
 

 

José Antonio Martínez Álamo reconegut per la societat 
del Bages 

 
 

L’actual Chairman d’ICL Europe i President d’ICL Iberia ha estat guardonat 
amb el Premi Denominació d’Origen Catalunya central en l’acte de 

celebració del 10è aniversari del Canal Taronja 
 
 
 Manresa, 4 de setembre de 2015.-  José Antonio Martínez Álamo ha rebut aquest 

vespre el reconeixement de la societat de la Catalunya Central  en l’acte d’entrega dels 
Premis amb Denominació d’Origen Desè Aniversari del Canal Taronja Televisió, que ha 
tingut lloc al Museu de la Tècnica de Manresa.  L’acte ha estat presidit pel conseller 
d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat, Felip Puig.  

 
La decisió del jurat en atorgar el premi al president d’ICL Iberia es basa en diversos 
motius: per liderar el pla Phoenix, un dels projectes industrials més importants 
d’Europa, que contempla el desenvolupament de la conca minera del Bages i ho fa 
amb plena sostenibilitat econòmica i mediambiental; per exercir de motor de 
l’economia del Bages amb Iberpotash, i  per col·laborar amb el món cultural, esportiu, 
solidari i acadèmic del territori. 
 
El president executiu d’ICL Iberia ha rebut el premi de mans dels alcaldes de Manresa, 
Súria, Sallent i Cardona (Valentí Junyent, Josep Maria Canudas,  David Saldoni i Ferran 
Estruch), municipis estretament lligats amb l’extracció de la sal i la potassa.  Martínez 
Álamo ha agraït el premi i ha remarcat que “gràcies a l’esforç i l’entusiasme de tot un 
equip de gent hem passat d’una indústria antiga i fosca a una activitat econòmicament 
moderna, tecnològicament avançada, compromesa fermament amb el territori, motor 
de l’economia comarcal i de Catalunya, i símbol de qualitat i de sostenibilitat”. 
 
L’acte d’entrega dels Premis amb Denominació d’Origen Catalunya Central del Grup 
Taelus de comunicació  i Gala del 10è aniversari de Canal Taronja  ha comptat amb la 
presència de repesentants polítics, empresarials i culturals de les comarques del Bages, 
Berguedà, Solsonès i Anoia. 
 

 
 


