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Editorial

Després d’onze anys de la meva incorporació al Grup ICL, nou dels quals com a 
conseller delegat d’Iberpotash, vuit com a president del Grup ICL a Espanya, i els 
últims dos anys com a chairman d’ICL Europa, arriba el moment d’iniciar una nova 
etapa professional.

I és ara quan mirant enrere es veu tot allò que hem aconseguit en la darrera 
dècada, i ens adonem de la rellevància de la tasca desenvolupada.

L’any 2005, quan em vaig incorporar, les dificultats i la incertesa de futur planaven 
com una ombra sobre la companyia, posant en risc els milers de llocs de treball 
que genera. Han estat necessaris molts esforços i molta dedicació per transformar 
una indústria amb la càrrega d’una història amb molts clars i obscurs. No era 
una tasca fàcil i, en canvi, ho hem aconseguit. Hem estat capaços de convertir la 
mineria del segle XXI en un sector econòmic modern, actiu, eficient, amb unes 
grans perspectives de futur.

També hem estat capaços d’obrir la Catalunya Central a la internacionalització, 
al món, de quallar un projecte industrial basat en l’economia circular i amb la 
implicació del territori. De ser motor d’innovació permanent i de marcar el camí de 
les infraestructures de futur. De fet, tot allò que hem anomenat Pla Phoenix i que 
obre la porta a un desenvolupament constant del país. 

En aquesta línia, hem intentat establir les bases per tornar a posar la indústria al 
lloc que li correspon, en el paper de locomotora econòmica. El Pla industrial d’ICL 
ha permès que molta gent tornés a creure en la indústria com a punta de llança 
de l’economia i també ha permès situar el Bages com una comarca dinàmica, 
emprenedora i eficient.

Evidentment, la nova indústria ja no tindrà res a veure amb aquell sector del 
segle passat. La porta que hem obert és la d’una indústria que neix amb una forta 
consciència de responsabilitat social, amb un ferm compromís mediambiental, 
amb un ple arrelament al territori, amb la voluntat d’impulsar el desenvolupament 
econòmic i social allà on s’ubica, i amb la clara aposta per la innovació constant.

I això ha estat possible només gràcies a la implicació i dedicació dels treballadors i 
directius; i a l’aposta decidida d’un munt de gent que ha confiat en l’Empresa, que 
ha confiat en el projecte, i que ha cregut en les possibilitats del nostre país. En el 
futur seguiran havent-hi reptes importants i difícils, que estic convençut sabran ser 
enfocats amb el mateix esperit. 

També, en aquest període i en paral·lel, s’han anat desenvolupant projectes 
a Espanya d’altres divisions del Grup que avui són punteres i que varen ser la 
conseqüència de la creació del hòlding ICL Iberia. 

I ara, que hem complert la part fonamental de la nostra missió i que hem introduït 
les coordenades per fonamentar decisions de futur, després d’haver superat un 
munt d’obstacles, crec que és el moment d’assolir altres objectius, de desenvolu-
par altres somnis. I donar pas a l’energia, força i empenta dels que continuen per a 
seguir el llegat d’aquesta empresa.

Gràcies a tots per haver-me acompanyat en aquest camí tant apassionant. 

José Antonio Martínez Álamo
President ICL Iberia

Gràcies
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L’actual president d’ICL Iberia i 
Chairman d’ICL Europe José Antonio 
Martínez Álamo iniciarà el 2017 nous 
reptes professionals després d’11 
anys d’encapçalar la transformació 
i modernització de la companyia. 
Martínez Álamo va dissenyar i desen-
volupar el Pla Phoenix i malgrat que 
deixa ara la companyia, mantindrà el 
seu vincle en qualitat d’assessor ex-
tern. Nascut a Barcelona l’any 1959 ha 
exercit càrrecs directius en empreses 
dels sectors químic i alimentari. Es va 
incorporar a Iberpotash, procedent 
del grup químic Aragonesas, el juliol 

de 2005 com a conseller delegat, en 
un moment d’extrema dificultat i que 
amenaçava la pròpia supervivència 
de la companyia.  És llicenciat en 
Ciències Econòmiques i va completar 
la seva formació amb un postgrau en 
Alta Direcció. L’any 2008 impulsa el 
Pla Phoenix, que aprovaria la multi-
nacional ICL, propietària d’Iberpotash, 
tres anys més tard, el 13 d’abril de 
2011 amb un fort compromís amb el 
territori i país, des del punt de vista 
industrial, mediambiental i logístic. 
El mateix any 2008 va ser nomenat 
president d’ICL Iberia, el hòlding del 

AC TUALITAT

Aprovació inicial del Pla Urbanístic de l’activitat 
minera al Bages 
La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat inicialment  el Pla director urbanístic (PDU) de 
l’activitat minera al Bages. Ara el PDU s’ha de sotmetre a informació pública per a tots els ciutadans interessats durant 
45 dies i després a consulta dels Ajuntaments afectats. Finalment, les al·legacions del territori que es recullin serviran per 
acabar de donar forma al Pla. Es parteix de la base que l’activitat minera és d’interès públic. El document aprovat inicial-
ment vol ser un instrument regulador de la producció d’un bé comú i actua com a base d’ordenació territorial creant les 
condicions urbanístiques per fer possible l’activitat de manera endreçada.   /// 

Més d’una dècada de transformació al davant 
d’ICL

grup ICL a Espanya, i el febrer de 
2015 va ser designat Chairman d’ICL a 
Europa.  ///
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ICL Iberia ha iniciat en període de 
proves la producció de sal vacuum a la 
nova planta de cristal·lització de Súria 
que, a més de ser l’única d’Espanya 
amb aquestes característiques, és la 
més moderna del món. La sal que s’ha 
començat a produir tindrà una puresa 
del 99,97%. ICL ha finançat i construït 
la planta en el marc del Pla Phoenix 
amb una capacitat de producció anual 
de 750.000 tones de sal vacuum i 
25.000 de potassa blanca. 

Màxima puresa
La producció de sal vacuum es fa 
a partir de les tones de sal que es 
generen de l’extracció de la potassa 
per oferir al mercat sal de la màxima 
puresa, sal amb un valor afegit per 
a la indústria electroquímica que ha 
de fer l’adaptació al canvi normatiu 
que s’aplicarà a finals del 2017. La 
sal vacuum també permet a altres 
indústries millorar els seus processos i 
oferir productes de més qualitat, com 

ICL Iberia produeix en proves sal vacuum a Súria

ICL Iberia va participar activament a 
la jornada lúdica i familiar Cuidem la 
terra. Fem salut que va traslladar a la 
societat el missatge que la salut i qua-
litat de vida depenen de la cura que 
tinguem i de com tractem la terra. Es 
va celebrar el setembre a Ampans i es 
van repartir més de cent horts urbans 
entre els infants. Va comptar amb la 
presència del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, Josep 
Rull. Cuidem la terra va ser una inici-
ativa d‘Ampans,  Fundació Aigües de 
Manresa, Grup Llobet, Hortàlia, ICL 
Iberia, el Museu de Geologia Valentí 
Masachs i Promineria.   /// 

ICL Iberia participa a la jornada lúdica i familiar 
“Cuidem la terra. Fem salut” 

és el cas de la indústria de tractament 
d’aigües i de l’alimentació. Pel que fa a 
la potassa blanca, va destinada també 
a la indústria electroquímica i a la 
indústria alimentària. La nova planta 
ha generat ja un total de 25 nous llocs 

de treball directes aquest any 2016. 
La comercialització dels nous produc-
tes anirà a càrrec de la multinacional 
holandesa Akzo Nobel, en virtut dels 
acords signats amb l’empresa ICL 
Iberia.   /// 
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La 7a Conferència Internacional dels 
Geoparcs Globals de la UNESCO,  que 
es va celebrar a finals del mes de 
setembre al Regne Unit, ha fet públic 
que el Geoparc Mundial Unesco de  la 
Catalunya Central (integrat pel Bages, 
alguns municipis de la comarca del 
Moianès i el terme de Collbató) reva-
lida el títol i continua sent el primer i 
únic geoparc de Catalunya reconegut 
per aquesta institució.
El 20 de setembre de l’any 2012 , 

l’aleshores Parc Geològic i Miner de 
la Catalunya Central va ser integrat a 
la Xarxa Europea de Geoparcs i es va 
convertir en el primer geoparc recone-
gut de Catalunya.
Ara, quatre anys després, el Geoparc 
havia de passar la revàlida perquè les 
autoritats internacionals avalessin que 
el territori manté la qualitat de la seva 
infraestructura i serveis i compleix els 
objectius dels geoparcs. El projecte ha 
rebut un reconeixement valuós.  ///

Segon curs de la FP Dual a Súria i Sallent

Revàlida superada del Geoparc

AC TUALITAT

Els cicles formatius de grau mitjà de 
Tècnic en excavacions i sondatges 
a l’INS Mig Món de Súria i el de Tècnic 
en Electromecànica a l’INS Llobregat 
de Sallent han iniciat el segon curs, 
amb estudiants de 18 anys i amb 
un contracte beca per part d’ICL i 
pràctiques a l’interior de les mines. 
ICL consolida l’aposta decidida per a 
una formació de qualitat dels futurs 
treballadors. A Súria han començat 
el segon curs 18 alumnes (17 homes 
i una dona) que havien cursat ja el 
primer curs de la FP Dual. Els nous 
alumnes de primer curs són també 
18. Al Pou IV i a Vilafruns realitzen les 
pràctiques en períodes de sis setma-
nes aprenent a conduir la maquinària 
minera. A Sallent han començat segon 
16 alumnes, procedents de municipis 
del Bages, que s’especialitzen en el 

El XIX Simposi sobre ensenyament 
de la Geologia s’ha fet aquest estiu 
al Geoparc de la Catalunya central, 
organitzat per l’Associació espanyola 
per a  l’ensenyament de les Ciències 
de la Terra.  Ha estat la primera ve-
gada que aquest simposi s’organitza 
en un Geoparc. Els participants van 
visitar les instal·lacions d’ICL Iberia 
Súria&Sallent acompanyats dels geò-
legs de la companyia per conèixer les 
qualitats geològiques del territori.   ///

Simposi geologia

manteniment de la maquinària mine-
ra i han començat primer 28 estudi-
ants més. Els tutors dels dos graus  
són els tècnics Jesús Migueles i Juan 
Carlos Fontan, pel grau d’excavacions 
i sondatges, i Jordi Sellarés i Sergio 

Astola per al d’electromecànica. La 
FP Dual, anomenada a nivell europeu 
Mining Apprentice Program, ha estat 
reconeguda en el marc de la inicia-
tiva europea pel foment del treball 
Enterprise 2020.   ///
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Specialty Fertilizers ha estat present 
a Fruit Attraction 2016, presentant les 
últimes tecnologies de fertilització que 
ofereix als professionals del sector per 
a una nutrició precisa i més eficient. A 
més, es va aprofitar aquest esdeveni-
ment internacional per introduir tres 
importants eines per als seus distribu-
ïdors i clients a Espanya: la seva nova 
web (www.icl-sf.es), el nou catàleg de 
productes i un vídeo corporatiu.
Els visitants professionals de l’impor-
tant sector de fruites i hortalisses han 
pogut comprovar en aquesta edició de 
Fruit Attraction que, a l’hora de parlar 
de nutrició dels cultius, la tecnolo-
gia més avançada a nivell mundial 
l’aporta ICL Specialty Fertilizers, amb 
la seva àmplia gamma de fertilitzants 
d’alliberament controlat (CRF), ferti-
litzants líquids i solubles. L’estand de 

la companyia s’ha centrat a explicar 
les noves tecnologies d’alliberament 
de nutrients que ofereix ICL Specialty 
Fertilizers i en la presentació del nou 
disseny d’envàs de la gamma de ferti-
litzants solubles Nova, el qual estarà 
disponible al mercat el 2017.

Nou catàleg i web
Tota aquesta tecnologia s’explica al 
nou catàleg i al web desenvolupat 
específicament per al mercat naci-
onal, on es pot conèixer l’extensa 
gamma d’abonaments de fertilitzants 
d’alliberament controlat (CRF), com 
Agromaster, Agromaster Start Mini o 
Agroblen, la gamma de fertilitzants 
líquids de Nutri Liquid amb formulaci-
ons a mesura segons necessitats, i les 
marques Agroleaf Liquid i Agrolution 
Liquid, entre  altres.   /// 

Contracte amb les forces aèries nord-americanes

Les forces aèries nord-americanes 
han adjudicat un contracte de 6,2 
milions de dòlars als escumògens d’ICL 
Performance Products per reemplaçar 
tots els estocs utilitzats en vehicles de 
bombers per una escuma mediambien-
talment més responsable, reduint així 
el risc d’una possible contaminació de 
sòls i aigües subterrànies. Els 1,5 milions 
de litres de producte han estat fabricats 
per Auxquimia, a la seva seu de Mieres 
(Astúries).
El contracte va ser adjudicat el 12 
d’agost i el lliurament de producte haurà 

ICL Speciality Fertilizers desplega a la fira Fruit 
Attraction les seves tecnologies per a una 
nutrició de precisió en els cultius

ser realitzat abans de 10 setmanes des 
de la data d’adjudicació en les múltiples 
bases que les forces aèries nord-ameri-
canes tenen distribuïdes pel món, fet 
que converteix aquest subministrament 
en un important repte productiu i logís-
tic per ICL.

Els aeroports turcs també trien 
Auxquimia
La institució pública turca DHMI, l’orga-
nisme que coordina tots els aeroports 
turcs, ha adjudicat a Auxquimia com a 
opció preferent el subministrament d’es-
cumògens a tots els aeroports del país.
Els estàndards d’aquest concurs han 
estat molt alts a nivell d’especificacions 

i eficàcia d’extinció d’incendis i va 
aglutinar les empreses líders del sector. 
Finalment Auxquimia va ser selecciona-
da com l’opció preferida d’aquest orga-
nisme, incrementant així la presència de 
la firma a Turquia, on ja és proveïdora 
del principal grup petrolier del país.
El concurs s’adjudica per un únic submi-
nistrament anual per un valor pròxim al 
milió d’euros.  ///
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Què és la hidrogeologia, què fa un 
hidrogeòleg?
És una de les branques més aplicades 
de la geologia i s’encarrega 
d’estudiar les aigües subterrà-
nies i el seu comportament. El 
fet d’haver tingut l’oportunitat 
de realitzar un Màster inter-
disciplinari d’Aigües durant la 
meva etapa de doctorat també 
m’ha permès adquirir una visió 
més transversal de la hidroge-
ologia i poder relacionar-la mi-
llor amb altres disciplines com 
són les Ciències Ambientals, 
Químiques, Farmacèutiques, 
Econòmiques i amb el Dret.

Quina és la principal tasca al de-
partament de Medi Ambient d’ICL 
Iberia Súria&Sallent?
La meva activitat diària està cen-
trada en el vector aigües, la gestió 

d’entrades i sortides de l’aigua. En 
aquests moments s’estan afegint 
molts més punts implantant noves 

mesures de control més eficients en 
l’àmbit de la millora contínua. S’estan 
unificant tots els registres que es fan, 
de manera que ara serà molt més 
senzill donar-ho a conèixer i fer visible 

el nul impacte mediambiental de la 
nostra companyia.

Creu que hi ha molt desconei-
xament a l’entorn de la crítica 
ecologista pel que fa als dipò-
sits salins?
Abans d’incorporar-me havia 
consultat diferents fonts d’infor-
mació en relació a ICL Iberia i el 
medi ambient i la meva percepció 
ha canviat notablement des de 
llavors. Un cop a Súria he quedat 
sorprès per la quantitat de recur-
sos humans, tècnics i econòmics 
que es dediquen a la preservació 
del medi ambient. 

Què pot destacar d’aquest treball i 
de ser a ICL Iberia?
Jo destacaria la bona perspectiva 
laboral amb la facilitat afegida de poder 
seguir formant-me i poder créixer 

L’hidrogeòleg Alex Sendrós, membre de l’equip de Medi Ambient d’ICL Iberia Súria&Sallent, és des 
del juliol Doctor en Ciències i Tecnologies del Medi Ambient per la Universitat de Barcelona, amb 
qualificació d’excel·lent ‘cum laude’. Juntament amb la Dra. Ingrid Picas (doctorada en Enginyeria 
de Materials) són els dos treballadors doctorats de la companyia. La tesi aprovada i que ara opta a 
menció internacional té per títol Ús de tècniques geofísiques en la planificació i gestió de recur-
sos hídrics subterranis. Aplicació en aqüífers mediterranis i l’ha estat elaborant des del 2010-
2013, abans de començar a treballar a ICL.

Doctor en Ciències 
i Tecnologies del 
Medi Ambient

ENTRE VISTA

ÀLEX SENDRÓS
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professionalment gràcies a l’alt nivell 
existent entre la plantilla. A més, és una 
realitat que s’aporten recursos econò-
mics i personals a la feina que  avui estic 
realitzant. També destacaria el fet que 
puc compatibilitzar la meva tasca com a 
professor universitari a la Universitat de 
Barcelona (Facultat de Geologia). 

També fa de professor a la 
Universitat?
Efectivament, tinc plaça de professor 
associat amb contracte anual a la 
Facultat de Geologia de Barcelona 
(UB). Es tracta de realitzar 100 hores 
de docència per curs, però per tal de 
poder impartir-les és absolutament 
necessari poder compatibilitzar-ho 
treballant en una altra empresa, com 
és el cas. 

El 19 de juliol passat va passar amb 
nota màxima l’examen amb el tri-
bunal del Doctorat. Difícil?

Hi havia moltes hores de feina al dar-
rere encara que no puc negar que vaig 
passar nervis...  Qui em va examinar 
era un tribunal format per 3 investiga-
dors/professors: un de la Universitat 
de Barcelona, un altre de la Universitat 
d’Almeria i un tercer d’una univer-
sitat d’Itàlia (Politecnico de Torino). 
La meva defensa pública va ser una 
presentació de 50 minuts i a continu-
ació els tres examinadors em van fer 
diverses preguntes. L’acte era obert 
al públic de manera que van venir 
amics i la meva família, però sobretot 
em va agradar moltíssim que hi fossin 
presents tots els meus companys del 
departament de Medi Ambient d’Iber-
potash: el Lluis Fàbrega, la Zein Mora i 
el Josep Corral.

En quin tipus d’empreses ha treba-
llat abans?
Quan estudiava a la universitat 
la llicenciatura, vaig combinar-ho 

treballant en l’àmbit sanitari, després 
vaig fer col·laboracions amb enginyeri-
es i consultories relacionades amb el 
sectors de l’obra civil, energia i medi 
ambient (durant els estudis de post-
grau i de doctorat), i també vaig fer 
una estada de recerca al Politecnico 
de Torí (Itàlia) durant els estudis de 
doctorat.

Com qualifica el moment actual 
d’ICL Iberia amb el pla Phoenix en 
marxa?
Per mi és un moment únic on s’uneix 
l’experiència centenària en l’aprofi-
tament de la potassa i la sal amb la 
innovació tecnològica necessària per 
produir i comercialitzar els nous pro-
ductes.   ///

El seu exemple és el resultat 
de l’aposta decidida de de la 
companyia pel talent

L’Àlex és de Sant Just Desvern 
però ara viu a Barcelona i cada 
dia es trasllada a Súria. Casat amb 
la Clàudia són pares d’una nena 
que farà dos anys a finals d’any i 
la seva afició, sempre que li que-
da temps, és córrer per la mun-
tanya. L’Àlex ha fet un màster de 
l’Aigua (Anàlisi Interdisciplinària 
i Gestió Sostenible) i un altre de 
docència universitària. És mem-
bre de l’Institut de Recerca de 
l’Aigua de la UB des del març de 
2015, ha participat en dos projec-
tes de recerca d’àmbit estatal, ha 
participat i publicat  resultats de 
recerca en sis congressos interna-
cionals, entre altres.
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Objectiu futur
La nova terminal del Port de 
Barcelona estarà operativa en els 
propers anys i permetrà la càrrega 
de vaixells de gran tonatge tant de 
potassa, de sal vacuum i de sal de 
desgel. ICL ha iniciat les obres de la 
seva nova terminal portuària al Moll 
Álvarez de la Campa, un desenvolu-
pament que forma part de l’anome-
nat Pla Phoenix, un projecte industri-
al per al desenvolupament futur de 
tota la conca minera del Bages.

Gran capacitat
La nova terminal de càrrega d’ICL, 
que substituirà l’actual situada al 
Moll del Contradic, tindrà capacitat 

per a 4 milions de tones de producte, 
ocuparà una superfície de 8 hectàre-
es i disposarà de 14 metres de calat, 
que permetran la càrrega de vaixells 
de fins a 70.000 tones. D’aquesta 
manera, es podran concentrar totes 
les operacions portuàries d’ICL en 
aquesta nova terminal i es podrà 
situar la sal i la potassa als principals 
mercats internacionals amb uns cos-
tos logístics molt competitius. La nova 
instal·lació mantindrà l’accés ferroviari 
des de les plantes de producció del 
Bages tal i com passa des de 1925. Les 
obres avancen segons els terminis 
previstos i actualment s’estan duent 
a terme els treballs d’anivellació i 
cimentació de l’espai.         ///

La infraestructura permetrà la càrrega de vaixells de gran tonatge, tant de potassa com de sal vacuum, 
estarà a punt els propers anys i forma part del Pla Phoenix, clau per a la conca minera del Bages

Inici d’obres a la nova 
terminal del Port

GRUP ICL
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Inici oficial del programa ‘Operational Excellence’ 
a la mina de Cabanasses 

El Programa Operational Excellence va 
arrencar a ICL Iberia el passat juny a la 
mina de Cabanasses.  És una filosofia 
de treball basada en Lean Manufacturing 
que potencia les capacitats dels em-
pleats i dels equips dels quals formen 
part millorant les seves capacitats en 
una cultura de millora contínua dels 
resultats.
El dia 28 de juliol es va oficialitzar en 
un acte el detall del pla de treball de 
les iniciatives de millora implantades 
a la mina dins aquest programa. Entre 
aquestes iniciatives, i possiblement la 
més rellevant i crítica per a la millora 

dels resultats, són les reunions de relleu 
davant de “pissarres de gestió visual”.
Les “pissarres de gestió visual” són 
panells que contenen, d’una manera 
visual, tota aquella informació rellevant 
i els objectius i resultats aconseguits en 
forma d’indicadors per a un equip de 
treball. I és, davant d’aquestes pissar-
res, on es realitzen les reunions de 
relleu.

Objectiu de les reunions de relleu
- Millorar la comunicació bidireccional 
entre caps i operaris, i entre relleus, 
establint un nou canal d’informació.

- Fomentar el treball en equip en base a 
la revisió dels resultats al final de cada 
relleu compartint les dificultats i proble-
mes de la jornada.
- Potenciar la millora contínua a través 
de la identificació, en equip, d’acci-
ons de millora en base als problemes 
identificats.
- Compartir el progrés i la millora de 
resultats a través d’indicadors visuals.

Per a la implantació d’aquest nou 
format de reunions es compta amb la 
implicació i col·laboració des de la direc-
ció fins als operaris.   ///

L’equip de la mina de Cabanasses, guardonat 
amb el segon premi d’excel·lència operativa d’ICL
ICL  ha lliurat els seus guardons anu-
als Annual Awards als projectes més 
destacats de la companyia a nivell 
mundial. De les més de 70 candida-
tures , ICL Iberia Súria&Sallent va ob-
tenir la segona posició en el guardó 
referit a excel·lència operativa, per 
la tasca duta a terme al Pou 3 de la 
mina de Cabanasses.

L’equip estava format per Alberto 
Serfaty, Monica Garcia, Jerónimo 
Martin, Mario Ribera i Miguel 
Laguillo. També cal destacar la impli-
cació de: Elíes Yagües, Javier Fenoy 
i David Farinha, amb el suport del 
director de la mina de Cabanasses, 
Xavier Serracanta. A tots ells moltes 
felicitats per la bona feina feta.       ///
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La Brigada de Salvament de Mines és un equip de 60 treballadors de la plantilla que tenen per objec-
tiu gestionar qualsevol tipus d’emergència que hi pugui haver a les instal·lacions mineres i industrials 
de la companyia. 

Els brigadistes són miners, electromecànics, operaris de planta, o membres de qualsevol departa-
ment, que estan permanentment preparats en termes de primers auxilis, confinament en llocs plens 
de fum, evacuacions, etc. Estan preparats i en bona forma física per a la qual cosa compten amb 
preparació específica al llarg de tot l’any.

La Brigada és el símbol de la cultura de la prevenció a la companyia i la seva actuació ha estat cabdal 
en diversos moments, felicitada per cossos de seguretat oficials. El brigadista ho és de forma volun-
tària i està preparat en tot moment per actuar en cas d’emergència. 

La Brigada de 
Salvament de Mines

A FONS
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Història a Sallent i a Súria
A Sallent, els registres escrits al 
llibre de brigada es tenen documen-
tats des de l’any 1996. Es disposa-
va d’equips d’aire de circuit obert 
Drager, de circuit tancat Fenzy i 
auto rescatadors OXY-N.  Es feia una 
pràctica al mes i en algunes ocasi-
ons comptaven amb la col·laboració 
dels bombers voluntaris del Parc 
de Sallent. A Súria, la brigada existia 
també abans que es creés Iberpotash, 
amb un equip més reduït que avui dia, 
amb formació en primers auxilis, que 
comptava amb 5 persones per a ca-
dascun dels 3 relleus existents. Es feien 
entre 2 i 3 pràctiques a l’any i es feien 
als exteriors del pou 2 de Cabanasses.  
Els equips de circuit tancat eren d’un 
model anterior a l’actual i estaven col-
locats a l’exterior de la mina.

Formació contínua
Les pràctiques dels brigadistes es fan 
un dia a la setmana com a norma, 
exceptuant els mesos de juliol i agost. 
Es fan 7 mòduls de temàtiques dife-
rents: primers auxilis, extinció d’incen-
dis, equips de circuit tancat, rescat a 
diferent nivell, codi d’evacuació zero, 
coixins d’elevació i un simulacre en 
què es toquen varis temes. També 
destaquen les formacions a Can Padró 
o les vies ferrades que es realitzen a 
punts destacats al llarg de determi-
nats mesos de l’any.

Avui
La Brigada de Salvament està distribu-
ïda en cadascun dels centres de treball 
en tots els torns laborals.  Els briga-
distes estan identificats amb el casc 
de color verd i els coordinadors de les 
brigades són Albert Ribalta a Vilafruns 
i Domènec Torrades a Cabanasses. Es 
compta al mateix temps amb els caps 
d’emergència que han de coincidir 
amb els caps de relleu, així com els 
caps d’intervenció (que són els vigi-
lants) i finalment els brigadistes. Pel 
que fa als equips de circuit tancat, en 
l’actualitat n’hi 5 a l’interior i 7 a l’exte-
rior.      ///

Entrevista a Antonio García Redondo, 
veterà brigadista de Cabanasses

L’Antonio Garcia és vigilant 
d’explotació a la mina de 
Cabanasses. Té 49 anys i en fa 26 
que treballa a Iberpotash, més de 
vint com a membre de la Brigada 
de Salvament de Mines.  Miner 
de moltes generacions, nascut a 
Almadén, està casat, té un fill i viu a 
Súria.

Per què ets membre de la Brigada?
Perquè de sempre m’ha agradat 
molt ajudar i a la mina és del tot 
necessari col·laborar entre tots.  
A més, crec que tinc les aptituds 
necessàries per a ser-ho. 

Ha evolucionat molt la Brigada 
des que vas començar?
Moltíssim. L’empresa ha invertit 
molt en dotar-nos de recursos 
com ara material sanitari, vehicles 
d’evacuació, mascaretes de 
respiració individual, i formació.  
Abans ens formaven per poder 
fer primers auxilis i evacuacions 
d’emergència però avui dia estem 
capacitats per a salvar vides.

Quin és el vostre funcionament en 
el dia a dia?
Els brigadistes som treballadors 

de la mina que, a més, de forma 
voluntària, en el nostre torn de 
treball estem formats per fer front 
a qualsevol tipus d’emergència. El 
protocol de la brigada es basa en 
poder atendre el més aviat possible 
qualsevol emergència, comunicant-
nos via emissora de manera que 
si es demana ajuda s’hi arribi de 
seguida.  Jo, com a vigilant, sóc el 
cap d’intervenció en el meu relleu, 
sóc qui valora l’estat de la situació. 
El cap d’emergència és sempre el 
cap de relleu que és qui fa activar a 
l’exterior el protocol d’emergència. 
Tothom sap què ha de fer.

Ets dels brigadistes més veterans. 
Et tenen molt respecte?
Tothom respecta la Brigada, sense 
cap mena de dubte.  Jo em jubilaré 
aproximadament en 15 mesos i 
penseu que dins el meu equip, el C, 
ja hi ha quatre treballadors en llista 
d’espera per poder-se incorporar.   
A més, la formació contínua que 
rebem al llarg de tot l’any ens 
permet anar més enllà de la nostra 
actuació a la mina.  Podem intervenir  
en actes multitudinaris com fem a 
Súria per la cavalcada de Reis. Jo hi 
vaig cada any per si hi ha qualsevol 
emergència.    ///
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

Nou vídeo sobre la 
gestió del Cogulló 
El departament de Medi Ambient 
d’Iberpotash ha presentat un vídeo 
sobre la gestió del dipòsit salí del 
Cogulló, que explica les mesures pre-
ses perquè sigui mediambientalment  
sostenible i que es difon a través d’in-
ternet i els mitjans de comunicació.

Hidrodinàmica
La hidrodinàmica ensenya quin és el 
comportament de l’aigua quan pren 
contacte amb el dipòsit salí.  Al llarg 
dels anys el nucli del dipòsit ha experi-
mentat un procés de cristal·lització 
i és impermeable. El vídeo mostra 
com els canals perimetrals recullen 
l’aigua salada que es trasllada a la 
presa de recollida. Per garantir la 
inexistència de fuites, s’ha instal·lat 
una xarxa de control piezomètric 
d’aigües subterrànies. De la presa de 
recollida l’aigua arriba al col·lector 
de salmorres, propietat de l’ACA, 
que trasllada l’aigua fins al mar. El 

col·lector és utilitzat per altres indús-
tries i usos. L’aigua generada per ICL 
és el 16% del volum total.

Enllaços 
www.icliberia.com     
Canal YouTube ICL Iberia
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L’objectiu del projecte de recerca 
Breath és estudiar la viabilitat i valor 
afegit d’implementar els llots del 
procés de flotació com a esmena del 
sòl de cultiu de la vinya. El projecte 
compta amb  una durada d’entre 5 i 
6 anys en una vinya experimental i es 
desenvolupa conjuntament entre ICL 
Iberia Súria&Sallent, el centre tecnolò-
gic Eurecat-CTM i Roqueta Origen.
Aquest mes de setembre s’han co-
mençat a estudiar els primers fruits 
obtinguts  de la vinya de mitja hectà-
rea plantada a la comarca del Bages, a 
Balsareny (Vilafruns), on s’han aplicat 
aquest tipus de llots que procedeixen 
del subsòl del Bages. Segons explica 
l’enòleg de Roqueta Origen, Miquel 
Palau, “aquest projecte de col·labo-
ració ens permet treballar i experi-
mentar amb una varietat de raïm 
típica de la zona, el mandó, que 
s’havia extingit amb la fil·loxera”. 
Quan s’extreu el mineral de la mina, 
primer se separa l’argila que es recull 
en forma de llots i a continuació es 
procedeix a separar la sal de la po-
tassa pel sistema de flotació. Aquests 
llots presenten una gran riquesa 
mineral, ja que mesclant-los amb sòl, 
poden donar lloc a un vi de caracte-
rístiques diferenciades. La responsa-
ble d’Innovació i Recerca d’ICL Iberia 
Súria&Sallent, Íngrid Picas, explica 

ICL Iberia, Roqueta 
Origen i Eurecat-CTM, 
units per la vinya

QUALITAT/INNOVACIÓ

que “un primer pas va ser plantar 
ceps de la varietat merlot en aquest 
tipus de terra com a prova pilot en 
unes bótes de fusta a les nostres 
instal·lacions”.
Per la seva banda, la responsable del 
projecte d’Eurecat-CTM, Irene Jubany, 
destaca que “es tracta d’un treball 
conjunt que té l’objectiu d’innovar 
i potenciar projectes d’economia 
circular al Bages, estem fent el 
seguiment de la qualitat del sòl i el 
creixement dels ceps i de cara a la 
tardor del 2018 fer la primera vinifi-
cació”.   ///
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“Si tu calles, perdem tots” és un dels 
lemes de la campanya que ha iniciat el 
Departament de Seguretat i Salut d’ICL 
Iberia i que, durant tres mesos, posarà 
èmfasi en la necessitat d’informar 
sobre incidents ocorreguts en el trans-
curs de la jornada de treball. L’objectiu 
és recordar que un incident és un 
avís d’un potencial accident, per 
la qual cosa és de vital importància 
comunicar-lo immediatament per 
intentar evitar el que en un futur pot 
esdevenir un accident.

Per fer arribar aquest important 
missatge a tots els treballadors, s’han 
col·locat cartells de la campanya en 
diferents punts molt visibles de les 
nostres instal·lacions, així com a la 
Intranet i també a les pantalles que hi 
ha als diferents centres.

Objectiu de l’organització: zero 
accidents
Per reduir la possibilitat que un tre-
ballador pateixi dany en l’exercici del 
seu treball, cal que tota l’organització 

estigui sempre alerta. I per això, és de 
vital importància reforçar i consolidar 
la comunicació tant entre els treballa-
dors com entre aquests i els coman-
daments, per poder ser més proac-
tius i informar dels esdeveniments 
ocorreguts. Per assolir l’objectiu de 
zero accidents, a més d’assegurar les 
instal·lacions i garantir uns processos 
òptims, cal la implicació de tota la 
plantilla de professionals per enfortir 
i aconseguir una cultura de seguretat 
excel·lent.  ///

PRE VENCIÓ

Campanya de comunicació d’incidents

Cinc punts bàsics per evitar un accident

És aquesta la manera més segura de realitzar el treball?Tinc les eines i l’equip necessari i estan en bones condicions d’ús?

Quins són els perills? Estic prou format per realitzar aquesta tasca?1 2
4 5

Tinc en ment fer aquest treball amb seguretat?3
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SOM PRESENTS

 Ecorail 
ICL Iberia dóna suport a la recuperació de 
l’Ecorail, la via turística que uneix Callús i 
Sant Fruitós de Bages.

 Fruit Attraction 
ICL Specialty Fertilizers ha estat present 
un any més a la fira Fruit Attraction 
sobre fertilitzants.

 Jornada ‘Cuidem la terra’ 
ICL ha estat present de manera activa a la jornada Cuidem la terra. A la fotografia es veu la visita del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, al costat del conseller delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent Pablo de Lastres.

 Premis INS Mig Món 
Un any més els alumnes de 3r d’ESO de 
l’INS Mig Món reben el premi al treball 
realitzat sobre la mineria.
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 Talent+Empresa 
Lliurament de diplomes als joves participants a les jornades amb la col·laboració 
d’ICL Iberia.

 ICL Manresa 
Una temporada més som al costat del 
bàsquet de casa a la Liga Endesa.

 Cros Artés 1 de maig  
ICL Iberia dóna suport a les activitats 
dirigides als infants que promouen 
l’esport.

 Excavacions a Guixeres 
Nova edició de les activitats d’arqueologia 
local a les Guixeres.

 Regió7 
Entrevista del diari Regió7 al director de Nous Projectes d’ICL Iberia, Carles Alemán.
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 NACIOMANRESA 26-10-2016  REGIÓ7 18-9-2016 

 NACIOMANRESA.CAT 11-6-2016 

 REGIÓ7 27-10-2016 

 EL MUNDO 18-9-2016  REGIÓ7 9-9-2016 
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 EXPANSIÓN 11-6-2016 

 EL PUNTAVUI 5-6-2016 

 EL MUNDO 30-9-2016 

 REGIÓ7 5-10-2016 

 324.CAT 20-6-2016 

 NACIOMANRESA.CAT 15-8-2016 

 NACIOMANRESA.CAT 11-11-2016 
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ENS VISITEN

Les visites a les instal·lacions d’ICL Iberia s’han mantingut a les mines de Cabanasses i Vilafruns, a banda de les visites  que 
s’han programat al dipòsit salí del Cogulló, amb l’objectiu d’explicar i donar a conèixer la seva gestió ambiental. Destaca la 
visita dels diputats al Parlament de Catalunya adscrits a la Catalunya Central. També les visites que ja són habituals dels 
escolars de secundària, a banda de visites institucionals com ha estat el cas d’Auxquimia, que va rebre la visita de l’alcalde de 
Mieres.

4 5

2

3

6

1

Els diputats al Parlament 
de Catalunya, Anna Gabriel 
(CUP), David Bonvehí ( PdC), 
Adriana Delgado (ERC) i 
Antonio Espinosa (C’s) han 
visitat l’interior de la mina 
de Vilafruns i també el 
dipòsit salí del Cogulló, una 
visita que Promineria havia 
demanat de fer a petició 
dels propis diputats (1). 

L’alcalde de Mieres ha 
visitat oficialment aquest 
octubre passat l’ empresa 
Auxquimia, d’ICL Iberia,  ubi-
cada al municipi de Mieres, 
a Astúries (2). 

Els estudiants del grau, 
màster i doctorat en 
Enginyeria de mines de l’Es-
cola de Mines de Manresa 

(EPSEM-UPC) han pogut 
conèixer la  nova planta de 
flotació de sal i potassa a 
ICL Iberia Súria, a banda 
dels nous edificis indus-
trials com ara la planta de 
compactat, amb l’objectiu 
de conèixer bona part del 
procés industrial (3).

Una altra de les visites ha 

estat aquests darrers mesos 
la de l’Ajuntament de Súria, 
amb l’alcalde Josep Maria 
Canudas, a l’interior de la 
mina Cabanasses, ubicada 
al municipi (4).  

Un curs més, els alumnes 
de 3r d’ESO de l’INS Mig 
Món de Súria han treballat 
el crèdit de síntesi sobre 

la mineria, amb una nova 
visita a l’exterior de les ins-
tal·lacions mineres (5).   

També destaca la visita 
de la Fundació Rosa Oriol, 
amb sor Lucia Caram, per 
presentar el programa 
solidari d’atenció als infants 
anomenat Invulnerables, a 
les oficines centrals (6).



23

FIRMA CONVIDADA      MARC CORTÉS

Les empreses davant el repte digital
Vivim amb l’incessant degoteig de novetats tecnològiques 
que ens fa tenir la sensació que la nostra societat evoluciona 
ràpidament. El canvi digital és ineludible i marcarà un canvi 
d’era. Un fenomen que també arriba amb força i rotunditat 
al món de l’economia. No hi ha sector, ofici ni procés que no 
es vegi obligat a una profunda reflexió sobre com l’afecta el 
digital. El fet digital està obligant les empreses a repensar 
tots i cadascun dels seus 
processos, sigui quina si-
gui l’àrea funcional i sigui 
quin sigui el sector.

En primer lloc, i abans de 
començar qualsevol pro-
jecte de digitalització, és 
clau entendre quins són els 
objectius de negoci de la 
companyia. Intentar enten-
dre com està el teu mercat 
i els teus clients des del 
punt de vista digital i veure 
com el digital t’ajuda a de-
senvolupar els objectius de 
negoci identificant els rep-
tes més rellevants. 

Un cop clars els reptes, en 
la construcció del canvi hi 
ha diferents elements a te-
nir en compte per afrontar 
la transformació digital. 
Primer la visió. Els direc-
tius són els que han d’in-
vertir esforços a anticipar 
amenaces i visualitzar bretxes d’oportunitat originades pel 
fenomen digital. Per a això, serà essencial dominar les lò-
giques digitals i entendre quin valor pot aportar el digital a 
l’empresa.

Hi ha un segon element fonamental que és com el digital 
impacta en l’activitat de negoci. Això implica un profund re-
plantejament dels processos, els punts de contacte, el dis-
seny de productes i serveis i fins i tot dels perfils professio-
nals i del propi model de negoci.

I, finalment, hi ha un tercer element crític que és la cultura 
de l’organització. Les resistències al canvi i la falta de liderat-

ge són els principals cavalls de batalla de les grans organit-
zacions per afrontar la transformació digital del negoci. La 
transformació digital ha de ser impulsada per la direcció i 
liderada per tot l’equip. Perquè la transformació digital d’una 
companyia sigui una realitat aquesta ha d’anar de cap a peus. 
És la direcció qui l’ha d’impulsar però és molt important que 
l’equip s’ho cregui. És un tema transversal, no un tema de tec-

nologia, ni de màrqueting, 
ni de recursos humans, 
sinó de tota la companyia. 
Només les companyies que 
siguin capaces d’inserir el 
xip digital en l’ADN de l’or-
ganització assoliran amb 
èxit el repte digital.

A ICL Iberia la transforma-
ció digital es va iniciar a 
partir de la necessitat de 
construir una presència 
digital sòlida que garantís 
l’òptim posicionament de 
la nova marca i que faci-
lités la comunicació seg-
mentada cap als públics 
objectius. Amb aquesta 
finalitat i per aconseguir 
generar relacions directes 
i estables en el temps amb 
les diferents audiències, 
es va dissenyar un ecosis-
tema digital basat en dos 
eixos: presència en canals 
propis especialitzats i pla 

de vinculació amb espais digitals rellevants de tercers i lí-
ders d’opinió. Una presència digital articulada a partir d’uns 
eixos temàtics clars al voltant de Medi Ambient, Desenvolu-
pament Industrial, Territori, Ocupació i Talent, Sostenibili-
tat Global i Innovació i Tecnologia. Aquest ecosistema es va 
acompanyar de la creació de protocols de crisi per esten-
dre els mecanismes tradicionals de gestió de crisi a l’entorn 
digital i d’un model de gestió adreçat a mesurar l’impacte 
i evolució en el temps de l’activitat digital. La implantació 
d’aquest nou model de comunicació és un pas imprescin-
dible per adaptar-se a les noves lògiques digitals i seguir 
avançant en la consecució eficient dels objectius estratègics 
de negoci.  ///
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