
 
 

NOTA INFORMATIVA 

Mesures transitòries previstes per ICL Iberpotash  

Súria, 12 de maig de 2017 

ICL - Iberpotash ha estat treballant aquests darrers mesos amb les administracions per tal de 

concretar tot un seguit de mesures que servirien pel període transitori fins que la rampa de 

Cabanasses no estigui acabada i, per tant, fins que els treballadors de Sallent no hagin pogut 

ser traslladats al centre ampliat de Súria.   

Comptem amb  cinc alternatives: 

• Incrementar el triatge: Augmentar el percentatge de triatge a baix a la mina fins a un 

30%, de manera que aquesta part de sal ja no surti a l’exterior i no vagi ni a les plantes 

de tractament ni al dipòsit salí. 

• Vendre tota la sal gemma de Sallent al mercat de la sal de desgel. 

• Portar més sal de Sallent a Súria de la que ja es trasllada avui dia. 

• Optimitzar l’ús del col·lector. 

• Construir la primera fase d’una planta de purificació de sal. Serà la primera fase per a 

que, un cop hagi finalitzat l’activitat a Sallent, sigui un instrument de restauració del 

dipòsit salí, ampliant-la en aquesta segona fase.  

Finalment, la resta de sal – menys d’un 5% del volum actual del dipòsit salí – s’enviaria de 

forma acotada, parcial i temporal al Cogulló durant el període transitori. 

Per garantir el compliment d’aquestes mesures, s’han proposat comissions conjuntes de 

seguiment i control. 

ICL vol agrair el suport demostrat per la societat civil i econòmica de la Catalunya central.  

 

 
Sobre ICL Iberia: ICL Iberia és la societat holding del grup ICL a Espanya amb seu a Barcelona. L’empresa és, a la vegada, 
propietària de diverses companyies, entre elles Everris Iberica Fertilizers,Auxquimia, Fuentes Fertilizantes – Grupo Empresarial 
Agromediterráneo, i ICL Iberia Súria&Sallent (abans coneguda com Iberpotash). A més, ICL Iberia compta amb una terminal pròpia 
al port de Barcelona, ICL Barcelona Port, abans anomenada Tramer, des d’on exporta a Europa, Àsia i Amèrica més del 80% de les 
seves mercaderies: des de minerals especialitzats (com la potassa i la sal), fins a la producció i desenvolupament de productes que 
formen part de les nostres necessitats bàsiques. 
 
Sobre ICL Suria&Sallent: Iberpotash és una unitat de negoci d’ICL Iberia i és l’única empresa d’extracció de potassa a Espanya. 
Exporta el 75% de la seva producció, principalment a països de la Unió Europea, Àsia, i el Sud d’Amèrica. Iberpotash és la 
companyia que genera més llocs de treball directes a la comarca del Bages, amb 1.200 empleats, i és el motor econòmic de la 
Catalunya Central. Actualment està duent a terme un del projectes industrials més importants del sud d’Europa, el Pla Phoenix, 
amb l’objectiu de modernitzar les seves instal·lacions mineres, 
industrials i logístiques, així com la creació de la planta de sal més avançada del món.www.icliberia.com 


