
  

 

 

El futur vagó de mercaderies europeu entra ja a la fase de 

construcció en el marc del projecte Hermes  

ICL Iberia lidera un consorci europeu juntament amb Eurecat- CTM per a la millora i 

optimització dels processos logístics ferroviaris per al transport de mercaderies a granel 

El primer vagó pilot es construeix a Suècia i suposa una revolució pel que fa a capacitats, 

lleugeresa de materials i sistemes de càrrega i descarrega 

 

Manresa, 27 de març de 2017.- El nou vagó de tren de mercaderies que promou Eurecat-CTM 
i l’empresa ICL Iberia, conjuntament amb un consorci europeu, per a resoldre les necessitats 
futures de transport de mercaderies a granel a tot Europa, ha entrat ja en fase de construcció a la 
seu de Kiruna Vagon, un fabricant suec que forma part del projecte. A les properes setmanes es 
farà un prova pilot de càrrega i descàrrega d’aquest prototip, que també s’haurà de provar a la 
línia que uneix les mines del Bages amb Barcelona. 

El nou vagó implica una petita revolució en el transport ferroviari de mercaderies europees, tant 
a nivell d’augment de la capacitat, com pel que fa a la lleugeresa dels materials que utilitza al 
sistema de càrrega i descàrrega, molt més àgil, ràpid i eficient que els actuals. El prototip que 
aquests dies s’està construint a Kiruna ha estat dissenyat per a poder circular per la xarxa 
ferroviària europea, perquè contemplarà l’ample de via continental.  

En el cas de Catalunya, aquest projecte d’investigació que ha estat batejat amb el nom 
d’Hermes, i que està subvencionat per la UE, permetrà l’augment de la capacitat de transport 
sense haver d’augmentar-ne el pes i, fins i tot, alleugerir-lo, de manera que es puguin traslladar 
més tones de producte entre Súria/Sallent i el Port de Barcelona, amb un cost logístic menor, 
potenciant la intermodalitat i la flexibilitat de càrrega.  

Hermes compta amb una inversió global de 7 milions d’euros que es distribueix en els tres anys 
de durada de la recerca i que ja es va iniciar l’1 de maig del 2016, amb la signatura del conveni 
de col·laboració amb la Unió Europea. Segons la responsable d’Innovació i Desenvolupament 
d’ICL Iberia, la Dra. Ingrid Picas, “es tracta d’un projecte per tres anys, dels quals ja hem 

consumit la meitat, que comporta un canvi molt significatiu pel transport de mercaderies per 

tren del Bages. Els nous vagons de tren permetran un transport ferroviari més eficient de 

productes de màxima qualitat, com ara la sal vacuum, que ja estem produint a Súria”. 

 

 



  

 

 

Ingrid Picas considera que “gràcies a aquesta iniciativa ICL està encapçalant importants 

projectes d’innovació a nivell internacional que suposen situar a l’avantguarda tecnològica la 

mineria del Bages.”  Una vegada construït el vagó pilot s’iniciaran diferents proves per avalar 
la seva viabilitat i possibilitar la seva construcció en sèrie. 

La investigació ha comptat amb una empenta directa des de la comarca del Bages, gràcies a la 
col·laboració establerta els darrers anys en l’àmbit de la recerca entre Eurecat-CTM i l’empresa 
ICL Iberia Súria&Sallent. La millora de la competitivitat i eficiència logística ferroviària que 
s’aconseguirà  permetrà adquirir una posició privilegiada per davant del transport per camions. 
ICL Iberia Súria&Sallent participa com a coordinadora del projecte, al costat d’Eurecat-CTM, 
dues universitats europees (Lulea Tekniska de Suècia, i Armines, de França), a més de 
Ferrocarrils de la Generalitat, Kiruna Wagon, Hempel, IDP i SSAB Tunnplaet (de Dinamarca, 
Suècia i Espanya). 

 

Sobre ICL Iberia: filial d’ ICL a Espanya, té la seva seu a Catalunya i és l'única companyia productora de sal i 
potassa a Espanya. ICL Iberia exporta el 80% de la seva producció a països de la Unió Europea, Àsia i Amèrica. 
ICL és un fabricant mundial de productes basats en minerals naturals destinats a satisfer les necessitats essencials 
de la humanitat en tres grans mercats: agricultura, alimentació i productes avançats.  

ICL Iberia Súria&Sallent té la seva seu a Súria, Barcelona, amb una plantilla de 1.200 empleats. Abans coneguda 
com a Iberpotash, l’empresa es troba en ple desenvolupament i execució del Pla Phoenix, que permetrà l’augment 
de producció de potassa, sal de màxima qualitat i altres nous productes.  

Sobre  Eurecat- CTM: forma part de Tecnio i té com a objectiu contribuir eficaçment a la millora i a la 
competitivitat i al progrés tecnològic de l'empresa mitjançant la prestació de serveis especialitzats i l'execució de 
projectes d’R+D/INT. L'equip d’Eurecat-CTM treballa per a empreses, entitats i institucions en les àrees de 
Tecnologia de Materials i Processos de Fabricació, Simulació i Disseny Innovador, Tecnologia Ambiental, 
Energia i Bioenginyeria. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya compta amb un equip de més de 600 
professionals, genera un volum d’ingressos de 43 milions d’euros anuals i té instal· lacions a Barcelona, Canet de 
Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus i Amposta i una seu a Brasil. Més informació 
a www.eurecat.org 

 


