
 

ICL agraeix el suport del territori demostrat a 

l’acte Defensem la Mineria 

L’acte va aplegar dissabte a l’entorn del Nou Congost de Manresa més de 

4000 persones.  

El conseller delegat d’Iberpotash, Carles Aleman, expressa el seu 

agraïment al teixit social, polític i econòmic present dissabte a la jornada 

lúdica i reivindicativa.  

Súria, 15 de maig de 2017.-  ICL  mostra públicament el seu agraïment a l’esforç demostrat aquests 

darrers mesos, en especial a l’acte familiar i reivindicatiu “Defensem la Mineria” celebrat aquest 

dissabte a la tarda a l’entorn del pavelló del Nou Congost de Manresa, i que ha aplegat més de 4000 

persones de l’àmbit social, econòmic i polític de les comarques de la Catalunya central.  

En  paraules del propi conseller delegat, Carles Aleman, “el mínim que podem fer és agrair de cor el 

suport de tots els agents socials, polítics i econòmics que estem trobant aquests darrers mesos i d’una 

forma especial el recolzament que voldria definir d’històric que es va demostrar dissabte al Nou 

Congost”.  Carles Aleman afegeix que “cal sentir-se optimista  perquè està clar que tenim el territori al 

nostre costat i el què tant s’ha reclamat  aquestes darreres dècades d’assolir una mineria sostenible, 

ho tenim a tocar.  Un projecte industrial com el nostre no s’entendria sense el compromís i la 

implicació del territori. La indústria del futur no és viable sense tenir en compte els seus entorns 

socials i mediambientals”. 

L’agraïment d’ICL  vol arribar també als propis organitzadors de l’acte “Defensem la Mineria”, en 

especial al Fòrum Econòmic de la Catalunya Central i a  l’entitat Promineria, així com la tasca duta a 

terme aquests darrers mesos per part dels propis comitès d’empresa d’Iberpotash, que ha permès 

poder arribar a les 8000 signatures de suport al manifest. Es tracta d’un manifest  que demana el suport 

a les mesures transitòries i justificades degudament que han de permetre el tancament ordenat de 

l’explotació minera de Sallent, entre les quals destaca una planta de purificació de sal a Sallent i l’ús 

acotat, limitat i provisional del dipòsit salí del Cogulló, més enllà del proper 30 de juny. L’objectiu final és 

assolir una mineria sostenible sense impacte social tal com estava previst. 

ICL valora en especial que l’acte de suport de dissabte hagi comptat amb la presència de la societat civil 

del Bages  i del Berguedà, amb l’assistència de famílies senceres, a banda de polítics locals i comarcals, 

diputats i empreses de tot el territori. La de dissabte va ser la mostra de suport més gran a la mineria del 

Bagesen els seus més de cent anys d’història.  

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 

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 


