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Editorial

Tornem a acabar un altre any, el 2018, que una vegada més ha estat ple de reptes 
però també d’esforços col·lectius, que ens han permès assolir objectius importants 
i necessaris que ens dirigeixen, cada cop més, a la Mineria Sostenible, el principal 
objectiu que ens mou i pel qual continuarem treballant plegats durant el 2019.

Entre les fites més rellevants, hem aconseguit canviar la dinàmica de l’empresa, amb  
uns millors resultats que els darrers dos anys i amb un increment en la producció de 
potassa, especialment la granular. Pel que fa a la sal, també tenim bons resultats a 
la planta de cristal·lització, amb una gestió ja directa per part nostra. Hem millorat la 
nostra productivitat gràcies a la implantació, cada cop més generalitzada, del progra-
ma de millora contínua, Operational Excellence, però també gràcies que la feina s’ha 
fet de forma conjunta entre tots els equips: operacions, innovació i recerca, qualitat i 
serveis i inversions. Això ha ajudat també a poder vendre els nostres productes a un 
preu més alt. 

Un altre objectiu clau assolit el 2018 ha estat l’aprovació del Pla Director Urbanístic 
(PDU) de la mineria del Bages, que ens ha permès ordenar no només l’actual activitat 
de l‘empresa, sinó també la futura. A aquests se sumen altres permisos importants, 
entre ells, la pròrroga per poder continuant pujant al Cogulló part de la sal generada a 
Sallent. 

Estem fent bé la feina, sense cap mena de dubte i ho estem fent entre tots. I ara, 
estem a punt de començar un nou any, el 2019, durant el qual hem de continuar 
sumant esforços per assolir la nostra plena transformació cap a l’empresa del segle 
XXI. Entre d’altres, hem començat un multiprojecte enfocat a millorar processos 
i focalitzar-nos en el seu coneixement i estandardització. Ha de ser un any en 
què continuarem millorant la planificació i la seguretat. Aquesta última, un àmbit 
extremadament important per a la nostra companyia, en la qual ja hem fet passos 
importants durant el 2018. A més, hem de treballar de forma més autònoma, però 
amb una visió integral de tota l’empresa. 

Aquest 2019 ha de ser també l’any en què culminaran les obres de la nova terminal 
del Port de Barcelona, així com de la nova logística de Súria. I, en especial, del final 
de la construcció de la nova rampa de la mina de Cabanasses, que preveiem tenir 
operativa a finals d’aquest any que estem a punt de començar, tot i els entrebancs 
tècnics que hem anat superant al llarg del temps. 

També ha de ser l’any de la culminació del procés de qualitat de la sal purificada a la 
nova planta de Sallent, que vam inaugurar el maig passat.

Tot plegat, serà una realitat aquest proper 2019 amb el manteniment de les inver-
sions en tots els projectes. I ho farem amb transparència, amb implicació, fent bé el 
que fem, treballant de forma òptima i amb màxima connexió. 

Tenim clar qui som, què fem, com ho fem i d’on som.

Per tot això, us vull donar les gràcies perquè estem treballant en la bona direcció i 
ho estem fent en equip. No estem sols i això ens ha de donar encara més força per 
encarar aquesta nova etapa amb convicció i il·lusió. Però ara, aquests dies, també 
ens toca respirar una mica, descansar i gaudir amb la família.

Us desitjo un MOLT BON NADAL i un MOLT BON ANY 2019! 

A punt de 
començar 
l’any clau

Carles Aleman
Conseller delegat d’ICL Iberia Súria & Sallent
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AC TUALITAT

El departament de Territori de la 
Generalitat ha aprovat aquest setem-
bre passat i de forma definitiva el Pla 
Director Urbanístic de la Mineria del 
Bages. ICL Iberia valora positivament 
aquesta aprovació que garanteix un 
marc jurídic estable per la continuïtat 
de l’activitat minera i industrial a llarg 
termini a la comarca del Bages de 
manera sostenible. 

Dipòsit salí
La Comissió de Política Territorial i 
d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) 
ha emès informe favorable a un marc 

ICL valora positivament l’aprovació definitiva del 
Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages

SAMSUNG grava un anunci a 
la muntanya de sal del Cogulló 
La muntanya de sal del Cogulló s’ha 
convertit aquest setembre en un lloc 
que simulava l’Antàrtida i que for-
ma part del nou anunci de la marca 
Samsung preparada per a aquest 
Nadal. La productora Good Gate 
Productions, amb seu a Barcelona, va 
demanar a ICL Iberia la cessió de la 
part superior de la muntanya de sal al 
llarg de tres dies, el setembre passat. 

Simular el Pol Sud
L’espai es va habilitar amb sal blanca 
i s’hi van instal·lar dues tendes de 
campanya de color taronja, dins una 
de  les quals un actor feia el paper 
d’explorador al Pol Sud. La preparació 
per a enregistrar l’espot va comptar 
amb més de 30 vehicles i unes 70   
persones de l’equip que van instal·lar 
el camp base al costat del Cogulló. 
El director, que va visitar in situ el 
Cogulló, és l’australià John Hillcoat, 

director de pel·lícules i sèries com The 
road.                                                ///             

Primera edició
‘E-Woman Manresa’

La directora d’Operacions d’ICL Iberia 
Súria & Sallent, Cristina Arespa, va 
participar el passat mes d’octubre a la 
primera edició de la jornada E-Woman 
Manresa al Teatre Kursaal. Arespa va 
pronunciar la ponència Trencant clixés a 
través de la qual va explicar la seva tra-
jectòria professional. L’enginyera quími-
ca va assegurar que encara queda molt 
a fer en l’àmbit de l’educació, les univer-
sitats i la família i que cal fer una verita-
ble aposta per les polítiques d’igualtat a 
les empreses.                                             ///

urbanístic que inclou 11 municipis.  
El PDU es proposa quatre objectius: 
garantir un encaix urbanístic ambien-
tal i d’infraestructures adequat de la 
segona planta de sal vacuum i altres 
instal·lacions de valorització; establir 
les cauteles necessàries a Sallent i la 
conca del Llobregat per a una retira-
da ordenada de l’activitat minera i la 
creació de nous espais d’oportunitat 
econòmica; establir els mitjans per a 
la progressiva eliminació dels dipòsits 
salins i la restauració dels espais que 
ocupen i garantir el desenvolupament 
sostenible de l’activitat minera i la 
indústria associada en el futur.  /// 
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Seixanta greenkeepers dels principals 
camps de golf de tot Espanya han par-
ticipat a La Cala Golf de Mijas (Màlaga) 
al Turf Science Live 2018, un esdeve-
niment internacional organitzat per 
ICL, Syngenta i John Deere, tres de les 
principals companyies a nivell mundial 
especialitzades en la cura i manteni-
ment de la gespa.  

Assajos realitzats per ICL
Al certamen s’han pogut veure els 
assajos realitzats per ICL en aquest 
camp de golf amb resultats positius 
per a la qualitat de la gespa. Així, un 
bon programa de nutrició és clau 

a l’hora d’aconseguir una gespa de 
qualitat, minimitzant les malalties que 
l’afecten i gestionant millor els recur-
sos disponibles, com el sol i l’aigua. 
Els programes iTurf (Gestió Integrada 
de la gespa) d’ICL proposen solucions 
eficaces als diferents problemes de la 

gespa, aconseguint resultats òptims a 
partir de l’ús dels mínims recursos. ICL 
Specialty Fertilizers ha presentat una 
estació temàtica on va mostrar els di-
ferents assajos realitzats a La Cala Golf 
durant aquest últim any amb resultats 
molt positius.                                        /// 

ICL Specialty Fertilizers, present 
a la fira Fruit Attraction 2018

ICL Specialty Fertilizers Iberia ha 
presentat a la desena edició de Fruit 
Attraction, celebrada del 23 al 25 
d’octubre a la Fira de Madrid, les 
seves tecnologies d’avantguarda per 
aconseguir una nutrició precisa dels 
conreus i, amb això, la major eficiència 
i rendibilitat en l’ús dels abonaments. 
Amb un estand modern i pensat per-
què els visitants poguessin conèixer 
a fons els productes de la companyia, 
ICL ha presentat tant les seves tecno-
logies d’abonaments d’alliberament 

controlat com la seva línia d’abona-
ments líquids, Nutri Liquid.
 
Punt de trobada
Fruit Attraction 2018 ha tornat a ser 
un punt de trobada clau per a ICL 
Specialty Fertilizers amb els seus 
distribuïdors, clients i professionals 
del sector, que han pogut conèixer la 
gamma de productes de la companyia 
i passar una estona agradable amb tot 
l’equip tècnic i comercial.                    /// 

ICL Specialty Fertilizers, al ‘Turf Science Live 2018’

ICL Iberia forma part del projecte de 
recerca i innovació DigesTake que inves-
tigarà la valorització dels efluents líquids 
i gasos de la digestió anaeròbia de fangs 
de depuradores urbanes, amb un alt 
contingut de nutrients. El consorci, lide-
rat pel grup LEQUIA de la Universitat de 
Girona, integra 10 universitats, empre-
ses i centres tecnològics de Catalunya. 
El projecte farà possible la conversió del 
diòxid de carboni del biogàs en compos-
tos orgànics de valor afegit mitjançant 
sistemes bioelectroquímics. Té un pres-
supost de 2,1 milions d’euros i s’execu-
tarà durant tres anys i mig.                  /// 

Nou projecte 
d’investigació 
‘DigesTake’
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Com definiria l’empresa ICL 
Specialty Fertilizers Iberia avui?  
L’activitat dels últims anys, el nivell 
de compromís de la seva gent, i la 
Direcció de la mateixa, van portar a 
ICL Specialty Fertilizers Iberia a un 
altíssim nivell dins del seu sector. Tot 
i el curt temps que fa que estic en 
aquesta companyia, és absolutament 
gratificant escoltar els testimonis 
de subministradors i sobretot de 
clients que concorden en el rigor dels 
procediments, en el control dels seus 
productes i les seves especificacions 
abans de posar-los al mercat, 
la seva presentació, el suport 
que es dóna als agricultors i 
altres col·laboradors. Es pot dir 
que s’ha aconseguit en tots els 
aspectes un nivell d’excel·lència.  

Quins són els principals mer-
cats i productes de l’empresa?  
L’empresa desenvolupa moltes 
activitats relacionades amb 
els productes nutrients per a 
agricultura, àrees verdes i hor-
ticultura ornamental. Fuentes 
Fertilizantes i Everris Ibérica són 
les encarregades del desenvolupa-
ment dels mercats amb missions dife-
rents, però al mateix temps s’entrella-
cen en zones i activitats, aconseguint 
un desenvolupament espectacular 

dels seus mercats per la sinergia que 
ambdues tenen. Everris Ibérica, per la 
seva banda, cobreix perfectament tota 
la península Ibèrica amb uns produc-
tes d’un gran valor afegit, i d’un gran 
requeriment i especialitat tècnica. 

Fins a quin punt és important la 
innovació a l’empresa? 
Ser una empresa referent té com a 
conseqüència que els productes o 
conceptes que es desenvolupen i que 
aporten alguna solució especial a una 
necessitat detectada són imitats per 

part de tercers actors. Per tant, tots 
els nous desenvolupaments neixen 
habitualment amb data de caducitat. 
La nostra obsessió és aconseguir 
posar al mercat solucions que ens 

diferenciïn i ens identifiquin com el 
que som, una empresa líder. Això es 
pot aconseguir mitjançant un nou 
concepte en la fertilització, un nou 
servei, un nou envasat d’acord amb 
les necessitats puntuals i específiques 
d’un client o zona. És imprescindible la 
innovació per mantenir la nostra com-
panyia en l’status que té en aquests 
moments.  

Quins són els avantatges i els 
inconvenients de ser part d’una 
multinacional?   

La multinacional et dóna un 
paraigua que et genera una 
sensació de protecció. Tot i 
que les nostres tasques estan 
totes limitades en la cadena de 
responsabilitat, som part d’un 
conjunt molt més important que 
ens fa sentir més segurs i això 
es reflecteix en l’aproximació als 
nostres clients i proveïdors. Ens 
genera unes sinergies tant en la 
consecució de matèries pri-
meres, com en el coneixement 
compartit, com en l’intercanvi 
d’idees a un nivell internacional 

que ens enriqueix molt. Pertànyer a 
una organització d’aquesta dimen-
sió, de vegades, no permet adaptar 
els procediments generals al nostre 
cas en particular i això ens fa alentir 

“És imprescindible 
generar idees i madurar 
projectes contínuament”

ENTRE VISTA

AMADEO TIERNO, DIRECTOR GENERAL ICL SPECIALTY FERTILIZERS IBERIA
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AMADEO TIERNO, DIRECTOR GENERAL ICL SPECIALTY FERTILIZERS IBERIA

alguns procediments, però amb el pas 
del temps aquesta percepció es va 
difuminant i els procediments passen 
a ser una rutina diària.

S’està treballent en algun projecte 
específic d’investigació o desenvolu-
pament de productes?
Per a l’empresa, la generació contínua 
d’idees i la maduració de projectes és 
una tasca imprescindible. En l’actu-
alitat tenim en marxa diversos pro-
jectes d’optimització de producció en 
diverses de les unitats de fàbrica, que, 
un cop acabats, ens permetran ser 
més competitius en el nostre mercat, 
així com també diversos desenvolupa-
ments de conceptes agronòmics i de 
productes especials. Algun projecte 
està relacionat amb l’etern problema 
que tenim a la nostra zona principal 
d’actuació del sud-est, que és l’escas-
setat d’aigua. Altres projectes estan 
relacionats amb la consecució de pro-
ductes més específics en funció dels 
diferents tipus de cultius, sòls o aigües.  

Agricultura i enginyeria

Gran amant de l’agricultura i en-
ginyer agrònom per la Universitat 
Politècnica de Madrid, inicia 
la seva activitat professional 
treballant per al CSIC al Instituto 
del Frío. Comença la seva trajec-
tòria al sector dels fertilitzants 
a la firma portuguesa Quimigal 
i posteriorment assumeix la di-
recció general de la filial de Haifa 
Chemicals a la península Ibèrica 
i també de la marca Agrimor. Al 
mateix temps és nomenat presi-
dent de Fertimed Internacional i 
Marrocfert. Des del passat setem-
bre és el director general d’ICL 
Specialty Fertilizers Iberia. 

Creu que es coneix bé la potassa 
com a fertilitzant?    
Si parlem del potassi com a element 
nutrient primari, en la mateixa catego-
ria del N o el P, sí, però no tant com a 
sal KCl. Un aspecte sobre el potassi en 
què cauen molts agricultors és la cre-
ença que pel fet que en els sòls amb 
un Ph superior a 7 solen existir reser-
ves de potassi en el sòl, es redueix o 
anul·la de vegades l’aportació d’aquest 
element nutrient, disminuint el rendi-
ment potencial del cultiu. En realitat, 
el cultiu respon molt positivament a 
l’aportació periòdica de potassi.  

La vostra marca té una presència 
continuada en fires sobre fertilit-
zants.Quines han estat les últimes?  
Participem activament en esdeve-
niments per als tres segments de 
negoci. Acudim a grans fires i congres-
sos d’àmbit nacional i internacional 
amb l’objectiu de crear marca, tenir 
l’oportunitat de comunicar els avenços 
tecnològics i nous productes i donar 
suport als nostres clients i distribu-
ïdors. Durant 2018 hem estat pre-
sents a les fires Fruit Attraction, Fima, 
Galiforest, Agroglobal, Agroexpo, 
Iberflora o Viveralia. Ser una empresa 
líder també comporta la responsabili-
tat d’ajudar a la formació d’agricultors, 
productors i altres professionals del 

sector. L’objectiu final és que el co-
neixement ajudi a desenvolupar una 
agricultura més eficient i sostenible. 
En aquest sentit, impartim ponències 
i jornades tècniques al camp focalitza-
des per regions i cultius, i en ocasions, 
amb companyia d’altres entitats com 
universitats i centres d’investigació i 
recerca del nostre sector.

Quin és el repte que considera 
com a més important després de 
la seva recent incorporació a la 
companyia?    
A part dels imprescindibles objectius, 
m’agradaria ressaltar com a impor-
tant, el fet d’implicar tot l’equip humà 
en un il·lusionant projecte conjunt, 
que cadascú senti la il·lusió i l’orgull 
d’un camí i un fi comuns. Cal arribar al 
punt en què tots nosaltres estiguem 
remant en el mateix sentit i arribar a 
aquesta especial sensació de veure 
multiplicats els nostres esforços pel 
fet d’empènyer tots en la mateixa 
direcció.   ///

“la nostra obsessió 
és posar al mercat 
solUcions qUe ens 
diferenciÏn i ens 
identifiqUin”

“Un repte important 
és implicar tot 
l’eqUip hUmà en 
un il·lusionant 
projecte conjUnt”
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GRUP ICL

Visita del ‘chairman’ del Grup ICL

El chairman d’ICL Grup, Johanan Locker, acompanyat del president de la 
divisió de potassa de la multinacional, Noam Goldstein, ha visitat les ins-
tal·lacions d’ICL Iberia Súria & Sallent i d’ICL Barcelona Port.                      ///

El Grup ICL aposta
per la sostenibilitat 

El Grup ICL continua realitzant impor-
tants esforços en l’àmbit de la sosteni-
bilitat. Després d’aconseguir la segona 
millor nota (A-) entre els productors 
mundials de fertilitzants al Carbon 
Disclosure Project (CDP) els últims 
dos anys, el grup ha aconseguit en els 
darrers mesos dos èxits importants.

Ecovadis
El passat mes de setembre, ICL 
es va qualificar entre els millors 
proveïdors mundials en el rànquing 
de sostenibilitat d’Ecovadis. Ecovadis 
és una organització que avalua 
la sostenibilitat i les activitats de 
responsabilitat social corporativa 
(RSC) d’empreses amb cadenes de 
subministrament global, en diversos 
àmbits, entre els quals: medi ambient, 
seguretat, ocupació, ètica, adquisició 
sostenible i drets humans. ICL ha 
rebut el rànquing de plata amb una 
puntuació de 60/100, amb la qual es 
col·loca entre el 7% de les empreses  
(d’entre de més de 33.000 proveïdors) 
amb millor puntuació, i molt a prop 
del llindar de classificació d’or (> 62).

Junts per la sostenibilitat
D’altra banda,  el mes d’octubre, ICL 
es va unir a la iniciativa Together for 
Sustainability (TfS), que avalua i millora 

les pràctiques de sostenibilitat dins 
de les cadenes de subministrament 
de la indústria química. El programa 
d’auditoria global d’aquesta iniciativa 
permetrà a l’organització global 
d’adquisicions (GPO) del Grup millorar 
el seu compromís amb la cadena de 
subministrament, i alhora augmentar 
la confiança d’ICL en les bones 
pràctiques dels seus proveïdors. ICL 
és la 22a empresa que s’afegeix a la 
iniciativa. Per formar part de TfS, les 
empreses han de complir una sèrie de 
criteris que mostren el seu compromís 
i esforç en matèria de sostenibilitat. 

Més avenços
Aquestes activitats se sumen a altres 
avenços i resultats en matèria de 
sostenibilitat i transparència del 
Grup ICL, com ara la publicació de  
l’informe global de responsabilitat 
corporativa social i les pràctiques de 
transparència, molt ben valorades a 
nivell internacional. En l’àmbit local, 
ICL Iberia Súria & Sallent segueix la 
mateixa línia del Grup, publicant als 
darrers mesos una sèrie d’informes,  
com el relatiu a la petjada hídrica i de 
carboni de la companyia, i la memòria 
de sostenibilitat.        ///

El Grup s’ha classificat entre els millors proveïdors globals en el rànquing de sostenibilitat 
d’ECOVADIS en els darrers mesos i s’ha unit a la iniciativa global ‘Together for Sustainability’
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El Pla d’implementació de l’Operatio-
nal Excellence a ICL Iberia va avançant 
etapes. Recordem que l’OE està basat 
en la metodologia de treball Lean 
Manufacturing. Un dels pilars del Lean 
Manufacturing que estem implantant 
a la nostra companyia són les anome-
nades 5S. 

Què són les 5S?
La tècnica de les 5 S (cinc esses)  
serveix  principalment per millorar 
l’estat del lloc de treball i facilitar 
el control visual i l’eficiència de la 
operació. La tècnica va més enllà del 
que coneixem com a ordre i neteja al 
lloc de treball perquè va estretament 
lligada a la prevenció, seguretat i salut 
laboral i, per tant, cal que arreli en el 
dia a dia i s’entengui com a cultura de 
treball beneficiosa per a la plantilla i 
per a la pròpia empresa. 

Origen japonès
L’origen del Lean i de les 5S és de 
voltants dels anys 50 a la fàbrica de 
la marca Toyota,  al Japó, i a partir 
d’aquí es va anar estenent per sectors 
industrials d’arreu de món. El nom 
original de les cinc esses és Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke. 

Assegurar la sostenibilitat
Per assegurar la sostenibilitat cal que 
s’apliquin les 5S amb rigor, entenent 
les desviacions respecte l’estàndard 
definit i establint les accions corrector. 
Això requereix molta disciplina i com-
promís amb el mètode. Només així 
s’aconseguirà interioritzar aquesta cul-
tura. No es tracta només de mantenir 
net i ordenat el lloc de treball sinó que 
cal fer més eficient l’operació, tenir un 
entorn de treball més segur, mantenir 
els equips en bon estat, millorar la 
moral dels treballadors i millorar la 
imatge de l’empresa. 

Les 5 S: més enllà de l’ordre 
i la neteja

1.SELECCIONA
(Seiri)

Reduir temps, 
espai ocupat i 
costos

Identifica quins elements són necessaris  
per a aquell lloc de treball

5 S En què consisteix Resultat

2.ENDREÇA
(Seiton)

Redueix temps 
en la cerca 
d’elements

Fes accessibles els elements de major 
utilització. 

3.NETEJA

(Seiso)

Mantenir la 
maquinària i 
les eines

Neteja l’equip o àrea de treball. Cal 
eliminar les fonts de brutícia

4.ESTANDARITZA
(Seiketsu)

Cal que les 
primeres 3 S 
siguin rutina

Genera un protocol/procediment de neteja i 
aplica’l amb freqüència

5.SOSTÉ
(Shitsuke)

Requereix una 
implicació de 
tothom

Assegura que les quatre primeres S es 
realitzen mitjançant revisions

Experiència positiva
Més enllà de la teoria, la nostra 
experiència a ICL Iberia pel que fa a 
les 5S està resultant prou positiva, 
malgrat no es pot anar tan ràpid 
com es voldria perquè el dia a dia a 
vegades no ho facilita. 

Compromís de la plantilla
Però al mateix temps tenim exemples 
exitosos de compromís tant a la 
planta com a la mina de Súria, on fins 
ara s’ha començat a fer  formació i on 
ja s’han fet proves pilot. Estem ben 
segurs que la seva implantació anirà 
en la direcció correcta. I és que com 
deia un directiu d’una empresa on es 
va implantar el Lean ”en el passat 
quan teníem visites tothom posava 
tot en ordre el dia anterior i ara, en 
canvi, ens és igual el dia de la visita 
perquè sempre ho mantenim igual 
de bé”.                                                    /// 
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ICL Specialty Fertilizers Iberia, 
un dels líders mundials en 
fertilitzants especialitzats

A FONS

La planta de fertilitzants, situada 
a Totana, proporciona solucions 
avançades per a la nutrició precisa de 
cultius agrícoles, mitjançant el disseny 
i producció de fertilitzants líquids per a 
cultius intensius d’alt rendiment.

Innovació
L’empresa és reconeguda 
mundialment per la seva innovació 
i pel rendiment dels seus productes 
incloent les tecnologies d’alliberament 
controlat, de fertilitzants líquids 
i solubles. Es desenvolupen 
contínuament assajos de camp i 

projectes d’investigació al costat 
d’universitats, amb l’objectiu de 
contribuir a una agricultura eficient en 
l’ús dels recursos i més sostenible. 

Nutrició precisa, resultats òptims
ICL Specialty Fertilizers Iberia ofereix 
un concepte de nutrició únic. El 
sistema de gestió de la qualitat i la 
decidida aposta per la innovació 
i la investigació permet mantenir 
un procés de millora contínua, 
adaptant els productes i serveis a 
les necessitats d’una agricultura 
cada dia més tecnificada. A través 

de la “fertilització a mida”, ICL 
Specialty Fertilizers Iberia ofereix als 
seus clients un sistema rendible per 
optimitzar la producció dels seus 
cultius i respectuós amb el medi 
ambient.

Líders en vendes
ICL Specialty Fertilizers Iberia és líder 
espanyol en la producció i distribució 
de fertilitzants amb unes vendes de 
més de 400.000 Tm / any.

ICL Specialty Fertilizers Iberia és una empresa pilar en la producció de fertilitzants especialitzats per 
als mercats de l’agricultura, l’horticultura ornamental i les àrees verdes. Amb seu a Totana (Múrcia), 
ICL Specialty Fertilizers Iberia és la major empresa de fertilitzants de l’arc mediterrani espanyol, i 
forma part d’una de les companyies més importants del sector a nivell mundial (Grup ICL).
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Orígens
ICL adquireix el febrer de 2011 la 
divisió professional de la multinacional 
americana Scotts Miracle-Gro, amb 
la seva corresponent filial espanyola. 
Pocs mesos després, ICL adquireix 
la companyia espanyola Fuentes 
Fertilizantes (Grupo empresarial 
Agromediterránea), líder espanyol 
en la producció i distribució de 
fertilitzants, especialitzada en 
solucions nutritives líquides. D’aquesta 
manera, es consolida una proposta 
única, que respon a l’estratègia de 
convertir ICL en un dels majors actors 
globals en fertilitzants especials. Serà 
a partir de 2011 que començarà una 
nova etapa. Els negocis d’especialitats 
a Espanya d’ICL: Fuentes Fertilizantes 
i Everris (antiga Scotts) uniran els 
seus esforços per presentar al 
mercat espanyol una oferta única en 
especialitats. Un catàleg de productes 
únic, que permetrà cobrir totes les 
necessitats en agricultura, però també 
en àrees verdes (golf, camps esportius 
i jardineria) i al sector de cultius i 
plantes ornamentals.

50 anys d’experiència
Els orígens del Grupo Fuentes es 
remunten als anys 50 des d’un modest 
magatzem de fertilitzants a Mazarrón. 
“L’any 1978 la visió comercial 
d’Antonio Fuentes Méndez el porta 

a traslladar part de la seva activitat 
comercial a Totana”, segons explica 
Fernando García, actual CFO d’ICL 
Specialty Fertilizers Iberia, que va 
començar la seva activitat professional 
l’any 1989 a l’àrea de comptabilitat. 
“Sota la direcció d’Antonio 
Fuentes Martínez, com a resultat 
d’una política de diversificació 
d’activitats, es van crear diferents 
empreses cadascuna per a una 
activitat diferenciada. Per als 
serveis de logística i transport 

es constitueix Logística de 
Fertilizantes Fuentes”. L’any 2000 es 
constitueix la nova societat Fomento 
y Desarrollo Agrícola S.L., que va 
permetre fer realitat la nova planta 
de fabricació de fertilitzants líquids, 
al polígon industrial de Totana, on 
ara s’ubiquen les oficines i serveis 
centrals d’ICL Specialty Fertilizers 
Iberia. L’empresa contribueix a 
donar resposta a la demanda 
creixent global de manera sostenible.                    
www.icl-sf.es                                          /// 
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

ICL Iberia manté, controla i registra de 
manera diària amb personal qualificat 
una estació meteorològica des de l’any 
1947. L’estació, que s’ha anat renovant 
de manera periòdica, està situada a 
menys de 50 metres del laboratori 
d’ICL Iberia  de Sallent. És el perso-
nal del mateix laboratori qui registra 
la informació i verifica de manera 
diària el correcte funcionament de la 
instal·lació.

Xarxa d’estacions
La instal·lació està activa dins la xarxa 
d’estacions termopluviomètriques 
col·laboradores de l’Agència Estatal de 
Meteorologia (AeMet). L’estació figura 
a la xarxa de l’AeMet codificada com 
a estació 0110 Sallent (Potasses) i la 
informació es registrada amb software 
propi de la AeMet i reportada de ma-
nera periòdica mitjançant els mecanis-
mes de report que estableix la pròpia 
Agència.  En aquesta estació per a 
la determinació de la temperatura 
s’utilitza termòmetre Six-Bellani amb 
registre de temperatura màxima i 
mínima i un baròmetre. Els dos instru-
ments estan col·locats dins una garita 

meteorològica elevada 1.2 metres de 
la superfície del terreny i dissenyada 
per impedir el contacte directe del 
termòmetre amb les radiacions solars 
i precipitacions, facilitant a la vegada, 
la circulació d’aire al seu interior. 

Pluviòmetre
Per mesurar la precipitació s’utilitza un 
pluviòmetre de tipus Hellmann amb 
100 centímetres quadrats de super-
fície elevat 1,5 metres respecte a la 
superfície del terreny. En el pluviòme-
tre l’aigua recollida cau, per un embut, 

en un recipient interior graduat, que 
queda aïllat del cilindre exterior per 
una capa d’aire que evita l’evaporació 
de l’aigua recollida. Amb aquest dispo-
sitiu es poden registrar precipitacions 
de fins a 120 mm/dia en una zona on 
la precipitació mitjana anual és de 
menys de 500 mm. En breu, s’instal·la-
ran dues estacions meteorològiques 
automàtiques a Súria i a Sallent per 
conèixer i tenir un registre continu 
d’altres variables meteorològiques que 
complementaran la informació que 
s’aporta des de fa més de 70 anys.  ///

Estació meteorològica d’ICL 
Iberia a Sallent des de 1947

ICL Iberia treballa per aconseguir 
disminuir la petjada de carboni, que 
es mesura per tercer any consecutiu  
des del departament de Medi Ambient 
en el marc de l’aposta per una mineria 
sostenible. Una de les accions orienta-
des a disminuir la petjada d’ICL Iberia 
per reduir les tones de CO2 causades 
pel consum elèctric ha estat el canvi 

en el distribuïdor d’energia elèctrica 
amb un menor impacte ambiental en 
el seu servei. 

Implicació dels professionals
De fet, si no es tingués en compte el 
consum d’electricitat de la nova planta 
de cristal·lització, la petjada es reduiria 

unes 20 mil tones a causa del canvi 
realitzat. Al mateix temps, i gràcies 
sobretot a la implicació dels treballa-
dors amb el medi ambient, ICL Iberia 
ha aconseguit, entre d’altres, reduir 
les emissions en tCO2eq en el vector 
associat a la generació de residus (5%) 
i en els desplaçaments corporatius 
(56%) respecte 2016.                            ///

Passos endavant en la petjada de carboni 
a ICL Iberia durant el passat any 2017
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La segona edició de la Safety Week  
d’ICL s’ha desenvolupat durant la 
primera setmana de novembre a tots 
els centres de treball d’ICL Group. Són 
diversos els objectius aquesta setma-
na monogràfica sobre la seguretat i 
salut laboral. El principal objectiu és 
la promoció de la prevenció als llocs 
de treball així com en l’àmbit familiar, 
però també ho és reforçar missatges 
clau com que cap treball està per da-
vant de la seguretat dels treballadors 
i que la seguretat laboral és una cosa 
de tots. El compromís d’ICL en aquest 
àmbit és prioritari.  

Valoració positiva
La directora del departament de 
Prevenció a ICL Iberia, Beatriz 
Magdalena, ha apuntat que “la 
valoració en general ha estat molt 
positiva i hi ha hagut més participa-
ció que l’any passat, amb la presèn-
cia de treballadors procedents de 
les empreses subcontractades per 
ICL Iberia”. S’han fet 30 sessions a 
tots els  centres en diferents formats: 
xerrades sobre seguretat viària a càr-
rec dels Mossos d’Esquadra, exercicis 
de simulació virtual amb ulleres que 
mostraven situacions d’emergència 

Segona setmana de la 
seguretat ‘Safety Week’

PRE VENCIÓ

d’incendi i d’evacuació, pràctiques de 
primers auxilis pediàtrics a càrrec dels 
responsables del dispensari mèdic 
d’ICL, tallers de bones pràctiques 
ambientals realitzats pel departament 
de Medi Ambient i conferències sobre 
seguretat al lloc de treball que van 
portar a terme els directors facultatius 
de cada centre. Els treballadors també 
han valorat molt bé la Safety Week, 
especialment els tallers de primers 
auxilis pediàtrics, les ulleres virtuals i 
la interessant xerrada sobre seguretat 
viària.                                                      ///
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SOM PRESENTS

 9a Cursa ‘Bell Race’ al cim del Cogulló 
La muntanya de sal del Cogulló acollia el passat novembre la 9a edició de la cursa  
Bell Race amb més de 300 atletes. La cursa ha ofert un primer recorregut, de 10 
quilòmetres, i un segon itinerari, de 15 quilòmetres, més exigent que permetia 
coronar el cim de la muntanya de sal, amb trams verticals i altres de més tècnics.  

 Fundació Cardona Històrica 
La Fundació Cardona Històrica i ICL 
Iberia Súria & Sallent continuen la 
col·laboració per al desenvolupament 
turístic i històric miner. Es donarà suport 
als projectes de desenvolupament 
cultural que el municipi impulsa a les 
antigues mines de sal i de potassa. 

 Suport al Kursaal  
ICL Iberia renova la col·laboració amb el Teatre Kursaal i dóna suport al Servei 
Educatiu de l’equipament que aquest curs ofereix cinc projectes per a tota l’etapa 
escolar. En deu anys hi han participat més de 25.000 alumnes del territori. 

 Càtedra ICL a l’EPSEM 
El director de Mineria i codirector de 
la Càtedra ICL, Xavier Serracanta, ha 
pronunciat una conferència a l’EPSEM 
per explicar els objectius de la càtedra. 
La conferència es va desenvolupar en 
el marc de la Fira Empresa que havia 
organitzat l’escola d’Enginyeria de 
Manresa on ICL Iberia va ser-hi amb un 
estand d’informació. 

 1a Fira d’Ocupació Jove del Bages organitzada per la Cambra de Comerç 
ICL va participar amb estand propi al certamen organitzat per la Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa. Uns 200 joves van visitar la fira on es van presentar 
una setantena de perfils laborals que les 23 empreses participants buscaven per 
incorporar als seus equips.
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 REGIÓ7 19-9-2018  EL PUNT AVUI 23-9-2018 

 NACIOMANRESA.CAT 18-6-2018 

 REGIÓ7 21-9-2018 

AGROINFORMACION.COM  9-2-2018 

 REVISTA AMPANS  1-6-2018 
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 REGIÓ7 20-9-2018 

 LA NUEVA ESPAÑA 28-6-2018 

 EL PUNT AVUI 29-9-2018 

 REGIÓ7 13-6-2018 

 EXPANSIÓN 20-7-2018 

 REGIÓ7 20-10-2018 

 REGIÓ7 19-9-2018 
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ENS VISITEN

A continuació repassem en format de fotos les principals visites que han tingut lloc aquests darrers mesos a les 
instal·lacions d’ICL Iberia.

2 3 4

1

La recentment nomena-
da nova presidenta del 
Port de Barcelona, Mercè 
Conesa, visitava a finals 
d’octubre les antigues 
instal·lacions d’ICL Iberia 
Barcelona Port en el marc 
de les visites mensuals 
que està realitzant per tal 
de conèixer les principals 
empreses que operen al 
Port de Barcelona. Conesa 

va estar acompanyada del 
seu equip, encapçalat pel 
seu cap de gabinet, Emili 
Alberich, el director de 
Relacions Internacionals,  
Manuel J. Galán, i el sub-
director de Concessions, 
Alex Garcia. L’actual 
Tramer, canviarà a finals 
del 2019 d’ubicació i 
passarà a disposar d’una 
nova terminal, situada al 

Moll Álvarez de la Campa 
(1). 

També el passat mes d’oc-
tubre visitava ICL Iberia a 
Súria la nova delegada del 
govern de la Generalitat a 
la Catalunya Central, Alba 
Camps, qui va conèixer la 
nova planta de cristal·lit-
zació i la planta de tracta-
ment a Súria (2).

D’altra banda, una altra de 
les visites que hem tingut 
aquests darrers mesos ha 
estat la dels representants 
del Consell Comarcal del 
Bages, que van poder 
conèixer l’estat de les 
obres de la nova rampa 
de Cabanasses (3).

I com és habitual cada 
curs acadèmic, (4) 

alumnes  de l’Escola 
Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa, 
EPSEM, acompanyats del 
seu professor Josep Oliva 
han pogut conèixer la 
planta de tractament de 
sal i potassa d’ICl Iberia  a 
Súria, acompanyats pel 
director Industrial, Manel 
Carmona. 
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FIRMA CONVIDADA      JUAN IGNACIO NAVARRO

Així, sí!
Vivim uns temps en què la complexitat de la societat que 
entre tots hem articulat fa que qualsevol activitat econòmi-
ca que no gaudeixi del reconeixement social, ho tingui real-
ment difícil per subsistir. No diguem ja per iniciar-se. I sens 
dubte, la mineria, ens agradi o no, es troba dintre d’aquesta 
categoria d’activitats. 

El cas d’ICL és senzillament de manual. Es tracta de l’empresa 
minera més important de Catalunya. De tradició centenària. 
Amb el major nombre de treballadors i amb recursos sufici-
ents per mantenir l’activitat durant molts més anys. Situada 
en una comarca on la darrera (o actual) crisi ha colpejat es-
pecialment, i per tant amb una dependència econòmica vers 
aquesta activitat més que notable. I tot i així, l’oposició social 
que una part del territori tenia sobre ella ha sigut, és, i proba-
blement continuarà sent, molt important. Fins al punt que hi 
va haver un moment que tots teníem seriosos dubtes de la 
seva continuïtat.       

I què es va fer (i s’està fent) 
per evitar el seu tanca-
ment? La resposta la tro-
bem en la sostenibilitat i 
la comunicació. Amb això 
no vull dir que abans ICL 
ni fos sostenible ni comu-
niqués. Fa relativament 
poc que ICL aplica la sos-
tenibilitat i comunica en el 
sentit més ampli d’aquests 
dos conceptes i en tots els àmbits del seu negoci. Definiti-
vament s’ha obert a la societat i al territori, ha escoltat amb 
responsabilitat les seves demandes i les està fent compati-
bles amb la seva activitat de forma transparent. Aquest és 
el secret del vostre èxit i un bon model a seguir per tantes 
activitats amb els mateixos condicionants.    

Com a degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en 
Mines i Energia de Catalunya i Balears, puc dir que la nos-
tra institució ha pogut veure des d’una distància, que cada 
dia era menor, com s’anava produint aquest canvi. I pot-
ser aquestes línies són la millor prova. Permeteu-me que 
parli breument del nostre col·legi. Ara fa dos anys al col·legi 
es van obrir finestres i es va deixar entrar aire nou i fresc. 
Molts col·legiats sentíem que era necessari fer canvis de ma-
nera urgent, que calia donar un nou rumb al col·legi per en-
dreçar-lo i modernitzar-lo. I crec que ho estem fent. L’estem 

posant al servei dels professionals, de les empreses i de la 
societat. L’estem posicionant dintre del seu entorn al lloc que 
mereix amb la visibilitat que li correspon. Som l’únic Col·legi 
de l’Enginyeria Minera d’Espanya que va créixer en nombre 
de col·legiats el darrer any. També hem renovat els estatuts i 
hem elaborat una nova normativa electoral per garantir pro-
cessos electorals transparents i nets. 

Per continuar el nostre camí, que passa per la defensa de 
la nostra professió, necessitem la participació activa de tots 
aquells qui l’estimen com nosaltres. Ara més que mai. Igual 
que les activitats que duem a terme, la nostra professió es 
percebuda, quan no ignorada, amb tòpics plens d’inexacti-
tuds i de demagògia. I canviar aquesta imatge és cosa de 
tots i de totes. Per aconseguir-ho, ens cal un col·legi més 
participatiu, més unit, més fort. En definitiva més influ-
ent.  

La nostra és una profes-
sió regulada, i per tant, de 
col·legiació obligatòria se-
gons l’article 3.2 de la Llei 
de Col·legis Professionals 
2/1974, i de conformitat 
amb la redacció formulada 
a la Llei 25/2009 de 22 de 
desembre (Llei Òmnibus). 
En conseqüència, és il·legal 
exercir la professió sense 
complir aquest requisit. 

Exercir la professió no vol dir signar projectes o qualsevol 
altre document tècnic. Tothom que estigui desenvolupant la 
seva feina en virtut del seu títol d’Enginyer Tècnic de Mines 
o de Grau en Enginyeria Minera està exercint la professió. 
Volem convèncer tots els professionals que encara no s’han 
col·legiat (i també aquells que es van donar de baixa en els 
darrers anys) de la utilitat de fer-ho. A més de l’aprofitament 
dels serveis que el col·legi us pot oferir com formació, as-
sessorament i suport jurídic, descomptes, condicions molt 
favorables de pòlissa d’RC i de salut, bancàries i financeres, 
i un llarg etcètera, contribuireu a la defensa i dignificació 
de la nostra professió que només un Col·legi fort pot ento-
mar.                                                                                              ///

Juan Ignacio Navarro és degà del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya 
i Balears 



Twitter: @ICLiberia
Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


