
El 70% de la primera promoció 
d’FP Dual ja treballa a ICL
Són onze alumnes dels cicles formatius 
de grau mitjà d’Excavacions i Sondatges i 
d’Electromecànica de Maquinària

Conversem amb Jordi Badia, membre 
de la plataforma Montsalat
’Els valors de salinització del Cardener i del 
Llobregat són els millors de la història i veiem un 
esforç molt sincer per resoldre els problemes’
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Editorial

Molt sovint ens centrem en els grans objectius com a empresa: volem i treballem 
per ser un exemple de sostenibilitat a nivell mediambiental i a nivell social, i costa 
visualitzar realment en què és tradueixen aquests objectius, en com i de quina 
manera repercuteixen en el nostre dia a dia com a indústria. I realment podem 
començar a estar satisfets de les múltiples accions que succeeixen a l’entorn de la 
nostra empresa, dins i fora de les instal·lacions. 

Només per posar tres exemples concrets d’aquesta voluntat de traduir en fets reals  
aquells compromisos adquirits en el marc dels grans objectius: d’una banda, aquests 
dies hem vist com un 70 per cent dels alumnes que han entrat a la primera promoció 
de la Formació Professional Dual, impulsada conjuntament per ICL, els ajuntaments 
de Súria i Sallent i la Generalitat, ja han trobat feina a la nostra empresa o bé en 
empreses proveïdores. D’altra banda, hem fet realitat el primer vagó de mercaderies 
a granel que es promou a nivell de la Unió Europea i que lidera la nostra companyia 
des de Súria. I el tercer exemple, el veiem en les múltiples actuacions que estem 
duent a terme, diàriament, continuadament, per millorar la petjada ambiental de la 
nostra empresa, amb accions concretes a la riera del Tordell, al torrent del Soldevila 
o en el perímetre de les muntanyes de sal. Algú pot pensar que és el mínim que 
podíem fer o que ens cal fer, que aquesta és una exigència social i natural vinculada 
a la nostra activitat extractora i productiva, però no és només això, comença a formar 
part del nostre ADN com a companyia.

En els darrers mesos hem avançat en el desenvolupament de processos de trans-
parència amb el nostre entorn, en l’exigència, des de dins mateix, pel compliment 
estricte de tots aquells compromisos que hem anat adquirint per a fer compatible 
la nostra activitat amb el medi ambient. I és cert, ens queda molt camí per fer, per 
recórrer, però s’ha d’entendre que cent anys d’història no es canvien d’un dia per 
l’altre, que a nosaltres també ens calia donar moltes passes per ser millors, per saber 
fer les coses de millor manera. 

Tampoc podem oblidar la finalitat de la nostra activitat. Tenim el deure de seguir 
avançant en l’ampliació i modernització de les nostres instal·lacions per ser més 
eficients, tenir més capacitat, poder ser més competitius, generar una major gamma 
de productes i arribar a més mercats. Avui però, sabem que aquesta finalitat va 
estretament lligada al compromís social i mediambiental, al fet de donar cada passa 
que fem de la mà del territori, implicant i tenint en compte les institucions, els 
representants socials i econòmics i la pròpia gent. 

És clar que tots hem de fer un canvi cultural, un procés en el qual entenguem que 
la indústria pot ser una molt bona companya de viatge en el desenvolupament 
econòmic i social de la Catalunya Central i que aquest viatge s’ha de fer de la mà 
de moltes persones, però això només ho podrem visualitzar des del dia a dia, amb 
petites passes i petits avanços. Hem de començar a deixar enrere l’etapa de les grans 
fites per centrar-nos també en aquells petits detalls que al cap i a la fi són els que ens 
permeten ser millors del que érem i els que ens han de permetre consolidar la nostra 
activitat, fer-la veritablement eficient i competitiva i dirigir-la cap a un creixement que 
tots plegats puguem digerir. I en això estem, també gràcies a tots vosaltres.

Grans objectius, 
petits detalls 
diaris

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

El vagó Hermes ja és una realitat. 
El nou model que s’acaba de cons-
truir a les instal·lacions de l’empresa 
sueca Kiruna Wagon AB, s’ha tras-
lladat als tallers de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, a la locali-
tat de Martorell. El vagó ha superat 
satisfactòriament la part estàtica de 
les proves d’homologació, i ara es 
porten a terme les proves dinàmiques 
necessàries per poder-lo incorporar a 
un comboi normal. 

Més capacitat de transport
Hermes permetrà l’augment de la 
capacitat de transportar mercaderies 
a granel gràcies a un nou disseny de 
vagó i la lleugeresa dels materials amb 
què s’ha construït, així com un nou sis-
tema més àgil de càrrega i descàrrega. 

Finalitza la construcció del nou vagó de 
mercaderies Hermes impulsat per ICL Iberia

El projecte Hermes va començar el 
maig del 2015  per mitjà d’un consorci 
europeu on s’inclou ICL Iberia, Eurecat 
CTM, Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, IDP, empreses i universi-
tats europees i una inversió total de 
set milions d’euros amb el suport de la 
Unió Europea.  /// 

ICL potencia la divulgació 
del poblat ibèric del Cogulló
ICL ha cedit l’ús del poblat ibèric del 
Cogulló a l’Ajuntament de Sallent amb 
la voluntat de promoure les visites al 
conjunt arquitectònic ubicat dins les 
instal·lacions de l’empresa.  El conveni, 
signat per l’alcalde de Sallent, David 
Saldoni, i el conseller delegat d’ICL 
Iberia Súria&Sallent, Carles Aleman, 
té una vigència de tres anys amb la 
voluntat que perduri de cara al futur. 
L’entesa permetrà que l’Ajuntament 
de Sallent gestioni directament l’ús del 
poblat ibèric del Cogulló. Les visites i 
les tasques de manteniment o restau-
ració es produiran seguint les reco-
manacions de seguretat d’Iberpotash. 
Una part de l’accés al conjunt arquitec-
tònic es troba dins les instal·lacions de 
l’empresa. Carles Aleman apunta que 
“la cessió d’ús permet també donar 

resposta al cada cop més creixent 
interès pel patrimoni arqueològic 
del nostre territori i treballar con-
juntament a mig i llarg termini amb 
l’Ajuntament de Sallent”. Per la seva 
part l’alcalde de Sallent, David Saldoni, 
explica que “l’acord facilita que el 
consistori obtingui subvencions 
públiques i privades per ajudar a fo-
mentar el coneixement del poblat a 
un públic més ampli”.                       ///             

3a Memòria 
de Sostenibilitat

ICL Iberia ha editat la tercera edició de 
la memòria de sostenibilitat corres-
ponent al 2016, que en breu també 
es publicarà a la pàgina web www.icli-
beria.com  en format digital.  Suposa 
donar compliment al compromís de 
transparència sobre totes les dades 
i tots els departaments de la compa-
nyia.                                                          ///
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ICL Specialty Fertilizers, un dels líders 
mundials de la nutrició vegetal, cap-
davantera a Espanya en producció de 
fertilitzants líquids desenvolupats a 
mesura i pioner en fertilitzants d’alli-
berament controlat, ha participat al I 
Congrés sobre Fertilització, organitzat 
per l’Associació Comercial Espanyola 
de Fertilitzants (Acefer). El congrés, 
celebrat a Madrid al setembre, ha 
reunit els principals actors del sector 
de la fertilització a Espanya i debatut 
la biotecnologia aplicada als fertilit-
zants, el desenvolupament i aplicació 
de bioestimulants, els problemes de 
logística internacional, etc. 

Membrana reguladora
Els fertilitzants d’alliberament contro-
lat es caracteritzen per presentar una 
membrana reguladora que disposa 
els nutrients en relació a la demanda 
per part de la planta durant el cicle de 
cultiu. La correlació és possible gràcies 
a la temperatura que agilitarà o re-
tardarà l’alliberament dels nutrients a 
través de la membrana, una vegada el 
nucli s’hi hagi solubilitzat. De manera 
que, en condicions fredes quan les 
plantes estan en letargia o un ritme de 
creixement baix, l’alliberament de nu-
trients serà més lenta i s’incrementarà 
a mesura que ho faci la temperatura, 
i, en paral·lel, els cultius activen el seu 

creixement. ICL Specialty Fertilizers 
també ha presentat la nova línia de 
fertilitzants ecològics Flecotec desen-
volupada per satisfer les necessitats 
nutricionals de l’incessant creixent 
mercat dels cultius ecològics.             /// 

Sal Vesta Iberia 
comença la 
seva activitat
ICL Iberia i AkzoNobel han començat 
la producció de sal d’especialitats a 
la nova planta de Sal Vesta Iberia. La 
nova societat conjunta comercialitza 
sal per a l’alimentació humana i ani-
mal i el tractament d’aigües. La nova 
planta de tractament de sal d’especia-
litats iniciava la seva activitat el passat 
juny. Ubicada al polígon industrial de 
Santa Anna, a Sant Fruitós de Bages, 
es tracta d’una instal·lació per a la 
producció de sal d’alta puresa desti-
nada a l’alimentació humana i animal, 
i al tractament d’aigües. La posada en 
marxa de la nova planta ha requerit la 
creació inicial de 20 nous llocs de tre-
ball i una inversió d’ICL de 7,5 milions 
d’euros.

Demanda a Europa
La sal del Bages és especialment de-
manada a Europa tant per la indústria 
electroquímica com per la d’aliments, 
pinsos i tractament d’aigües, sectors 
on l’alta puresa de la sal és de vital 

importància. “Aquesta nova planta 
és una peça més en el camí cap a la 
mineria sostenible i un clar exem-
ple dels efectes multiplicadors que 
el nostre projecte està proporcio-
nant a la indústria a la Catalunya 
Central”, segons ha manifestat Carles 
Aleman, conseller delegat d’ICL Iberia 
Súria&Sallent, “amb aquest projecte 
i aplicant els conceptes d’economia 
circular estem donant valor al sub-
sòl del Bages, tot ampliant la nova 
gamma de productes”. Per la seva 
banda, segons Nils van der Plas, salt 
general manager a AkzoNobel, “amb 

la posada en marxa d’aquesta in-
stal·lació al Bages estem totalment 
preparats per al creixement al sud 
d’Europa”. També Thierry Vanlancker, 
responsable d’Specialty Chemicals 
del comitè executiu d’AkzoNobel, 
ha afegit que “cooperant amb ICL 
Iberia hem aconseguit convertir un 
subproducte en un valuós recurs 
de matèria primera“. En virtut d’un 
acord a llarg termini, de fins a 1,5 
milions de tones anuals de sal d’alta 
puresa, Súria esdevindrà un centre 
de referència en la producció del sal 
vacuum.   /// 

Paper clau dels Fertilitzants d’Alliberament Controlat
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Com valora les actuacions que està 
duent a terme ICL en relació als 
aspectes mediambientals? 
Ho valorem molt, veiem que estem 
molt millor que dos anys enrere. Hi ha 
hagut un canvi de direcció de l’em-
presa i hem passat d’una política que 
no anava d’acord amb els fets, que 
negava tot impacte ambiental, a un 
tarannà diferent, fins i tot a una polí-
tica de comunicació diferent. Veiem 
un esforç molt sincer per resoldre els 
problemes, també hem vist que hi ha 
un pressupost important. 

Creu que els processos judi-
cials han influït en aquest 
canvi? 
Pensem que els processos 
judicials han tingut un pes però 
volem entendre que també ha 
estat per propi convenciment. 
Mai ningú ha pretès acusar 
cap persona. S’entén que hi ha 
un procés històric que portem 
quasi cent anys de mineria i 
que s’han acumulat els residus, 
però ara és quan veiem més 
esforç per millorar les qüestions 
ambientals. Els valors de salinització 
del Cardener i del Llobregat són els 
millors de la història des que hi ha 
mineria de potassa al Bages.

Què en pensa de l’objectiu d’acon-
seguir una indústria plenament 
sostenible, de residu zero?
Crec que s’hauria d’encaminar més  
cap a qüestions ambientals. Em penso 
que mai arribarem a un concepte de 
residu zero total, sempre hi haurà 
residu. No s’aprofitarà el cent per 
cent, s’aprofitarà una part. 

I el fet que totes les accions es diri-
geixin a la desaparició de la munta-
nya del Cogulló?  
Nosaltres veiem que la restauració 

s’encamina en base a vendre sal i en 
base al col·lector, però això necessita 
moltíssim temps. Molta part de la gent 
veuríem bé una restauració a l’estil 

de Vilafruns. No forçosament caldria 
repetir les mateixes tècniques però; 
per exemple, el que s’ha fet servir a 
l’abocador d’escombraries del Garraf 
creiem que seria un bon referent. 
Evidentment tindria un cost alt, però 
un temps més curt i les garanties de 
deixar el tema tancat. 

Però ja hi ha un termini estimat per 
a treure tota la sal del dipòsit.
Nosaltres imaginem que això significa-
ria un període de més de trenta anys. 
Si tant mercat hi hagués i tant fàcil 

fos, ja fa temps que haguessin 
desaparegut els runams. Jo diria 
que sí, que els runams desapa-
reixeran. No seré jo qui ho vegi 
però estic segur que hi haurà 
qui ho veurà. 

Vostès han fet un seguiment 
exhaustiu sobre l’evolució 
de les diferents surgències 
salines, com valoren el pla de 
restitució que ja ha presentat 
ICL?  
D’entrada valorem el pla de res-
titució molt bé. Pensem que és 

honest i que és bo que estigui obert a 
modificacions. La part negativa és que 
està sotmès al nou col·lector de sal-
morres i a massa servituds públiques 

“Els valors de 
salinització del Cardener 
i del Llobregat són els 
millors de la història”

ENTRE VISTA

JORDI BADIA, MEMBRE PLATAFORMA MONTSALAT
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i això pot retardar les obres. Avui, 
l’afectació més significativa de la xarxa 
fluvial probablement és la que hi ha a 
Súria, a la zona del Fusteret. No serà 
fàcil resoldre-ho, no serà fàcil perquè 
hi ha altres actors.

Ha millorat la seva relació amb la 
companyia?  
En certa mesura ja hi ha un nou marc 
de relació. No hem tingut mai cap 

Ànima de la plataforma

El biòleg Jordi Badia ha estat i 
segueix essent una de les ànimes 
de la plataforma ecologista 
Montsalat, l’entitat que des del 
seu naixement, el 1997, ha fet un 
seguiment exhaustiu de l’activitat 
minera i de les seves repercus- 
sions a l’entorn mediambiental a 
la Catalunya Central. Per Badia, 
“hi ha un esforç molt sincer per a 
resoldre els problemes més enllà 
de les obligacions administratives 
o judicials”.

problema en informar a l’empresa 
d’una surgència salina. D’altra ban-
da, l’empresa està receptiva i oberta 
a explicar el que fa en qüestions 
ambientals.

Com definiria tota la tasca feta fins 
ara per Montsalat?  
Tenim com tres àmbits d’actuació. Un 
és la vigilància ambiental que s’haurà 
de seguir fent mentre hi hagi mineria, 
i no només aquí, també a Cardona. La 
tendència és la de millorar i proba-
blement la vigilància serà oberta, no 
és una vigilància amb caire fiscalitza-
dor sinó col·laborativa, també hi ha 
més control per part de l’empresa. El 
segon àmbit és el legal, es va informar 
la fiscalia de Medi Ambient i això ha 
tingut resultats. I per últim, aportem 
solucions tècniques més d’enginyeria 

com és el cas de Vilafruns. Des 
d’aquest àmbit es podria participar 
més activament. Els àmbits de vigilàn-
cia ambiental i el legal estan gairebé 
acabats encara que no estem satisfets 
que la solució als runams pugui trigar 
cinquanta anys.

I el moment actual, els resultats 
que s’estan aconseguint?  
Estem sortint força bé de tot plegat. 
L’empresa apunta amb convenciment 
a fer pràctiques respectuoses amb el 
medi ambient i les qüestions ambi-
entals comencen a estar ben encami-
nades tot i que hi ha molta feina per 
fer com és el cas l’aigua de Castellgalí, 
captada del subalvi del Cardener, de 
Cardona, del col·lector de salmorres, 
etc. Hi ha tema per seguir.                  ///

“VEIEM UN ESFORÇ 
MOLT SINCER A 
RESOLDRE ELS 
PROBLEMES AMB UN 
PRESSUPOST IMPORTANT”
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L’objectiu de l’OE (Operational 
Excellence) és la cerca de la millo-
ra contínua, una metodologia que 
s’aplica a moltes empreses com a 
filosofia de treball que potencia les 
capacitats dels treballadors (Lean 
Manufacturing). L’Operational  
Excellence s’ha estat implantant a 
la mina Cabanasses des del juny de 
2016 i ara començarà a la planta de 
tractament de Súria.

Composició de l’equip
L’equip, liderat per Xavier Gimeno, 
està format des del principi pels 
enginyers Andrés Álvarez, Covadonga 
Abascal i Marcos Herreros. L’equip de-
pèn del principal responsable a nivell 
d’ICL Group d’OE, Ami Tzucker.

Experiència a Cabanasses
A Cabanasses la implantació dels fo-
naments de l’OE ha durat un any amb 
el diagnòstic, disseny i implantació. A 
la planta de Súria es troben en la fase 
de diagnosi. Segons explica Marcos 
Herreros, “de tot el que s’ha fet a 
mina, destaca el fet que  l’Operatio- 
nal Excellence ha tingut molt bon 
acoblament a determinats sistemes 

Nou pas endavant de 
l’Operational Excellence

GRUP ICL

de treball”. Avui dia ja es troben en 
un moment en què tenen el control 
de tot el que han pogut aprendre amb 
les seves pròpies iniciatives, en l’ano-
menada etapa de “sostenibilitat”. Cal 
destacar especialment que “l’OE im-
plantada a la mina de Cabanasses 
ha tret la millor puntuació de tot el 
grup ICL segons les auditories que 
es realitzen als centres de treball 
d’ICL que han tirat endavant la 
metodologia”.  

Implantació a la planta de Súria
Tenint en compte la dimensió de les 
instal·lacions, l’equip ha acotat el pla 
d’actuació, de manera que s’ha rea-
litzat el diagnòstic del procés des de 
trituració primària fins als assecadors, 
passant pel taller mecànic, amb l’ob-
jectiu de poder optimitzar recursos, 
desenvolupar un manteniment plani-
ficat i preventiu de manera que es pu-
guin disminuir les avaries repetitives. 
En una segona etapa “s’abordarà les 
línies de compactat i expedicions”, 
explica l’Andrés Álvarez. Un altre dels 
aspectes que s’inclou a l’OE a la planta 
de Súria és el sistema de gestió dels 
canvis de relleu. Covadonga Abascal 

afegeix que “les pissarres indica-
dores que van funcionar molt bé 
a mina ara es repetiran a planta”.  
Abascal explica que tothom està ex-
pectant i que es té molt clar que es fa 
per a millorar.

Metodologia concreta
Una de les eines metodològiques i 
fonamentals d’OE que s’implemen-
tarà a la planta són les anomenades 
5S en anglès. És a dir, seleccionar, 
ordenar, netejar, estandarditzar i 
mantenir, que ja s’ha començat a fer 
i que té un paper molt important al 
taller mecànic. Un cop s’hagi implantat 
la metodologia d’OE a la planta, un 
objectiu a mitjà termini serà millorar 
la planificació conjunta entre mina i 
planta. L’equip d’implantació assegura 
que és imprescindible que més tècnics 
d’Iberpotash puguin anar incorporant 
poc a poc al seu treball la metodologia 
d’OE perquè cal implicar-hi tota l’em-
presa. Durant aquesta fase d’implan-
tació a la planta de Súria, formaran 
part temporalment de l’equip d’OE, 
els anomenats local agent que són: 
Antonio Hernández (producció) i David 
Sánchez (manteniment).     ///
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Eitan Mikey és nomenat nou 
director de Finances d’ICL 
Iberia Súria&Sallent

Eitan Mikey ha sigut nomenat nou 
director de Finances d’ICL Iberia 
Súria&Sallent. El nomenament es va 
produir el 3 d’agost passat i al llarg 
d’aquests darrers mesos Eitan Mikey 
ha estat en procés de transició i ha 
assumit el seu rol aquest passat 
1 de novembre. Mikey substitueix 
Francesc Cots, que ha ocupat el càrrec 
els darrers 36 anys. La nova posició 
d’Eitan Mikey se suma al seu càrrec 
actual com a Manager d’ICL AOS 
(Alternative Ownership Structures). 
En una nota informativa signada pel 
president d’ICL Essential Minerals, 
Ofer Lifshitz, afegeix que Eitan Mikey 
formarà part de l’equip financer de 
la Unitat de Negoci de la Potassa i 
Magnesi.    /// 

Construint una comunitat plegats: ICL Community Activities
ICL ha desenvolupat un sistema 
per identificar les necessitats 
específiques als països on és 
present i creant projectes que 
aportin una solució efectiva 
a aquestes necessitats. És el 
cas dels infants de la regió del 
Negev, a Israel, molts dels quals 
provenen de famílies necessita-
des. Des de l’inici de curs, cada 
tarda, després de l’horari esco-
lar,  poden assistir a un centre 
cívic on els equips de voluntaris 
d’ICL planifiquen actes i activitats 
diverses per comptar amb noves 
experiències i activitats extraes-
colars  que afavoreixen la seva 
inclusió social i autoestima. És un 
exemple més del nou i innovador 
model de voluntariat que s’im-
planta aquests darrers anys entre 

la plantilla global d’ICL Group que 
contribueix a enfortir la voluntat 
de col·laborar en hores fora del 
treball de la plantilla, i en especial, 

identificant llocs i necessitats ar-
reu dels països on som presents.  
És el cas del “Thinking Doing” 
(pensant i fent).                          ///

Un equip de rescat  d’ICL d’Israel va 
viatjar a Ciutat de Mèxic després del 
greu terratrèmol del setembre per 
col·laborar en tasques de recerca 
i rescat amb els equips de la zona. 
Shimon Almakeis, Yaniv Tadgi i Adva 
Sheratzki són membres de l’ICL Unitat 
de Rescat de Terratrèmols del Mar 
Mort creat fa vuit anys. La unitat de 
rescat compta amb 80 treballadors 
que, de forma voluntària i en el seu 
temps lliure, estan preparats per anar 
a donar suport en llocs on ha tingut 
lloc un terratrèmol. Els voluntaris han 
participat en accions a Itàlia i a Haití, 
entre altres.    /// 

Rescat a Mèxic
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La primera promoció 
d’estudiants de l’FP Dual 
ja treballa a les mines 
d’ICL Iberia Súria&Sallent

A FONS

La implicació d’Iberpotash en la 
formació dual al Bages amb dos Cicles 
Formatius de Grau Mitjà específics 
per a mineria ja ha donat els primers 
resultats. El 70% dels alumnes que 
van començar l’any 2015 els graus 
mitjans d ‘Excavacions i Sondatges 

i d’Electromecànica de Maquinària,  
en la primera promoció, han estat 
contractats per la pròpia empresa o 
per empreses que treballen per a ICL 
Iberia. Dels divuit alumnes graduats 
en el cicle mitjà d’Excavacions i 
Sondatges, impartit a Súria, onze 

nois i una noia ja han començat a 
treballar a les instal·lacions mineres 
com a plantilla pròpia o amb contracte  
per part d’empreses que treballen 
per a Iberpotash. D’altra banda, 
dels onze alumnes ja graduats de la 
primera promoció d’Electromecànica 

Els ja treballadors/es han estat contractats com a plantilla pròpia o com a personal d’altres 
empreses contractades per ICL 
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de Maquinària, a Sallent, vuit 
també treballen en empreses de 
manteniment. 

Conveni amb la Generalitat
El juliol de 2015 ICL va signar un 
conveni amb la Generalitat i els 
ajuntaments de Súria i Sallent que 
establia l’inici de la formació de 
caràcter dual (més coneguda com a 
FP Dual) amb estudis explícitament 
relacionats amb els treballs al sector 
miner. Els dos cicles formatius de 
grau mitjà s’imparteixen al llarg de 
dos cursos lectius, el primer més 
teòric, als instituts Mig Món de Súria, 
i Llobregat de Sallent. L’objectiu del 
conveni és la millora de la qualificació 
professional  de les persones de 
l’àmbit de l’extracció de mineral, 
en el cas del grau d’Excavacions i 

Sondatges, que s’imparteix a Súria, i la 
formació tècnica  adreçada a realitzar 
el manteniment dins la mina, en el 
cas del grau d’Electromecànica de 
Maquinària, que s’imparteix a Sallent.

Experiència positiva
La valoració per part del Director de 
RRHH d’ICL Iberia, Joaquim Lavin, 
“és totalment positiva perquè ens 
permet incorporar al món laboral 
joves de la comarca amb formació 
dins l’àmbit específic de la mineria 
que necessitem com a empresa”.  
La diferència d’abans amb ara “és 
justament que es tracta de comptar 
amb treballadors i treballadores 
que, a banda de rebre formació, 
han estat ja un any fent pràctiques 
a l’interior de la mina”. Lavin 
assegura que “no podem dir altra 

cosa que el conveni està essent tot 
un èxit”.

Segona i tercera promoció
La segona promoció d’alumnes de 
l’FP Dual al Bages va fer formació 
més teòrica el curs passat, però ara 
inicia les pràctiques remunerades 
a l’interior de les galeries mineres 
de Cabanasses, Pou 1 i  Vilafruns. 
Tot l’alumnat del segon curs, en 
concret divuit estudiants del grau 
d’Excavacions i Sondatges i quinze 
d’Electromecànica de Maquinària,  
compten amb l’alta a la Seguretat 
Social, i amb un tutor que fa d’enllaç 
entre el lloc de treball i el centre 
formatiu. La tercera promoció que 
ha començat les classes fa poques 
setmanes compta amb 38 alumnes 
matriculats.     /// 
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

La petjada de carboni és un instru-
ment que permet calcular la quantitat 
de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) emesos per efecte directe o 
indirecte d’un individu, organització, 
esdeveniment o producte. És una eina 
que mesura l’impacte que tenen les 
nostres activitats en el canvi climàtic 
i ens pot ajudar a dissenyar i imple-
mentar noves actuacions per millorar 
la nostra relació amb el medi.  

Com es mesura?
La petjada de carboni es mesura en 
tones de CO2 equivalent (tCO2 eq.). 
La petjada d’ICL Iberia el 2016 ha estat 
calculada definint tres abasts de càlcul 
seguint la metodologia establerta a 
la ISO 14064:1-2012. La metodologia 
aplica els criteris definits al docu-
ment del GHG Protocol The Corporate 
Value Chain (Scope 3), Accounting and 
Reporting Standard. Durant el 2016 les 
emissions van ser de 137.479  tCO2e 
(Taula 1), representant un increment 
del 10% respecte les de l’any 2015. 
L´increment s’explica pel període de 
proves i posada en marxa de noves 
instal·lacions (flotació, compactat i 
cristal·lització) que augmenten el con-
sum elèctric del període. També s’ha 

pogut observar que l’energia elèctrica 
i el consum de combustibles de les 
instal·lacions són els vectors ambien-
tals que tenen una major contribució 
a l’emissió de GEH. La contribució dels 
dos vectors representa el 88,05%, i per 
tant serà on s’hauran de focalitzar els 
esforços de l’organització. 

Compromís amb el medi ambient
Conscients de la importància de la 
protecció del medi ambient a ICL 

Iberia continuem amb el nostre 
compromís lògic i actiu en la seva 
protecció que es veu reflectit en les 
importants inversions realitzades en 
aquest camp al llarg dels últims anys. 
Hem implantat actuacions per reduir 
el nostre impacte promovent les ener-
gies naturals, executant tasques de 
manteniment, eliminant residus, uti-
litzant gasos inerts per a la capa d’ozó 
i fomentant els estudis i els controls 
ambientals.                                            ///

Petjada de carboni 
ICL Iberia Súria&Sallent 2016

Resultats de càlcul de la petjada de carboni 
d’ICL Iberia Súria&Sallent

Abast Definició T.CO2e 

1 

2 

3

Emissions directes de GEH

Emissions indirectes de GEH: 
electricitat instal· lacions/serveis

Emissions indirectes de GEH: 
compres, residus i  transports

Total Total ICL Iberia 

43.015,58

66.369,47

28.093,63

137.478,68

El Departament de Medi Ambient ha 
publicat un tríptic informatiu amb 
consells adreçats a contractistes, 
subcontractistes o proveïdors sobre la 
millor forma de fer bones pràctiques 
ambientals. El document Incideix en el 
reciclatge dels residus, evitar mal-
gastar matèries primeres, practicar 
mesures d’estalvi de l’aigua o utilitzar 

Bones pràctiques ambientals per als contractistes
el mínim possible l’electricitat, etc. 
També aconsella posar els gots del 
cafè al contenidor de plàstic, el paper 
blau al contenidor d’absorbents o 
doblegar el cartró abans de diposi-
tar-lo al contenidor de paper. El tríptic 
informatiu s’ha distribuït a les casetes 
dels guardes per arribar als treballa-
dors externs i a les visites.            /// 
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ICL Iberia Súria& 
Sallent ha obtingut de 
manera satisfactòria 
la transició de les 
seves certificacions 
ISO 14001 i ISO 9001 
de gestió ambiental 
i de qualitat segons 
la nova revisió de 
2015, després que 
la companyia hagi 
estat auditada 
aquestes darreres 
setmanes per la 
consultora SGS. La 
nova versió de les 
normes, respecte 
versions anteriors, 
es caracteritza 
per ampliar els 
seus requisits a la 
vegada que ho-
mogeneïtza trets 
comuns entre les 
dues normes.  

Deu anys de feina 
ICL Iberia Súria&Sallent va assolir 
les dues certificacions per primera 
vegada el 2007. Les oficines de vendes 
d’ICL Iberia Súria&Sallent, situades al 
Port de Barcelona, han assolit igual-
ment la transició en les dues ISO. 
Aquest 2017 l’auditora SGS ha atorgat 
per primera vegada els certificats de 

medi ambient i de qualitat a la nova 
planta de cristal·lització de Súria, que 
produeix sal vacuum i potassa blanca 
d’alta qualitat.

Compliment de la normativa 
El certificat en la gestió de medi am-
bient i el de qualitat suposen l’estricte 

compliment de totes les mesures 
que estableix la normativa estàndard 
internacional. Les empreses que s’ad-
hereixen, tal i com fem des d’ICL Iberia 
Súria&Sallent, han de ser anualment 
auditades per avaluar l’eficiència i 
eficàcia dels sistemes de gestió am- 
biental i de qualitat que tenen implan-
tats.                                                        ///

Aprovada la transició 
a ISO 14001:2015 i 
9001:2015 a ICL Iberia 
Súria&Sallent

QUALITAT/INNOVACIÓ
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L’objectiu és premiar els treballadors i 
treballadores Iberpotash que des-
taquin per la seva implicació amb la 
seguretat i salut, demostrant-ho  dia 
a dia, de manera que sigui reconegut 
pel seu entorn laboral, social i fami-
liar.  Aquest obsequi vol fomentar la 
cultura i la comunicació directa amb 
l’entorn més proper, mitjançant unes 
entrades al teatre i un berenar. 

Premi bimensual
La previsió és donar un premi per 
centre de treball cada dos mesos. El 
criteri per ser seleccionat és que ha de 
ser votat per l’equip tècnic del centre 
en base als seus comunicats d’inci-
dents, propostes de millora en les 
taules rodones, iniciatives en matèria 
de seguretat i salut, bon acompliment 
en els manager control i professional 

Entreguem els primers premis a la prevenció

PRE VENCIÓ

D’esquerra a dreta 
i de dalt a baix, els 
premiats: Antonio 
Pulido (mina Vilafruns), 
Florin Ninel (planta 
Sallent), Francisco 
Plaza (planta Súria), 
Gerard Ribas (mina 
Cabanasses) i Josep 
Galan (SOPAA).  

De l’11 al 14 de desembre ICL celebra 
la “Setmana de la Seguretat” amb 
activitats diverses que es desenvolu-
pen de forma simultània i en format 
semblant a nivell global a totes les 
empreses del grup ICL. L’objectiu és 
fer un pas més en la consolidació de la 
cultura preventiva i transmetre a tota 
la plantilla que el Grup ICL creu en la 
seguretat. Es programen xerrades dels 
directors facultatius dels centres d’ICL 
Iberia, tallers sobre hàbits saludables, 
d’estiraments i per aprendre a fer nu-
sos. L’obertura de la safety week tindrà 
lloc amb una presentació del director 
de cada centre de treball on explicarà 
els resultats del centre i els objectius 
de futur en seguretat i salut a banda 
de reforçar una vegada més la impor-
tància que es comuniquin i s’informin 
els incidents.                                          /// 

Setmana de la
Seguretat

training. Els primers cinc premis 
atorgats per Iberpotash han estat 
entregats pel conseller delegat d’ICL 
Iberia Súria&Sallent, Carles Aleman, i 

el director del centre de treball amb 
una valoració molt positiva per part 
de la plantilla i el departament de 
Prevenció.                                              ///

Més campanyes de prevenció
Les campanyes de prevenció han 
continuat incidint en la protecció 
auditiva i l’ús de les ulleres. Quant a 
la primera, la directora del servei de 
prevenció d’ICL Iberia Súria&Sallent, 
Beatriz Magdalena, explica que “no 
se li dóna la importància que re-
alment té a protegir-se del soroll, 
ja que  les conseqüències de no 
utilitzar o no fer un bon ús dels 
protectors auditius no són im-
mediates. En canvi, les seqüeles 
poden ser irreversibles; un cop 
perds l’audició ja no la recu-
peres”. Segons Beatriz Magdalena 
“tots ens exposem al soroll 
tant a la feina com a la 
vida personal de forma 
innecessària”. ICL valora 
que les campanyes tenen 
bons resultats i el 2018 
continuaran incidint en els 
hàbits saludables.           ///



15

SOM PRESENTS

 Jornada a Expansión 
El conseller delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent, Carles Aleman, ha participat en una 
jornada sobre el tema “La nova economia i la revolució industrial” organitzada pel 
diari Expansión a finals de juny.

 Caminada solidària 
“Fem el camí” és el nom de la caminada 
solidària que s’organitza cada any per 
recollir fons pels serveis d’oncologia 
dels hospitals de la zona. Una any més 
hi hem estat presents. A la foto Lluís 
Fàbrega, director de Medi Ambient. 

 Nova temporada de l’ICL Manresa  
Ha començat una nova temporada de la lliga de bàsquet, aquesta temporada a la 
lliga LEB. L’ICL Manresa compta amb el patrocini d’ICL.

 Premi Emili Viader 
El director de Mineria d’ICL Iberia 
Súria&Sallent, Sebastià Isart, ha estat 
l’encarregat d’entregar els premis Emili 
Viader, dins la càtedra ICL, al millor 
treball final de màster i al millor treball 
de final de grau a l’EPSEM Manresa. 
L’acte ha estat l’inici oficial del programa 
organitzat per l’Escola de Mines amb 
motiu del seu 75è aniversari. 

 Xerrada a les escoles  
Es mantenen les xerrades i conferències dels nostres enginyers a escoles i instituts 
del territori. L’enginyer de mines Albert Sánchez va explicar als nens de l’escola de 
Navàs els principals aspectes de la mineria a la conca potàssica catalana.
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 LA VERDAD DE MURCIA 27-7-2017  REGIÓ7 30-9-2017 

 ABC 4-6-2017 
 ARA  7-6-2017 

 REGIÓ7 25-6-2017 

 EL PUNT AVUI 16-6-2017 

 EL ECONOMISTA 1-7-2017 

 EXPANSIÓN  12-6-2017 
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 MARITIMAS 24-7-2017 

 REGIÓ7 8-7-2017 

 L’ECONÒMIC 10-9-2017 

 REGIÓ7 13-7-2017 

 REGIÓ7 21-6-2017 

 EL PUNT AVUI 21-6-2017 

 ARA 30-8-2017 
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ENS VISITEN

Durant els darrers mesos han continuat les visites a les nostres instal·lacions. Estudiants i alumnes, visites institucionals i 
una presència molt curiosa, amb 200 cigonyes com a protagonistes, han estat entre nosaltres.

3 4

2

5

1

Les visites es mantenen 
a les nostres instal·laci-
ons, de caràcter tècnic 
i comercial però també 
visites acadèmiques com 
és el cas dels alumnes de 
3r d’ESO de l’INS Mig Món 
de Súria que han pogut 
conèixer de primera 
mà l’exterior de la mina 
de Cabanasses, però 

també la nova planta de 
cristal·lització. La visita es 
fa cada curs acadèmic i 
forma part del crèdit de 
síntesi o treball de recerca 
dels estudiants (1 i 2).  

D’altra banda, aquests 
darrers mesos han 
visitat les instal·lacions 
de la terminal del port de 

Barcelona (Tramer) els 
alumnes del curs SURCO, 
de l’ESCOLA EUROPEA. 
Es tracta d’una formació 
en termes de logística 
intermodal centrada en 
operacions nacionals de 
port-carregador (3).

Aquest darrer mes de 
novembre han visitat les 

obres de construcció de 
la Rampa de Cabanasses i 
el dipòsit salí del Cogulló, 
el director general 
d’Infraestructures de la 
Generalitat, Xavier Flores, 
el subdirector general 
de Projecte, David Prat, i 
l’exconseller de Territori 
i Sostenibilitat, Lluís 
Recoder (4).

Una de les visites més 
curioses ha estat aquest 
mes de setembre. Més 
de 200 cigonyes han 
escollit fer un descans a 
la teulada de la planta de 
cristal·lització i la nova 
planta de flotació a Súria 
(foto de Marc Nadal, ope-
rari de planta d’ICL Iberia 
Súria&Sallent) (5).



19

FIRMA CONVIDADA      CRISTINA ARESPA

En el camí cap a la indústria 
circular, noves especialitats 

Durant els darrers anys hem vinculat la indústria minera del 
Bages amb l’extracció i la comercialització de la potassa, com 
a epicentre de la nostra activitat i amb la sal, com activitat se-
cundària. I de fet, tot el projecte de desenvolupament industrial 
que es va iniciar el 2012 te-
nia com a objectiu consoli-
dar la producció de la potas-
sa i donar una major sortida 
als mercats per a la sal. Es 
tractava i es tracta  d’aprofi-
tar al màxim la quantitat de 
sal que s’obté en el procés 
d’extracció, amb una pro-
porció aproximada de tres 
tones de sal per cada tona 
de potassa i evitar que a mig 
termini aquesta sal s’hagi de 
seguir acumulant en els di-
pòsits salins.

Per assolir aquest objectiu 
ha calgut un llarg recorregut, 
més de 400 milions d’inver-
sió, la modernització de les 
instal·lacions d’ICL a Súria, 
la construcció de la primera 
planta de sal vacuum –la de 
més puresa que existeix a 
l’actualitat-, noves instal·la-
cions al port de Barcelona i 
una espectacular obra d’en-
ginyeria, una rampa de cinc 
quilòmetres des de la su-
perfície fins a prop de 900 
metres de profunditat per 
poder extreure l’augment de mineral de la mina de Cabanasses 
a Súria. Un procés en el qual encara estem immersos i que no 
ens permetrà assolir un rendiment eficient fins a partir del 2021. 
Pel camí hem hagut de passar una etapa de turbulències admi-
nistratives i judicials i també hem après que calia assolir nous 
compromisos, especialment en l’àmbit mediambiental  i de polí-
tiques de sostenibilitat. 

Tots aquests processos, que no estan exempts de dificultats, 

permeten visualitzar noves oportunitats a l’entorn d’un objectiu 
molt clar: gràcies a totes les inversions i al projecte de desen-
volupament que vàrem encaminar  podem i hem de ser a mitjà 
termini un exemple d’indústria circular.  

Fins ara la indústria minera 
ha focalitzat la seva activitat 
bàsicament en tres especia-
litats, la potassa com a fer-
tilitzant i com a ingredient 
del mateix, la sal industrial, 
dirigida a la indústria elec-
troquímica catalana, i la sal 
de desgel per a mercats pro-
pers. Avui ICL ja està incor-
porant noves especialitats, 
com és el cas de la sal va-
cuum per a la indústria elec-
troquímica, de la sal vacuum 
per a especialitats, que ja 
està comercialitzant la nova 
empresa creada conjunta-
ment amb la multinacional 
Akzo, Sal Vesta Iberia, que té 
la seva seu a Sant Fruitós de 
Bages, potassa blanca per a 
alimentació, potassa blanca 
per a la indústria electro-
química, precipitat de sulfat 
càlcic, precipitat de carbonat 
càlcic i sal de desgel d’alta 
qualitat. 

Una vegada finalitzi tot el 
procés actual de desenvolu-

pament ICL Iberia també podrà generar clorur càlcic i compos-
tos magnèsics en el seu catàleg d’especialitats de manera que 
haurem passat d’elaborar tres a dotze productes (el quàdruple) 
en tan sols 3 anys.  Aquest és el camí, la indústria circular, ple-
nament respectuosa amb el medi ambient i compromesa amb 
la sostenibilitat, però alhora amb una clara filosofia innovadora 
que ha de fer del Bages també un referent per a les especiali-
tats de la potassa i de la sal.                ///

El  futur:  Mineria sostenible

Actualment
Potassa per a fertil itzants
Sal industrial
Sal de desgel de baixa qualitat

2018
Sal vacuum per a indústria electroquímica
Sal vacuum d’especialitats
Potassa blanca per a alimentació
Potassa blanca per a indústria electroquímica
Precipitat de sulfat càlcic
Precipitat de carbonat càlcic
Sal de desgel d’alta qualitat

En 2-3 anys
+++
Clorur càlcic
Compostos magnèsics

3

10

12
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