, moto trial i so-
bretot li segueix agradant viatjar, 
però ara ja no tant per raons 
professionals.

ICL està fent possible tornar a 
casa a molts catalans qualificats 
professionalment. El Sebastià 
Isart n’és un clar exemple.
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Implicacions
L’objectiu de l’Operational Excellence 
és poder proporcionar el producte fi-
nal  eliminant de manera sistemàtica 
en el procés totes aquelles activitats 
que no aporten valor (incidències, 
avaries...).
Per millorar aquests processos és 
necessari establir una dinàmica i un 
compromís en la millora contínua 
en la qual s’involucrin i participin de 
manera activa tots els integrants dels 
equips de treball, establint mecanis-
mes per a la detecció de noves opor-
tunitats de millora i desenvolupant 
les mateixes.
Les eines en les quals rau un progra-
ma d’Operational Excellence són sim-
ples però per a la seva implantació es 
requereix un “canvi de cultura” i de 

treball en equip. En Xavier assegura 
que “és imprescindible el lideratge 
dels equips i la participació activa 
dels empleats que són, al final, qui 
millor coneixen els processos de tre-
ball i on es troben les ineficiències”.

Fases
El mapa de desenvolupament i imple-
mentació del programa ja va iniciar-se 
els darrers mesos amb una fase 
tàctica,  amb el Jordi Flores, que va fer 
una gran tasca desenvolupant dife-
rents oportunitats de millora. Segons 
Gimeno “ara entrem en una nova 
fase, tal i com s’havia previst, en la 
qual es requereix un “canvi cultural” i 
més recursos per dur-la a terme”. 
Aquesta nova fase es desenvoluparà 
en períodes de 14 setmanes per a 

cadascuna de les unitats producti-
ves d’ICL Iberia i té previst començar 
abans d’aquest estiu.

Termini de finalització
Aquesta fase de canvi cultural s’anirà 
implementant a les diferents uni-
tats productives i la seva finalització 
anirà condicionada, en part, pels 
diferents projectes que s’estan duent 
a terme a l’empresa.
La fase de canvi cultural ha d’as-
segurar que s’implementen unes 
eines bàsiques de millora contínua 
a cadascuna de les unitats. A mesu-
ra que l’empresa va madurant i es 
van assentant les diferents eines de 
l’OE se’n van implantant de noves i 
més sofisticades per assolir millors 
resultats.

El Xavier Gimeno és una de les darreres incorporacions a ICL i la seva funció és coordinar la 
implementació del programa Operational Excellence. És enginyer industrial amb intensificació en 
mecànica i ha realitzat un MBA de gestió d’empreses. 

L’equip que implantarà l’Operational Excellence constarà de 4 persones i té per objectiu gestionar una 
forma de treballar mitjançant una cultura del treball que permeti arribar a l’excel·lència operativa. 
L’equip compta amb cares conegudes com l’Andrés Álvarez. Les funcions que tindran dins del 
programa són les de liderar les diferents línies de treball i donar servei a les diferents àrees. L’objectiu 
és dur a terme millores sota la nova metodologia i iniciatives que se’n derivin. 

Segons explica Xavier Gimeno, “l’Operational Excellence és una filosofia de treball que té un focus 
especial en la potenciació de les capacitats dels empleats i dels equips dels quals formen part 
millorant les seves capacitats en una cultura de millora contínua dels resultats”. L’Operational 
Excellence està basada en la metodologia de treball de Lean Manufacturing.

Nou equip
per a l’Operational 
Excellence

GRUP ICL
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Exemples
El programa d’OE que es vol implantar 
a ICL Iberia està implantat a moltes 
empreses arreu.  La primera empresa 
on es va desenvolupar va ser Toyota 
al voltant dels anys 50, a partir d’aquí 
es va començar a estendre primer 
pel sector de l’automòbil i després 
per empreses industrials arribant 
també els últims anys a altres tipus 
de sectors com els de serveis. És una 
metodologia tan completa que cor-
rectament adaptada es pot aplicar a 
qualsevol entorn.
Els programes d’excel·lència operaci-
onal son eines de gestió d’ús diari en 
totes les empreses mineres internaci-
onals com ICL. BHP, Rio Tinto i Potash 
Corp., entre altres empreses, són 
usuàries avançades d’aquest model de 
gestió.
Pel que fa als resultats el potencial és 
molt elevat. D’aquí l’èxit i com s’ha estès 
per diversos sectors. Aquesta metodo-
logia  es porta implementant molts anys 
en diferents empreses i  les experiències 
sempre han estat molt positives.  ///

Principals novetats
del grup ICL
Nova intranet global

El grup ICL ha estrenat una nova intranet global. Aquest nou portal 
pretén que els treballadors puguin tenir accés a tota la informació rela-
cionada amb l’empresa de manera ràpida, senzilla i dinàmica. La nova 
web interna del grup, a més, s’adapta a qualsevol dispositiu des d’on es 
consulti, ja sigui a través de l’ordinador, tauletes o telèfons mòbils.

 Premis anuals ICL

Ja estan en marxa els ICL Annual Awards 2016, uns guardons que bus-
quen condecorar l’excel·lència i incentivar la innovació. Els premiats són 
els treballadors que, amb els seus projectes, fan que el grup sigui, any 
rere any, una de les companyies líders del sector. D’aquesta manera es 
dóna visibilitat a les iniciatives que duu a terme l’empresa i es connecten 
amb altres membres de l’entitat arreu del món. Els premis que s’inclo-
uen són: Millor projecte global, Millor projecte comercial, Millor projecte 
operacional, Millor projecte d’innovació i Millor projecte de seguretat.

ICL, entre les companyies més transparents

Gràcies a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ICL 
ha rebut una puntuació de transparència de 99 (sobre 100), segons 
l’indicador CDP (Carbon Disclosure Project). Aquesta qualificació situa 
l’empresa entre els millors resultats de totes les companyies globals 
del 2015, i és la puntuació més alta que ha rebut mai una empresa 
amb seu a Israel. El 2014, ICL va entrar a formar part del CPLI (Carbon 
Performance Leadership Index), una llista de companyies que han reduït 
les emissions i que han contribuït a mitigar el canvi climàtic.

Nova tecnologia sostenible: RecoPhos

ICL ha adquirit una tecnologia de reciclatge de fosfat destinada a reduir 
la petjada de carboni de les seves activitats globals. Aquesta nova tècnica 
permetrà la fabricació de diversos tipus de derivats del fòsfor de cendres 
residuals, així es podrà seguir avançant cap a una economia circular 
reemplaçant milers de tones d’alta energia que consumeixen fòsfor a 
Europa i els Estats Units. La primera unitat a gran escala podria entrar 
en funcionament el 2018 i s’utilitzarà com a matèria primera per a les 
empreses d’ICL especialitzades en els mercats d’aliments i dels produc-
tes avançats.           ///
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Història
Auxquimia S.A. va ser fundada l’any 
1974. Durant els seus primers anys, 
l’empresa es va especialitzar com 
a consultora i en enginyeria, però 
aviat va evolucionar cap a la 
fabricació de productes de 
consum industrial, princi-
palment dirigits al sector de 
la seguretat, que fins aquell 
moment no es fabricaven a 
Espanya.
La primera activitat en la qual 
es va centrar l’empresa va 
ser la prevenció d’incendis a 
les mines, però en els anys 
vuitanta ja es va convertir en 
tot un referent en el camp de 
l’alta expansió. Actualment, 
els escumògens per al combat con-
tra el foc representen més del 75% 
del volum de les seves activitats.

Productes
A més d’escumògens, Auxquimia 
també ofereix altres productes i serveis 
relacionats amb el sector de la segu-
retat i la protecció contra incendis. Els 

més destacats són els proporcionadors 
electrònics d’escumògens i els sistemes 
d’escuma per aire comprimit.

Els serveis que ofereix l’empresa 
donen un valor afegit als seus pro-
ductes. Se centra, especialment, en 
l’anàlisi d’escumògens externs (amb 
proves de laboratori i de foc), asses-

sorament tècnic i formació (sobre 
les condicions d’aplicació i el tipus 
de producte més convenient per 
a cada cas), i verificació i control 
d’instal·lacions protegides amb 
sistemes d’escuma física.
Auxquimia sempre ha cregut en 
la importància de la qualitat dels 
productes tant en el seu disseny 
com la fabricació, ja que la majo-
ria dels seus productes van desti-
nats al sector de la seguretat.
El sistema de gestió de qualitat 
s’aplica des de l’any 2002 amb 

l’aprovació de BVQI (Bureau Veritas 
Quality International) segons norma 
ISO-9001:2008.

L’empresa centra la seva activitat en la producció d’escumògens contra incendis, i compta amb més 
de 30 anys d’experiència en el seu sector. Aquesta companyia, situada a Vega de Baiña a Mieres, As-
túries, forma part del grup ICL Iberia des del 2014 i és capdavantera al mercat nacional de fabricació i 
comercialització d’aquesta classe de productes.

Auxquimia S.A. és la filial d’ICL Iberia dedicada a la lluita contra incendis: la seva activitat principal és 
el disseny, fabricació i comercialització d’escumògens. L’alta capacitat de producció, 50.000 litres/dia, 
i d’emmagatzematge, de 600.000 Kg, li ha permès ser proveïdor habitual de les principals companyi-
es de la indústria petroquímica, energètica, naval, aeronàutica, automoció o minera. A més de ser la 
companyia capdavantera a Espanya, en els últims anys s’ha obert al mercat internacional: exporta els 
seus productes (directament o a través de distribuïdors comercials) a països com Finlàndia, França, 
Itàlia, Regne Unit, Rússia, Cuba, el Marroc, Algèria, Iran, Turquia o Egipte.

Auxquimia,
filial d’ICL Iberia,
lluita contra incendis

A FONS

 Instal.lacions d’Auxquimia a Mieres, Astúries.
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Investigació i desenvolupament 
(I+D)
Tots els productes fabricats per 
Auxquimia han estat desenvolupats 
pels seus propis departaments de 
R+D+i i Enginyeria. De fet, l’empresa 
dedica gran quantitat de recursos 
tècnics i econòmics a aquest depar-
tament, la qual cosa li permet estar 
en contínua evolució, perfeccionant 
els productes i preparant-ne al-
tres de nous més competitius més 
competitius.
La companyia ha desenvolupat, en els 
últims anys, diferents projectes que 
li han permès promocionar els seus 
productes al mercat exterior, una de 
les opcions que, any rere any, va gua-
nyant importància dins de l’empresa.

Compromís amb el medi ambient
Auxquimia està fermament 

compromesa amb la cura del medi 
ambient: va engegar un Sistema de 
Gestió Mediambiental que, el 2010, 
va obtenir l’aprovació de Bureau 
Veritas Certification. Aquest projec-
te també rep el suport de l’Institut 
de Desenvolupament Econòmic del 
Principat d’Astúries, del Ministeri 
d’Indústria i del FEDER, entre altres 
administracions. D’aquesta manera, 
l’empresa constata els seus esforços 
per minimitzar l’impacte sobre l’entorn 
i afavorint, així, el desenvolupament 
sostenible.  ///

Els principals clients i 
distribuïdors

Auxquimia treballa fonamen-
talment per al sector d’extinció 
d’incendis, compta amb agents i 
distribuïdors en diferents zones 
geogràfiques del món i són els 
seus principals clients:

• Instal·lacions petrolíferes
• Companyies químiques
• Bucs i drassanes
• Indústria de l’automòbil
• Aeroports i indústries   
 aeronàutiques
• Centrals tèrmiques i nuclears
• Organismes oficials (Ministeri 
 de Defensa, Cossos de   
 Bombers…)
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A principis de l’any 2016 s’ha realitzat la gestió dels pro-
ductes obsolets de la carpa del magatzem del Pou IV, a les 
instal·lacions d’Iberpotash a Súria.  L’actuació ha suposat 
classificar la generació de 88.000 kg de residus, dels quals, 
el 93% han estat residus valoritzables econòmicament i un 
7% de residus amb destinació a diferents plantes de gestió. 

D’aquest total, només un 1% han estat residus banals, o 
no reciclables, i és que la Campanya contra els Banals, 
l’objectiu de la qual és minimitzar la generació de residus 
que s’envien a l’abocador, és un dels compromisos d’ICL 
Iberia pel que fa a la sensibilització i el respecte vers el 
medi ambient.

La tasca desenvolupada de separació dels diferents produc-
tes obsolets, acurada i el màxim de rigorosa, ha estat realit-
zada per l’equip del magatzem d’Iberpotash, que ha destacat 
pel seu esforç i implicació,  així com el bon treball en equip de 
la resta de diferents departaments que hi han intervingut.

Un altra de les actuacions ja 
implementades en el marc 
de la Campanya Contra els 
Banals que fomenta ICL 
Iberia als seus treballadors 
i contractistes ha estat la 
distribució en diversos punts 
de les instal·lacions de nous 
contenidors de color blau, 
groc i verd per al reciclatge.

S’ha condicionat un nou Punt de Recollida de Residus Es-
pecials a la planta de Sallent, amb els residus correctament 
emmagatzemats i identificats, i sota un edifici cobert amb 
la il·luminació programada amb detecció de presència.

MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

1. MILLORES AMBIENTALS

2. CAMPANYA CONTRA ELS BANALS

Gestió de residus de la carpa del 
magatzem al Pou 4

Distribució de contenidors per al reciclatge en substitució dels cubells de brossa

Nou Punt de recollida de Residus Especials 
a planta Sallent
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“Itinerari de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus a les instal·laci-
ons exteriors d’ICL” és el títol d’ una formació pràctica dirigida a tota la plantilla 
i que s’ha desenvolupat mitjançant una empresa externa especialitzada. Han 
estat un total de 18 cursos  de 2 hores de durada durant els mesos d’octubre i 
novembre del 2015 .

El contingut del curs s’ha preparat específicament per part del  personal de 
fàbrica, tallers, exterior de mina i laboratori d’Iberpotash i partia d’una formació 
ambiental més teòrica que es va fer l’any 2013. Aquesta vegada l’enfoc ha estat 
totalment pràctic i directament al mateix lloc de treball.

Les dues empreses disposen 
d’un Sistema de Gestió Ambiental 

acreditat segons la norma interna-
cional ISO 14001, que garanteix el 
seu compromís per treballar amb 

respecte pel medi ambient.

Empresa Vilà Vila
Contenidors Vilà Vila realitza el 
transport i la gestió de tots els 

residus generats per ICL, ja sigui en 
plantes pròpies del Grup Vilà Vila, 

com en plantes alienes.

Empresa Electrorecycling
Gestionen els residus dels aparells 

elèctrics i electrònics (RAEE) d’ICL 
Iberia Súria&Sallent, que l’empresa 
Vilà Vila transporta des de les nos-

tres instal·lacions.
Gran part dels components que 

recuperen en els processos de se-
paració i triatge, es venen a altres 

empreses per a la seva valorització.

L’equip de Medi Ambient ha impartit el darrer mes de març una formació ambi-
ental específica adreçada al personal de la nova planta de sal vacuum.

3. FORMACIÓ AMBIENTAL 4. VISITA A
LES PLANTES 

DE GESTIÓ 
DELS NOSTRES 

RESIDUS 

Curs de bones pràctiques ambientals
en la gestió de residus

Formació inicial en medi ambient per al nou personal de 
la planta de sal vacuum
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Hermes és un projecte europeu que 
té com a objectiu dissenyar un nou 
vagó de ferrocarril de càrrega que 
sigui més eficient,  superant així les 
limitacions en el transport ferroviari 
de material granular que hi ha en l’ac-
tualitat, així com millorar el seu factor 
de càrrega i reduir els costos logístics.
ICL Iberia Súria&Sallent participa 
com a coordinadora del projecte, 
que lidera la responsable d’I+D de 
la companyia, Ingrid Picas, al costat 
de la Fundació Centre Tecnològic de 
Manresa (CTM), dues universitats 
europees (Lulea Tekniska de Suècia, 
i Armines, de França), a més de 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), 
Kiruna Wagon (Suècia), Hempel 
(Dinamarca), SSAB  (Suècia) i l’engi-
nyeria catalana IDP.
Aquest mes de maig s’ha complert 
1 any des que es va posar en mar-
xa aquest projecte d’investigació i 
desenvolupament, que es preveu que 
finalitzi el 2018. Està subvencionat per 
la UE en el marc del Mobility for Growth 
“Smart Rail” (MG2.2) dins del programa 
Horizon 2020 i compta amb una inver-
sió global de 7 milions d’euros que es 
distribuirà en els tres anys de durada 
de la recerca.
Hermes suposa tres millores fona-
mentals per a aquest tipus de trans-
port: un nou disseny estratègic per 
carregar i descarregar el vagó més 
ràpid, una reducció considerable del 
pes amb un augment de la capacitat 

de càrrega de més del 50%, i l’opor-
tunitat de seguiment i control de les 
operacions logístiques.
L’objectiu, per tant, és millorar el 
rendiment del transport de càrrega 

ferroviari amb una capacitat superior 
per vagó, així com augmentar la flexi-
bilitat dels vagons i, per tant, obrir la 
possibilitat de transportar mercaderi-
es ben diverses.  ///

El projecte Hermes 
compleix el primer 
any de funcionament

QUALITAT/INNOVACIÓ
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Rutines que es realitzen sobre el 
terreny.
- Recórrer un ambient segur 
(Housekeeping): El responsable del 
reconeixement inspecciona una àrea 
determinada (conjuntament amb el 
personal de la zona i/o personal de 
manteniment) amb l’objectiu de crear 
un entorn de treball segur, i documenta 
els resultats obtinguts a l’aplicació. 
- Control de directors (Managers 
Control): En aquest cas el responsable 
d’executar el control va a veure els tre-
balladors al seu lloc de treball i ava-
lua una tasca en concret. Mitjançant 
un llistat de preguntes valora si 
els seus coneixements són o no 
adequats en les categories següents: 
preparació del treballs i/o eines, 
entorn de treball segur, avaluació 
de riscos, EPI, Pla d’emergència. Els 
resultats obtinguts es debatran a la 
reunió de tancament setmanal.  
- Simulacres d’emergència 
(Emergency Drills): En aquesta ruti-
na es simula un accident i es valora 
la resposta obtinguda. Els objectius 
són exercitar el comportament i l’ús 
de l’equip d’emergència per part de 
la brigada de salvament i de tots els 
treballadors en situacions d’emergèn-
cia, així com verificar el bon estat dels 
equips de rescat.

Rutines de recopilació de la infor-
mació o de tancament.
- Xerrada setmanal (Weekly talk): s’uti-
litza per tal de difondre els missatges 
sobre temes de seguretat: incidents o 
accidents ocorreguts, temes tractats en 
la reunió de tancament de la setmana, 
etc.  Cada treballador ha de participar 
com a mínim en una xerrada al mes.

- Tancament de la setmana (Weekly 
closing meeting): És una reunió de 
seguiment de decisions, informe de les 
implementacions als centres, debat so-
bre les activitats de la setmana anterior 
i planificació de la setmana següent. Es 
parla de seguretat (incidents i acci-
dents, conclusions de les rutines sobre 
el terreny, i planificació de xerrades 
setmanals i rutines d’aprenentatge), 
medi ambient, qualitat, producció i 
manteniment. Hi assisteixen tots el tèc-
nics de cada departament, del Centre.

L’última setmana de cada mes aquestes 
rutines es transformen en rutines men-
suals (Xerrada mensual i Tancament 
mensual) i en elles, a part de parlar de 
la setmana, es fa un resum dels temes 
tractats al llarg del mes.

Rutines d’aprenentatge.
- Taula Rodona (Roundtable): És un 
debat entre els treballadors, vigilants 
i tècnics que ens permet obtenir un 
aprenentage al voltant d’incidents o 
accidents ocorreguts, comportaments 
no segurs, observacions del Control 
de directors, etc. Aquests poden 
ser tant positius com negatius. Se’n 
determinaran aspectes destacats i 

conclusions, i es poden prendre deci-
sions opetatives a implementar.
- Capacitació professional 
(Professional Training): Es tracta 
d’una formació en temes de seguretat 
tals com: equips d’emergència, tre-
balls en alçada, bloqueig i consignació 
de maquinària, treballs en recintes de 
transformació, soroll, pols...  per tal 
d’aconseguir l’enriquiment professio-
nal de tots treballadors.

Des de mitjan gener tenim implan-
tades ja 5 rutines (Recórrer un 
ambient segur, Control de directors, 
Xerrada setmanal, Tancament de 
setmana i Taula rodona) als centres 
de Mina de Vilafruns, Planta de 
Súria i Port de Barcelona-Tramer. 

S’ha obtingut una molt bona respos-
ta de cadascun dels centres, amb 
un alt percentantge de realització 
de les rutines i d’implicació dels 
responsables.

Està previst continuar amb la implan-
tació de:
- 2 rutines (Capacitació professional i 
Simulacre d’emergències) als centres 
de Mina de Vilafruns, Planta de Súria i 
Port de Barcelona-Tramer.
- 5 rutines (Recórrer un ambient 
segur, Control de directors, Xerrada 
setmanal, Tancament de setmana i 
Taula rodona) als centres de la Mina 
de Cabanasses i Planta de Sallent.

Recordem que la seguretat és cosa de 
tots, i és per això que les rutines les 
estan realitzant des dels vigilants a la 
Planta de Súria o tècnics a Vilafruns i 
Tramer, fins a tota la Direcció.  ///

L’objectiu principal del programa Safety by Routines es va explicar al darrer número de l’ICL Iberia Magazine 
de la mà de la seva project manager, Fina Canet.  L’enginyera tècnica de mines ens va explicar què era el pro-
jecte, quan havia sorgit i quina era la seva funció i responsabilitat. Uns mesos després  expliquem cadascuna 
de les rutines que en formen part així com l’estat de desenvolupament actual o de futur immediat.

El Programa de Safety by Routines es focalitza en enfortir el lideratge en seguretat dels tècnics i directius mit-
jançant set rutines de treball. Utilitza com a eina de treball una aplicació per a mòbil. Les rutines poden ser 
setmanals o mensuals, i es poden classificar en les que es realitzen sobre el terreny, les rutines de recopilació 
d’informació i les rutines d’aprenentatge.

PRE VENCIÓ

S’implanta el programa Safety by Routines
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SOM PRESENTS

 Caminada Popular de la Transèquia 
ICL Iberia col·labora per tercer any consecutiu a la caminada que recorre el canal 
medieval de la Sèquia, entre els municipis de Balsareny i Manresa (esquerra).
La imatge correspon al pas per les instal·lacions industrials de Sallent, de la filial 
d’ICL Iberia, Iberpotash (dreta).

 CE Sallent 
La filial d’ICL Iberia, Iberpotash, col·labora 
amb el CE Sallent amb l’esport de base i 
formatiu al club del municipi.

 Equip de bàsquet ICL Manresa 
ICL és el patrocinador principal de l’equip de bàsquet ICL Manresa, dins la lliga ACB. El nostre logo es pot veure d’una forma 
especial cada vegada que entren i surten els jugadors, el túnel de vestidors.
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 Pavelló del Nou Congost 
Jornada 27, en un moment en què el jugador Foster era entrevistat per una 
cadena de televisió, enmig dels aplaudiments dels aficionats de l’ICL Manresa.

 Fòrum Econòmic de la Catalunya  
 Central 
ICL Iberia participa de forma activa en 
tots els esdeveniments econòmics i 
socials del territori on és present.

 Fira de l’Estudiant a Manresa 
La nostra companyia participa, dins 
l’àmbit de la FP Dual en els graus 
mitjans d’Excavacions i Sondatges i 
Electromecànica de Maquinària.

 Geoparc de la Catalunya Central 
La filial d’ICL Iberia ha participat fa poques 
setmanes a la Cantata del Geoparc per 
mitjà de la la cessió de la sala principal 
del teatre Kursaal de Manresa.

 L’Agència Catalana de Notícies 
Ha realitzat aquest hivern passat un reportatge sobre la sal de desgel de carreteres. 
A la imatge, entrevista al Cap de Vendes d’Iberpotash, Ramon Vilaseca.
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 LA VANGUARDIA 03-12-2015  FREQÜÈNCIA 17-12-2015 

 EL ECONOMISTA CATALUNYA 04-01-2016 

 REGIÓ7 16-01-2016 

 REGIÓ7 14-01-2016 

 REGIÓ7 30-01-2016  REGIÓ7 18-02-2016 
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 EL PUNT AVUI 28-04-2016 

 REGIÓ7 28-04-2016 

 REGIÓ7 28-04-2016 

 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 03-04-2016 

 LA VANGUARDIA 02-05-2016 



MAIG 
201622 ICL Iberia Magazine

ENS VISITEN

Les visites a les nostres instal·lacions han continuat aquests darrers mesos amb un especial èmfasi per les visites a les obres 
actuals del Pla Phoenix que es desenvolupa a la filial d’ICL Iberia, Iberpotash, al municipi de Súria. En especial, s’han visitat 
en diferents fases les obres de construcció de la nova planta de sal. També hem comptat amb visites a l’exterior de la mina 
de Cabanasses de Súria i, com ja és habitual, hem rebut també visitants al dipòsit salí del Cogulló, al municipi de Sallent.

1 2 3

5

64

Alumnes de primer i segon 
de Batxillerat de l’IES d’Auro 
de Santpedor que cursen 
l’especialitat en Ciències 
de la Terra, van visitar ICL 
Iberia, amb professors i 
monitors del Camp d’Apre-
nentatge del Bages (depèn 
del departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de 
Catalunya). (1) (2)

El cantant londinenc Jeff 
Danko va venir a la mun-
tanya de sal del Cogulló fa 
algunes setmanes per a 
buscar localitzacions per 
enregistrar el seu darrer 
videoclip. El cantant va 
quedar encantat amb les 
possibilitats del Cogulló 
com a escenari. (3)

L’alcalde de Súria, Josep 
Maria Canudas, i l’estudiós 
Albert Fàbrega, han visitat 
recentment el castellet del 
Pou 1, al centre de Súria, 
pou des d’on va sortir la 
primera producció de sal 
i potassa. L’edifici es va 
restaurar fa alguns anys 
amb motiu del centenari del 
descobriment de la potassa 
a la Península Ibérica. (4)

El director general de la 
Fundació Universitària del 
Bages (Umanresa), el Dr. 
Valentí Martínez, ha visitat 
les instal·lacions de Súria, 
aprofitant una trobada 
inicial amb el conseller 
delegat d’Iberpotash, Pablo 
de Lastres. (5)

Els membres de Pimec Jove 
de Catalunya (empresaris 
catalans de petita i mitjana 
empresa, menors de 45 
anys) han estat a finals 
d’abril visitant les obres del 
pla Phoenix a Súria, on tam-
bé van aprofitar per a fer 
una sessió de networking 
amb treballadors de la 
filial d’ICL Iberia de diversos 
departaments.(6)
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FIRMA CONVIDADA      JOAN CARLES VALERO

El Llobregat, la primera “Via Blava”
El Llobregat i els seus afluents Cardener i Anoia es conver-
tiran en el termini de dos anys en la primera Via Blava de 
Catalunya, una marca turística que es promocionarà a tota 
Europa per a potenciar el senderisme fluvial amb l’atractiu 
de la ja poderosa ensenya de Barcelona. L’àrea de Desenvo-
lupament Econòmic de la Diputació de Barcelona invertirà 
20 milions d’euros per convertir els 186 quilòmetres del llit 
del riu Llobregat en un producte turístic per a què es pugui 
transitar a peu, bicicleta o ca-
vall, des de Castellar de n’Hug, 
en plena Serra del Cadí, fins al 
mar, a El Prat.

Emulant l’experiència de les Vies 
Verdes que han transformat les 
vies de ferrocarrils en desús en 
pistes de biciturisme o senderis-
me, la conversió del curs del riu 
Llobregat, que travessa les co-
marques del Berguedà, Bages, 
Anoia i Baix Llobregat, en un 
atractiu turístic de naturalesa 
s’ha convertit en el principal rep-
te de la Diputació de Barcelona 
per a la present legislatura a través d’un projecte que lidera 
Marc Castells, alcalde d’Igualada i vicepresident segon de la 
institució provincial. El seu objectiu és que aquest riu de pro-
grés i d’industrialització que va transformar Catalunya en el 
passat torni a adquirir protagonisme econòmic.

Enrere queden els tòpics, quan no mentides, que percebien 
el Llobregat com un riu ferit per una pretesa mala qualitat 
de les seves aigües, bàsicament a causa de l’activitat indus-
trial, minera i els abocaments d’aigües residuals urbanes 
que s’han produït en la seva conca. Així ho afirma Enrique 
Morillas, vicepresident de la secció tècnica de Medi ambi-
ent del Col·legi de Químics de Catalunya i excap de l’àrea de 
gestió i qualitat d’aigües a Aquatec-Aquaplan, del Grup Ai-
gües de Barcelona. I és que la millora de la qualitat de les ai-
gües del Llobregat ha facilitat la recuperació, entre d’altres, 
de l’espai natural del delta del Llobregat, que té gairebé mil 
hectàrees de superfície. 

El Delta del Llobregat és una de les reserves protegides de 
major valor ecològic del país, que avui dia és un mosaic 
de paisatges i biodiversitat, autèntica Meca d’ornitòlegs a 
la “caça” de fotografies de les aus del nord d’Europa que 

fan escala als aiguamolls d’aquesta reserva a mig camí de 
la seva migració cap a Àfrica. A més, s’hi conté una de les 
zones agrícoles més productives, malgrat ser una de les po-
ques reserves naturals del món que es troba enmig d’una 
àrea metropolitana, flanquejada per grans infraestructures 
com el port (l’últim tram del riu va ser desviat per a facilitar 
la seva ampliació), l’aeroport, les línies ferroviàries, l’auto-
pista C-32 i l’autovia C-31, però també envoltat de tres mi-

lions de persones. Naturalesa 
de proximitat, però amb tots 
els problemes que aquesta cir-
cumstància implica.

El projecte de la Diputació de 
Barcelona contempla el Llobre-
gat com una infraestructura 
natural que s’emmarca en els 
compromisos per un món més 
sostenible i la Carta Mundial del 
Turisme, que subratlla la neces-
sitat de recolzar-se en la conser-
vació i biodiversitat, ja que un 
entorn mediambiental sa és un 
recurs que posa en valor el ter-

ritori on es troba. Amb el projecte de Via Blava, la Diputació 
persegueix la certificació Biosfer per a tota la província en 
posar en valor la via de comunicació que històricament va ser 
el riu i recuperar-lo com un camí viu i dinàmic que permeti 
posar en contacte els diferents municipis que creua el seu llit.

En el termini d’un any, Castells preveu que estigui llesta la 
planificació del pla director dels rius de Catalunya que rea-
litza el departament de Territori i Sostenibilitat, de manera 
que l’any 2017 s’emprenguin els treballs d’execució de les 
fases que convertiran en una sendera natural el llit del riu, 
des del seu naixement a més d’1.200 metres d’altitud, a les 
fonts del Llobregat, a Castellar de n’Hug, fins a Martorell, 
perquè des d’aquesta ciutat fins al mar ja existeix un parc 
fluvial que desemboca en la reserva del Delta.

Els principals objectius del projecte de Via Blava són la re-
cuperació ambiental del llit mitjançant la restauració de la 
flora i fauna de ribera perquè el Llobregat es reconverteixi 
en un patrimoni social, cultural i turístic sostenible.  I tot 
això no seria possible sense que pel llit del riu discorri aigua 
dolça gràcies a que darrerament  les coses s’estan fent bé 
per part de tots.  ///
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