
 

Els dipòsits salins del Bages es gestionen amb les 

millors tècniques disponibles a nivell europeu  

Keir McAndrew, expert europeu en mesures de gestió ambiental, ha exposat la metodologia 

i abast de les anomenades BREF en el marc de la cinquena Jornada Tècnica Minera  

 

Súria, 9 de maig de 2016.- Keir John McAndrew, Associate Director of Policy – Industrial 

Emissions Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure UK Limited, i un dels majors 

experts europeus en les millors tècniques disponibles a nivell de gestió mediambiental en 

l’àmbit europeu, les anomenades BREF (BAT reference documents), ha assegurat avui, en el 

marc de la cinquena Jornada Tècnica Minera que organitza la càtedra Iberpotash de la UPC, 

que actualment els dipòsits salins del Bages apliquen les millors tècniques disponibles per a la 

gestió mediambiental que existeixen a Europa.  

Prop de 180 persones han assistit a les Jornades, que s’han dut a terme durant tot el dia a la 

sala petita del Kursaal de Manresa, sota el concepte “Sostenibilitat i medi ambient”. Les 

Jornades han estat presidides pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, Josep Rull i per l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i han comptat amb la 

presencia d’un total d’onze experts per tractar qüestions com ara les eines de sostenibilitat 

que tenen les empreses avui al seu abast, la gestió dels residus miners i les millors pràctiques 

existents, l’aplicació de les Best Available Techniques; l’anàlisi hidrogeològic de la conca salina 

catalana; la necessitat d’un Pla Director Urbanístic per a la mineria del Bages o el disseny de 

nous processos industrials sostenibles. 

Al marge de la presència destacada de Keir John McAndrew, a les Jornades també han 

intervingut Lluis Sanmiquel, director de la càtedra Iberpotash de la UPC; Joan Güell, secretari 

del consell d’administració d’Iberpotash, Francisco Javier González, assessor d’explotació i 

seguretat minera de la Junta d’Andalusia, Lluis Fàbrega, director de Medi Ambient 

d’Iberpotash, Fidel Ribera, gerent i director tècnic de la Fundació Centre Internacional 

d’Hidrologia Subterrània;  Rosa Vilella, sots-directora general d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Enric Morillas, vicepresident de la secció tècnica de 

Medi Ambient del Col·legi de Químics de Catalunya, Vicente Jiménez, director d’Indústria, 

Medi Ambient i Energia d’IDP; Ingrid Picas, responsable de R+D+I d’Iberpotash i  Jaume Mas, 

Director Consulting Barcelona d’IDOM. 

 



 

 

La cloenda de les jornades ha anat a càrrec de Pablo de Lastres, conseller delegat d’Iberpotash 

que ha afirmat que  “avui dia, els millors models econòmics mundials són, precisament, els que 

tenen la sostenibilitat com a objectiu principal. Sostenibilitat és sinònim d’eficiència, i això té 

un efecte directe en la competitivitat i en la rendibilitat de les empreses”. 

 

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, un projecte que 

permetrà l’augment de producció de potassa, sal de màxima qualitat i altres nous productes.  

Càtedra Iberpotash de Mineria Sostenible: amb més de 7.700 hores de transmissió de coneixements, i més de 

34 documents tècnics produïts, la Càtedra Iberpotash de Mineria Sostenible de l’Escola Politècnica Superior de 

Manresa ha esdevingut un referent en la formació i especialització dels estudiants així com de la difusió de les 

activitats relacionades amb la mineria.  


