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Editorial

En primer lloc, lamentem els accidents mortals que hi ha hagut a la mina de Vilafruns 
aquest mes de juny. Traslladem el nostre més sincer condol a les famílies, així com 
a amics i companys de la mina i de Montajes Rus. Estem commocionats pels tràgics 
fets. En el moment de tancar l’edició d’aquest número de l’ICL Magazine, s’estan 
realitzant investigacions per conèixer-ne les causes. A ICL continuarem posant la 
seguretat en un primer pla i seguirem fent tot el necessari per minimitzar el risc 
d’accidents a les nostres instal·lacions.

Només era gener (tot i que sembla que hagi passat molt més) quan ens vam entu-
siasmar en presentar el nostre projecte industrial per al 2020 en un esdeveniment 
especial al Port de Barcelona. Per a nosaltres, va ser una oportunitat per mostrar 
alguns dels projectes actuals i futurs, que ens conduiran a una indústria minera més 
innovadora i sostenible. Vam proclamar el 2020 com l’any del canvi.

I, malauradament, van arribar els canvis que ningú esperava. La pandèmia COVID-19 
ha tingut un fort impacte en la nostra vida diària, com a individus i com a empresa. I 
continuarà tenint un impacte de diferent magnitud i formes que encara no coneixem 
Com en moltes empreses, la pandèmia ens ha posat en una situació molt difícil, ja 
que hem hagut d’alentir, i fins i tot tancar, bona part de la nostra activitat per tal de 
garantir la seguretat de totes les treballadores i treballadors. Vam poder tornar a 
la plena producció  a principis de juny. Dit això, la resiliència i compromís de l’equip 
humà d’ICL Iberia ha permès mantenir l’oferta dels nostres productes essencials 
durant tota la crisi: des de fertilitzants per al sector agrícola, fins a sal d’alta qualitat 
usada en la producció de desinfectants. 

I ara, què? Si bé l’impacte negatiu de la pandèmia ens afecta i ens afectarà econòmi-
cament durant un temps, hem de ser capaços de convertir aquests nous reptes en 
oportunitats per poder recuperar-nos ràpidament i sortir més forts d’aquesta crisi 
que encara es veu més agreujada per preus de  mínims històrics de la potassa.
Com a empresa, hem de ser capaços d’adaptar-nos ràpidament als canvis, de pensar, 
mirar endavant, innovar i incorporar la indústria 4.0. La nostra capacitat de ser 
competitius és fonamental per al nostre futur, especialment en un mercat tan volàtil 
com és el de la potassa. Hem estat treballant intensament en aquesta direcció i hem 
de continuar fent-ho. Tal com ens ha demostrat aquesta crisi, tenim els actius més 
importants per aconseguir-ho: un formidable equip humà. VOSALTRES.

La pandèmia ha posat de manifest amb mes nitidesa que mai, que vivim en un món 
interconnectat, i que tots tenim una responsabilitat ineludible en la seva sostenibi- 
litat. Com a part de la indústria minera, el nostre compromís amb la sostenibilitat es 
reflecteix en diversos  projectes, iniciatives i acords duts a terme en els darrers anys, i 
d’altres que en el futur pròxim finalitzarem. Ara, més que mai, podem reiterar aquest 
compromís, que s’ha tornat encara més crític en el món post-COVID.

Estem convençuts que, malgrat aquests moments difícils, tenim per davant un futur 
esperançador. El camí és clar: seguir treballant en equip per continuar construint una 
indústria minera segura, innovadora, eficient i sostenible. 

Perquè JUNTS SOM MÉS FORTS.

Cap a la 
recuperació

Comitè direcció ICL Iberia
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AC TUALITAT

ICL Iberia ha recepcionat l’obra de la 
nova terminal portuària de mans de 
l’empresa constructora. Des del mes 
de juny, el new Tramer ja és respon-
sabilitat íntegra de la companyia, al 
Moll Álvarez de la Campa, del Port de 
Barcelona. Així mateix, s’han iniciat les 
proves operatives de la nova terminal 
que s’afegeixen a les de rendiment 
fins que la terminal estigui en fun-
cionament al 100%. El nou Tramer 
donarà suport a l’estratègia d’ICL 
d’augmentar les vendes de potassa i 
sal d’una manera molt més eficient, 
sostenible i segura. 

Més velocitat 
El nou Tramer té capacitat de descar-
regar trens i camions de sal i potassa 
procedents dels centres de producció 
d’ICL Iberia a una velocitat superior a 
la que permetia l’antiga terminal. Té 

espai d’emmagatzematge de 100.000 
tones de sal i 120.000 tones de potas-
sa. Inclou un moll de 460 metres de 
longitud, dos ponts de càrrega (shiplo-
aders) de 52 metres d’alçada, dos ma-
gatzems de 22.000 metres quadrats, 
una terminal ferroviària en ample mè-
tric amb quatre vies de 450 metres de 
longitud i una estació de descàrrega 
de camions. Té capacitat per operar 
quatre milions de tones anuals de sal 
i potassa (quatre vegades més que 
l’antiga terminal). La inversió ha estat 
de 77 milions d’euros. 

25.000 tones diàries 
La capacitat de càrrega de vaixells ara 
permetrà una taxa de càrrega diària 
de 25.000 tones i la possibilitat de car-
regar dos vaixells de forma simultània, 
un de 70.000 tones (Panamax) i un 
altre de fins a 30.000 tones.   

La nova terminal portuària comença 
la fase de proves operatives

Aposta per la sostenibilitat
La nova terminal compta amb un 
augment del transport ferroviari de 
potassa i sal al port de Barcelona, fins 
a 24 vagons per comboi,  permetent el 
transport de 900 tones per viatge. El 
passat mes de maig ja es van realitzar 
les primeres proves operatives reals 
de transport ferroviari entre Súria i la 
nova terminal. L’aposta pel tren acon-
segueix una reducció de les emissions 
de CO2 del 80% respecte al mode 
terrestre amb un clar impuls per a la 
sostenibilitat.                                      /// 

Apostem pel nou centre de visitants del Geoparc a Sallent
ICL Iberia col·laborarà amb el nou 
centre de visitants del Geoparc, situat 
a l’espai CAT Sallent i que ha cedit  
l’Ajuntament al Consell Comarcal del 
Bages i al Geoparc de la Catalunya 
Central. La col·laboració es concretarà 
en adequació de l’espai i es posaran a 
disposició del nou centre continguts 

addicionals dins del recinte per mi-
llorar l’experiència i la visita, així com 
un millor accés al Poblat Ibèric o a la 
muntanya del Cogulló. El nou espai 
obert al públic ha de servir per impul-
sar Sallent com a destí turístic i posar 
en valor les instal·lacions històriques i 
mineres adjacents a l’equipament.    /// 



5

Vestidors i aparcament nous a Cabanasses

La mina de Cabanasses ja ha estre-
nat els nous vestuaris i zona de nous 
aparcaments per als treballadors, 
previstos amb l’augment progressiu 
de plantilla provinent del centre miner 
de Vilafruns (Balsareny). Les obres van 
començar l’octubre passat i han supo-
sat la implementació  de dotze mòduls 
prefabricats de dos pisos d’alçada i 
amb una capacitat per a 140 vestuaris 
amb taquilla, dutxa i sanitari. Al mateix 
temps s’han construït 94 noves places 
d’aparcament i un vial d’accés de 160 
metres amb dos carrils de circulació i 
una vorera. Els nous vestidors es tro-
ben situats a la part posterior del Pou 

III de la mina de Cabanasses i estaran 
operatius completament de forma 

Nova Complex Optima és una nova 
gamma de productes en agricultura, 
pensada i recomanada per a zones 
vulnerables a la contaminació per 
nitrats. Amb la nova gamma de fertilit-
zants per a fertirrigació Nova Complex 
Optima, ICL ofereix una línia d’abona-
ments amb inhibidor de la nitrificació 
(DMPP) que garanteix una reducció 
considerable del risc de lixiviació de 
nitrats, fonamental en la prevenció de 
la contaminació d’aqüífers.            /// 

Nou fertilitzant 
d’ICL

Nova revista digital ‘The Green Times’

ICL Specialty Fertilizers acaba de 
llançar la nova revista digital The 
Green Times, dedicada a el sector dels 
vivers. Aquesta revista internacional 
ofereix una visió de futur d’un sector 
en ple auge. El futur dels vivers és el 
tema central d’aquest primer número. 
Amb articles i vídeos breus i precisos, 
la revista analitza els desenvolupa-
ments i tendències més importants 
en el sector i deixa que els experts 
opinin. Com preparar el viver per al 
futur? Quines mesures prenen altres 
productors per ser més sostenibles? 

Què passa amb els nous desenvo-
lupaments en mitjans de cultiu? The 
Green Times tracta tots els aspectes 
per a una producció reeixida: investi-
gació, substrats, nutrició de precisió, 
desafiaments en el mercat laboral, 
etc. ICL Specialty Fertilizers és experta 
en els fertilitzants i treballa perquè 
la nutrició de les plantes sigui el més 
eficient i sostenible ara i en el futur. 
La revista és una font de coneixement 
i inspiració per als productors i posa 
l’accent en l’horitzó: el futur del sec-
tor.                                                      /// 

progressiva les properes setmanes. La 
construcció és temporal.                      //
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Quin ha estat l’impacte del Covid-19 
sobre la indústria?     
En el seu conjunt, la indústria ha 
mostrat una caiguda de la producció 
de més del 10% al març i més del 33% 
a l’abril respecte als mateixos mesos 
de l’any passat, però alguns sectors 
com els relacionats amb la construc-
ció, com el ciment i el formigó o els 
de la cadena de subministrament 
de la indústria de l’automoció, han 
tingut caigudes de més del 60%. Tot i 
això, la indústria química bàsica, per 
exemple, va decaure un 14% a l’abril 
i la farmacèutica no s’ha vist afectada 
pràcticament. L’impacte ha estat molt 
desigual, depenent del sector en qües-
tió i depenent també de la capacitat 
exportadora de cada empresa, en con-
cret a mercats llunyans com el Japó, 
Corea i Xina, que ja començaven la 
seva recuperació mentre es desenca-
denava la crisi sanitària a Espanya. En 
general, són descensos mai vistos de 
forma tan pronunciada i de forma tan 
brusca en les últimes dècades.  

La indústria espanyola està capa-
citada per superar aquesta crisi 
econòmica?  
El pla de reconstrucció econòmic de 
la Unió Europea, denominat La UE 
de la Nova Generació crec que serà 

determinant per a la superació de la 
crisi per part de la indústria perquè el 
pla fa esment explícit d’ella. En aquest 
context i en el d’un control raonable 
de la pandèmia a nivell global, jo diria 
que, en general, la gran indústria, pel 
que fa a la crisi econòmica, sí perquè 
és competitiva, perquè té una bona 
capacitat exportadora i ha demostrat 
així mateix una gran capacitat de 
reorganització de la feina. El diàleg i 
la col·laboració público-privada seran 
determinants per al grau de superació 
d’aquesta brutal crisi.  

Com preveu que serà l’escenari post 
Covid-19 a nivell industrial? 
Tot i l’impacte tan traumàtic que 
aquesta crisi està tenint, la indústria 
post Covid-19 no serà radicalment di-
ferent a l’anterior, però sí que veurem 
un avanç més ràpid en el grau de digi-
talització de la indústria i, sens dubte, 
una utilització molt més gran de les 
formes virtuals de comunicar-se de les 
persones. També crec que, no només 
a nivell industrial, sinó la societat en 
general, continuarà evolucionant de 
forma més accelerada cap a la cura 
per la persona, a una societat, en defi-
nitiva, més solidària i preocupada per 
l’individu i el seu entorn.  

Durant la pandèmia i l’estat d’alar-
ma sanitària s’ha vist la importàn-
cia de la indústria essencial, quin 
paper juguen la mineria i les indús-
tries extractives?      
Les matèries primeres i la seva 
transformació són imprescindibles en 
diverses cadenes de subministrament 
d’altres indústries que, al seu torn, són 
essencials sempre, però d’una manera 
més destacada en una crisi sanitària 
com l’actual. A més, aquests sectors 
han provat un alt grau de resistència i 
manteniment de la seva activitat pro-
ductiva i comercial, promovent, així, la 
reducció de l’impacte socioeconòmic 
de la pandèmia.  

La confederació que presideix, 
PRIMIGEA, va ser creada l’octubre 
del 2019. Amb quins reptes i objec-
tius va néixer?  
La Confederació Espanyola de les 
Indústries de les Matèries Primeres 
Minerals, PRIMIGEA, compta a la junta 
directiva amb el president d’ICL Iberia, 
Carles Aleman. Té entre les seves 
missions fonamentals la representació 
de tots els subsectors de la indústria 
extractiva no energètica. Està formada 
per 3.755 empreses, 2.711 explotaci-
ons mineres, 1.925 fàbriques i dona 
feina a 320.000 persones entre llocs 

“La indústria està capacitada 
per superar la crisi 
econòmica post Covid-19”

ENTRE VISTA

JAVIER TARGHETTA, PRESIDENT DE PRIMIGEA (CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE 
LES INDÚSTRIES DE LES MATÈRIES PRIMERES MINERALS) 
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de treball directes, indirectes i induïts, 
incloent el transport de productes. El 
valor afegit de l’extracció de les matè-
ries primeres aquí representades i la 
seva primera transformació, és a prop 
de 26.610 milions d’euros. Contribueix 
a les exportacions espanyoles amb 
11.820 milions d’euros i pel que fa a 
la balança comercial compta amb un 
saldo net de prop de 1.300 milions 
d’euros.

Ens podria fer una valoració 
dels vuit primers mesos de 
funcionament?
Des de la seva creació, a més d’es-
tructurar la Confederació, ens hem 
dedicat precisament a establir la seva 
missió que és la d’unir esforços entre 
les diferents activitats mineres i les 
indústries de primera transformació 
per, d’una banda, facilitar l’accés a 
les matèries primeres que la societat 
demanda, així com donar a conèixer 

Àmplia experiència executiva

Nascut a Madrid l’any 1948 
és president de PRIMIGEA, la 
Confederació Espanyola de 
les Indústries de les Matèries 
Primeres Minerals, fundada 
l’octubre de 2019. També és 
conseller delegat de l’empresa 
Atlantic Copper i vicepresident 
de Freeport-McMoRan Cooper & 
Gold. És enginyer de mines per la 
Universitat Politècnica de Madrid 
i diplomat en Alta Direcció de 
l’Empresa per l’IESE. Format 
també a Anglaterra i Alemanya 
compta amb una llarga trajec-
tòria de gestió empresarial en 
l’àmbit industrial. 

l’alt grau de sostenibilitat que les in-
dústries de les matèries primeres han 
aconseguit a Espanya.  

Indústria i sostenibilitat són dues 
paraules que no sempre van de 
bracet. Com valora els esforços que 
ICL Iberia fa per acostar la indústria 
minera a la sostenibilitat?  
ICL Iberia és una empresa admirable 
en tots els sentits i un exemple a se-
guir en l’àmbit dels recursos naturals. 
Pel que fa a la sostenibilitat, és així 
mateix admirable el pla Phoenix que, 
en definitiva, és una gran manifestació 
d’assignació de prioritat a la sostenibi-
litat. A convertir-la en prioritat estra-
tègica. És fonamental que la societat 
conegui aquesta realitat, la realitat 
d’empreses com ICL Iberia, que no 
conceben el desenvolupament econò-
mic sense el desenvolupament social 
o la cura extrema pel medi ambient.

En un entorn on alguns mine-
rals són considerats estratègics, 
com veu el futur de la mineria a 
Espanya?
Sense que ens puguem comparar als 
països típicament miners del món, 
crec que Espanya juga en una lliga 
molt digna de la mineria, tant en 

qualitat com en quantitat. Empreses 
com ICL Iberia i altres en l’àrea, per 
exemple, de la mineria metàl·lica, amb 
quotes d’exportació tan elevades, estan 
demostrant que són competitives al 
mateix temps que impecablement 
sostenibles.

La innovació i les matèries primeres. 
Quina relació han de tenir? 
La innovació, entesa com l’aplicació del 
talent i del coneixement per millorar al-
guna cosa existent, cal que se sustenti 
sobre activitats de certa complexitat, 
des del component energètic fins al 
coneixement dels mercats exteriors, 
passant per la resistència de materials, 
la química, la termodinàmica, etc. És 
aquí on la innovació ha de  donar el 
millor de si mateixa. Per cert, ja que em 
pregunta per la innovació, rebento si 
no dic, un cop més, que Espanya ha de 
fer un enorme esforç en el camp de la 
innovació.                                           /// 

“TOT I L’IMPACTE DE LA 
CRISI, LA INDÚSTRIA 
POST COVID-19 NO 
SERÀ RADICALMENT 
DIFERENT A L’ANTERIOR”

“ICL ÉS UNA EMPRESA 
ADMIRABLE EN TOTS ELS 
SENTITS I UN EXEMPLE A 
SEGUIR EN L’ÀMBIT DELS 
RECURSOS NATURALS”
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GRUP ICL

AgroPro, nova plataforma 
d’assessorament 
en nutrició de cultius

ICL ha llançat aquest passat mes de 
maig un nou fòrum d’assessorament 
internacional sobre nutrició de cultius. 
Sota el nom Agropro.com, aquesta 
plataforma ha estat creada per donar 
resposta als reptes comunicatius de 
l’agronomia causats per la pandèmia 
de la COVID-19. La comunitat digital 
AgroPro facilita la comunicació entre 
agricultors i assessors i donar respos-
tes i suport des de l’equip internacio-
nal d’agrònoms d’ICL. Està disponible 

permanentment per interactuar amb 
la seva comunitat.

Xarxa interactiva
Agropro.com és una xarxa interactiva 
completa, fàcil d’utilitzar i gratuïta. 
Amb informació actualitzada, dona 
resposta a consultes, proposa solu-
cions en matèria de fertilitzants per 
optimitzar la gestió nutritiva de cultius 
del camp, horts, plantacions, plantes 
ornamentals i gespa.      ///

ICL Group ha renovat els contractes 
de venda de potassa amb els seus 
clients a la Xina i l’Índia per aquest 
any. D’acord amb els contractes 
xinesos, ICL subministrarà un to-
tal de 910.000 tones mètriques de 
potassa als seus clients locals, amb 
opcions mútues per a 490.000 tones 

mètriques addicionals fins a finals 
d’any. Els preus de venda estipulats 
per aquestes operacions són de 70 
dòlars per tona per sota dels contrac-
tes anteriors. 
El contracte signat amb l’empresa 
Índia Potash Limited estipula el 
subministrament de 410.000 tones 

mètriques de potassa amb opcions 
mútues per a 30.000 tones mètri-
ques addicionals, fins a desembre de 
2020. El preu de venda estipulat en 
el contracte és de 50 dòlars per tona 
per sota del contracte anterior i està 
en línia amb els preus del contracte a 
l’Índia.                                               ///

ICL signa el contracte per subministrar potassa 
a la Xina i l’Índia aquest 2020

ICL Group és una de les 325 empreses 
incloses a l’Índex d’Igualtat de Gènere 
(GEI) del 2020 que Bloomberg publica 
des de 2018. El GEI distingeix les em-
preses compromeses amb la igualtat i 
la transparència de les dones infor-
mant sobre polítiques i pràctiques 
de gènere. ICL és l’única companyia 
israeliana inclosa en l’índex 2020, així 
com l’única entre els seus principals 
competidors mundials en el sector de 
fertilitzants. ICL també va ser present 
en el GEI 2019. L’índex 2020 inclou 
empreses que engloben 50 indús-
tries diferents de 42 països. Aquest 
rastreja el compliment de les empre-
ses a través del desenvolupament de 
polítiques, representació i transparèn-
cia. L’índex de referència mesura la 
igualtat de gènere en diversos pilars: 
lideratge femení i cartera de talents, 
igualtat salarial i paritat de gènere, 
cultura inclusiva, polítiques d’assetja-
ment sexual i marca prodona.          ///

Presents a 
l’Índex d’Igualtat 
de Gènere de 
Bloomberg
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

ICL Iberia consumeix des de principi 
de 2020 el 100% d’energia elèctrica 
provinent de fonts renovables i soste-
nibles, com ara l’energia eòlica, solar 
o geotèrmica, entre altres. La mesura 
s’emmarca en el ferm compromís de 
l’empresa cap a la mineria sostenible 
i el medi ambient. Per fer-ho possible, 
ICL Iberia ha desenvolupat un nou en-
focament operatiu que permet reduir 
la petjada de carboni afavorint l’efi-
ciència energètica. Segons explica el 
director de Medi Ambient d’ICL Iberia, 
Lluís Fàbrega, “consolidem la nostra 
aposta per la sostenibilitat amb la 
contractació de fonts energètiques 

renovables per al subministrament 
elèctric dels centres de treball. 
Aquesta mesura s’uneix a altres ini-
ciatives portades a terme els últims 
anys que ens han ajudat a reduir 
l’impacte ambiental”.  

Menys emissions
La nova mesura neutralitza les emissi-
ons de CO2 relacionades amb tots els 
consums elèctrics als centres de Súria 
i Sallent, fet que redueix significati-
vament la nostra petjada de carboni 
global d’un 45%, al mateix temps que 
reforça el compromís de la companyia 
en la lluita contra el canvi climàtic.  ///  

ICL Iberia aposta 
pel consum 
d’energia verda

El departament de Medi Ambient ha 
promogut tot un seguit d’actuacions 
a les dependències d’ICL Iberia que 
tenen com a objectiu aconseguir un 
consum menor d’aigua de xarxa. Les 
primeres actuacions s’han fet als la-
vabos de les oficines centrals, a Súria, 
amb un canvi en el mecanisme de 
difusió d’aigua de totes les aixetes. 

Al mateix temps, s’ha aplicat un 
mecanisme de doble descàrrega a 
les cisternes dels vàters. Els canvis 
permetran estalviar fins a un 20% el 
consum d’aigua de xarxa i es farà ex-
tensiu a totes les dependències d’ICL 
Iberia. Les mesures s’emmarquen en 
els compromisos adquirits en l’àmbit 
de l’acció climàtica.                              ///  

Objectiu: estalvi del 20% de l’aigua de xarxa a ICL Iberia

El projecte de reducció de plàstics s’ha 
iniciat els darrers mesos amb diverses 
accions. Una d’aquestes té per objectiu 
aconseguir que es consumeixi aigua 
de les fonts instal·lades a les depen-
dències d’ICL Iberia i evitar les ampo-
lles de plàstic d’un sol ús. Així, en una 
primera fase s’han posat en funciona-
ment onze fonts d’aigua de qualitat i 
també s’ha repartit als treballadors, 
treballadores i contractistes d’ICL 
Iberia més de 1.000 ampolles reuti-
litzables. El principal objectiu del de-
partament de Medi Ambient és poder 
aconseguir disminuir el 80% el consum 
d’aigua embotellada.                     /// 

Campanya de 
reducció de plàstics
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ICL Iberia torna a la plena 
activitat mantenint les 
mesures de prevenció 
per la Covid-19

A FONS

El 14 de març el Govern va decretar 
l’estat d’alarma sanitària per la 
Covid-19. Una situació de pandèmia 
inimaginable i mai viscuda per a ningú, 
que durant setmanes ha gairebé 
paralitzat el món i ha obligat ICL 
Iberia a prendre unes mesures de 
prevenció extraordinàries en el dia a 
dia personal i professional.  

Resposta ràpida
La perillositat i ràpida expansió del 
virus ha afectat l’activitat d’ICL Iberia 
que ha pres decisions dràstiques i 
urgents per vetllar per a la seguretat 

de tota la plantilla. De seguida es va 
prioritzar la creació d’un comitè de 
crisi sanitària, es van extremar els 
controls de seguretat entre la plantilla 
per reduir el risc de contagi, es va 
facilitar el teletreball en aquelles 
posicions que ho permetien, es va 
reduir la producció de la mina al 50% i 
d’acord amb els comitès i sindicats es 
va acordar un Expedient de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO) per força 
major als centres de treball de Súria i 
Sallent amb els corresponents serveis 
mínims per poder fer el necessari 
manteniment de la mina.

Recuperació progressiva
El retorn a l’activitat s’ha portat 
a terme de forma progressiva, 
en paral·lel, amb les mesures de 
desconfinament preses pel govern 
i garantint en tot moment la salut 
i la seguretat dels treballadors 
i treballadores vers la Covid-19. 
L’activitat es va reprendre a la meitat 
de la producció el 14 d’abril i el 18 
de maig les mines de Cabanasses i 
Vilafruns ja va començar a funcionar 
al 70%. I la primera setmana de juny 
les dues mines van recuperar la 
producció al 100%.                               /// 
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Mesures preventives a la plantilla

- Comitè de crisi diari. 
- Comunicació continu-
ada a la plantilla de les 
mesures preventives.
- Formació a les brigades 
de salvament mitjançant 
personal sanitari en cas 
de possible contagi. 
- Nou material de pro-
tecció individual, masca-
retes i gel hidroalcohòlic.
- Controls de tempe-
ratura abans jornada 
laboral i senyalització 

Impacte 
de la 

Covid-19

distàncies de seguretat 
interpersonals. 
- Prohibició de reunions 
de més de 8 persones 
en un mateix espai.
- Establiment de torns 
d’horaris d’entrada.

Reducció de la producció de potassa

Des de l’inici ICL Iberia 
ha fet un esforç per 
mantenir la producció 
de potassa en ser un 
fertilitzant essencial en 
la cadena d’alimentació. 
Es van garantir les mesu-
res dictades pel govern 
i les extres posades en 
pràctica pel comitè de 
crisi. Quan no s’han 
pogut complir, i d’acord 
amb comitès i sindicats, 
s’ha reduït la producció 

de les mines en un 
50%. Durant els 15 dies 
de confinament total, 
només es va fer mante-
niment. De manera pro-
gressiva ha augmentat la 
producció fins al 100%.

Manteniment de potassa a escala nacional

L’activació de l’estat 
d’alarma sanitària va 
coincidir amb la cam-
panya de fertilització a 
l’Estat. Això podia haver 
estat un fort contra-
temps, ja que a causa de 
l’ERTO s’havia aturat la 
producció de les mines 
de Súria i Sallent. Des 
del departament comer-
cial es va importar la 
potassa a través dels vai-
xells procedents d’Asdod 

(Israel) a la terminal 
portuària de Barcelona. 
Durant el mes d’abril es 
van transportar 22.500 
tones de potassa a la 
Península Ibèrica i 6.500 
tones a França.

Continua la planta de cristal·lització 

L’activitat que es realitza 
a la planta de cristal·lit-
zació de Súria pertany a 
la indústria química i és 
essencial. És la principal 
productora i adminis-
tradora de sal d’alta 
puresa (sal vacuum) 
de la Península Ibèrica. 
El material s’utilitza a 
la indústria química 
(electròlisi) per obtenir 
clor, material clau per 
fabricar desinfectants, 

claus per a la prevenció i 
contenció de la Covid-19.  
La planta ha continuat 
l’activitat amb normalitat 
i cada dia han sortit una 
cinquantena de camions 
de sal. 
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QUALITAT I  INNOVACIÓ

ICL ha iniciat l’any de la Innovació amb 
la posada en marxa del Programa 
d’Acceleració d’Innovació Empresarial 
pel Creixement BIG (Business 
Innovation for Growth). L’objectiu és 
fomentar la generació i implantació 
d’idees innovadores en totes les àrees 
de les diferents divisions i centres del 
grup. Poden ser de nous productes 
i solucions, nous models comercials, 
l’optimització de les operacions, unes 
millores associades a la seguretat i la 

salut mediambiental o el foment d’una 
millor experiència dels empleats. 

Plataforma d’idees
Per afavorir l’intercanvi d’idees innova-
dores s’ha creat i posat en marxa una 
la plataforma d’ICL PitchINnovation 
on estan disponibles totes les idees i 
iniciatives. Per incentivar l’aportació 
i compartiment d’idees, són valora-
des per un comitè i a finals d’any es 
premien les millors. Es per això que 

animem tots els treballadors a aportar 
idees de millora a la plataforma o bé a 
través dels seus responsables. BIG evi-
dencia el compromís estratègic d’ICL 
per potenciar les idees i tecnologies 
innovadores que permetran crear un 
valor significatiu afegit a l’empresa, als 
seus treballadors i a la comunitat. A 
nivell de grup, s’han aportat unes 150 
propostes de les quals setze es corres-
ponen a ICL Iberia i en destaquen les 
tres següents:  

Programa d’innovació BIG

A conseqüència de la pandèmia i aprofitant el programa BIG com a plataforma, es va posar en marxa el COVID-19 ICL 
Challenge amb l’objectiu d’aportar idees per evitar contagis i també idees lligades a possibles nous productes comercials.

Modelat mitjançant elements finits 
per entendre millor el comportament 
de la mecànica de roques: Utilització 
d’escàner làser 3D i programes d’ele-
ments finits per entendre millor els 
comportaments i les deformacions de 
les galeries en funció de les seccions i 
de les capes en les quals s’executen.

Analitzador de SO4: Instal·lació d’un 
dispositiu d’anàlisis on-line del nivell 
de SO4 de la salmorra que entra al 
cristal·litzador per tal d’optimitzar la 
dosificació del reactius químic CaCl2 
que té un cost força elevat.

Dispositius digitals d’anàlisi contínua 
de l’estat dels equips i aplicació d’in-
tel·ligència artificial per a la detecció 
ràpida d’avaries: instal·lació de dispo-
sitius digitals per al control online dels 
motors, reductors... d’equips crítics 
que capturen la informació mecànica i 
l’analitzen en el cloud per a la detecció 
ràpida de desajustos en el funciona-
ment evitant potencials avaries. 

1

2

3
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A la zona de col·locació dels tendals 
de la planta de Súria s’instal·larà un 
nou sistema anticaigudes que permet 
que aquells transportistes que tinguin 
la necessitat d’accedir a les parts més 
altes dels seus vehicles ho facin d’una 
manera més segura. En alguns casos, 
durant el procés, els transportistes 
han d’accedir a les parts més altes 
dels camions per poder dur a terme 
aquesta tasca. És en aquest moment 
quan existeix el risc de caiguda. 

Tres columnes
La instal·lació consta de tres colum-
nes que subjecten un rail fix pel qual 
discorre un carro del qual penja un 
sistema anticaigudes retràctil. El carro 
permet que l’operari tingui més mobi-
litat durant el treball. El sistema anti-
caigudes és el que frenaria l’operari en 
cas de caiguda. És important perquè 
hi passen 6.000 camions mensuals.

Més seguretat per col·locar 
els tendals als camions

PRE VENCIÓ

El joc ‘La Seguretat Importa’, premiat a nivell europeu
El joc La Seguretat  Importa ha guanyat 
el tercer premi del Concurs de pro-
postes de prevenció i medi ambient 
d’ICL a nivell europeu EHL Global 
Competition. El tercer premi s’ha ob-
tingut entre tots els centres de treball 
d’Europa (amb més de 20 projectes 
amb opció a premi) i s’emmarca dins 
els Premis Globals d’ICL en propostes 
de prevenció, seguretat i medi ambi-
ent. El requisit dels projectes presen-
tats és que estiguessin basats i aline-
ats amb els cinc principis d’EHS d’ICL. 
En el nostre cas, el joc compleix amb 
tres dels cinc principis. Promocionava 
l’aprenentatge i la millora de les 

competències dels treballadors, a més 
de mostrar el compromís de tots per 
aconseguir un objectiu comú per a la 
comunitat. 

Implicació dels treballadors
La proposta presentada al concurs 
tenia el seu origen en voler incremen-
tar la participació dels treballadors del 
torn de nit en el decurs de la Setmana 
de la Seguretat (que es va celebrar el 
novembre passat), i conèixer quins 
temes de seguretat i salut eren més 
dèbils o més forts entre la plantilla. El 
departament de Prevenció va idear el  
joc electrònic anomenat La Seguretat 

Importa que pretenia desenvolupar un 
sistema  visual i fàcil  que permetés do-
nar a conèixer les bones i males pràc-
tiques en seguretat i medi ambient. El 
joc va tenir un gran èxit a conseqüència 
del foment del treball en equip entre 
tots els centres.                                       ///

Arnès de seguretat
Per la utilització d’aquest nou siste-
ma anticaigudes serà necessari que 
els transportistes facin ús d’arnès de 
seguretat. Des de fa temps, el Servei 
de Prevenció d’ICL Iberia ha buscat la 

manera de reduir aquest risc. S’espera 
que aquesta línia de vida ajudi a 
reduir els riscos i a evitar accidents 
d’aquest col·lectiu tant nombrós, com 
és el dels transportistes, abans de la 
seva sortida de les instal·lacions.      ///
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SOM PRESENTS

 Nova edició de la Minitransèquia 
ICL Iberia ha participat un any més a la caminada popular 
i solidària que organitza el Parc de la Sèquia. Amb contes i 
photocall per convertir-se en miners durant una estona.

 Activitat de voluntariat a Ampans 
Els 100 màxims directius del Group ICL van ser a Catalunya el passat gener per conèixer l’activitat d’ICL Iberia i la realitat 
del territori. Una de les activitats ha estat de voluntariat basada en la construcció conjunta amb usuaris d’Ampans de  setze 
bicicletes. 

  Aula Taronja
ICL Iberia participa de forma regular al programa de televisió 
Aula Taronja amb xerrades sobre mineria sostenible adreçades 
a estudiants de primària i secundària. 

  Carles Aleman entrega els premis La ciència i els infants
El president d’ICL va lliurar els guardons adreçats a mestres 
d’educació primària de la Catalunya Central amb l’objectiu 
d’incentivar i promoure els estudis científics entre els infants.

 Primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica 
El departament de Medi Ambient d’ICL Iberia ha participat a 
la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica adherint-se als 
compromisos acordats per fer front a l’emergència climàtica. 
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 FREQÜÈNCIA 1-2-2020  REGIÓ7 29-5-2020 

 DIARIDISCAPACITAT.COM 25-1-2020 

REGIÓ7 29-3-2020

LA VERDAD DE MURCIA 3-5-2020 

EXPANSIÓN 27-1-2020 
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 EL SALÍ 1-4-2020 

 AGROPRECIOS.COM 8-6-2020 

 PROFESIONALESHOY.ES 7-5-2020 

 REGIÓ7 3-1-2020 

 NACIOMANRESA.CAT 28-5-2020 

 REGIÓ7 5-2-20 

 REGIÓ7 22-1-2020 

 EL MERCANTIL 7-5-2020 
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ENS VISITEN

3 4 5

2

(1) A finals de gener 
es va presentar el 
Pla Industrial d’ICL 
Iberia, a les noves 
instal·lacions de la 
terminal portuà-
ria. Entre altres, hi 
van ser presents el 
conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià 
Calvet; el Secretari 
General d’Indús-
tria i de la PIME del 
Govern d’Espanya, 
Raül Blanco; el cinquè 

Tinent d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de 
Barcelona, Albert 
Batlle; la presidenta 
del Port de Barcelona, 
Mercè Conesa; i els 
100 màxims directius 
de la companyia, 
liderats pel president 
i CEO, Raviv Zoller, i el 
President de la filial 
d’ICL Iberia, Carles 
Aleman. 

(2) El 15 de gener vam 
rebre els màxims 
responsables del 
Cercle d’Economia, 
Javier Faus i Mercè 
Franquesa, a la mina 
de Cabanasses de 
Súria, acompanyats 
pel director faculta-
tiu, Pedro Enterría. 
Posteriorment van 
visitar la seu central 
de l’empresa, a Súria. 

(3) Al febrer el sub-
delegat del govern 
central a Barcelona, 
Carlos Prieto, vi-
sitava l’interior de 
Cabanasses i les 
oficines centrals 
acompanyat de Pedro 
Enterría.

(4) Alumnes dels 
Graus Superiors 
en Automatització i 
Robòtica Industrial  
de l’Escola Diocesana 

de Navàs van visitar 
al març les obres 
de la rampa de 
Cabanasses i la plan-
ta de Cristal·lització, 
acompanyats dels 
respectius respon-
sables, Francesc X 
Caballero i Cristian 
Sánchez.

(5) Un redactor i un 
fotògraf de la revista 
El Salí han visitat el 
dipòsit del Fusteret. 

1
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FIRMA CONVIDADA      NANI SALA

A problemes mundials, solucions 
globals i economia local

La humanitat, des de la seva aparició a la Terra, ha anhelat 
sempre la vida en societat; de la tribu a països. El denomi-
nador comú en les ampliacions del territori ha estat gaire-
bé sempre a causa del resultat d’una guerra. Després de la 
caiguda del mur de Berlín, va seguir l’era de la globalització. 
I amb ella, nous i indignes desastres humanitaris. A grans 
mals, estructures amb gran capacitat de reacció per vèn-
cer-los. L’efecte COVID19 ens dona una possibilitat d’or per 
fer un pas de gegant en la persecució de la unificació euro-
pea. A la crisi sanitària l’està succeint l’econòmica i social. 
Espanya és incapaç de fer front a les terribles conseqüènci-
es que estem patint. El potencial d’una Europa Unida hauria 
de ser la solució, i no com a resultat d’una guerra sinó per 
voluntat i convicció dels seus ciutadans. 
 
En qualsevol cas. A l’espe-
ra de la reacció europea, 
la comarca com a àrea 
d’influència és la realitat 
de la nostra existència i 
esperança real de super-
vivència. Entrem de ple en 
el concepte d’economia 
local. Davant la situació 
viscuda, s’evidencia que 
la riquesa d’un territori és 
subjacent al terme d’au-
tosuficiència. Un equilibri 
entre tots els sectors so-
cials i econòmics: sanitari, 
educatiu, cultural, indus-
trial, energètic, comercial, agrari, turístic, etc. El Bages, la 
nostra estimada comarca, el té. Gaudeix d’un territori extra-
ordinari molt ben comunicat al centre de Catalunya. Amb 
polígons industrials ben conceptualitzats amb empreses 
molt diverses com agroalimentàries, logístiques, tecnològi-
ques 4.0, metal·lúrgiques i mineres. Amb la seva monumen-
tal i comercial capital Manresa, destacant la Basílica de la 
Seu i la Cova de St. Ignasi. Amb la pagesia que ha sabut su-
perar tots els contratemps conservant varietats autòctones 
de cultius, entre d’altres: la picapoll, sumoll i mandó, en ra-
ïms; la corbella, verdal Manresa i vera, en olives; l’albergínia 
blanca manresana, col verda manresana, tomàquets com 

el de Montserrat, quatre cantons i St. Benet, a hortalisses. 
Amb zones boscoses i muntanyoses creant paisatges ma-
jestuosos com les Serres de Castelltallat i de Castelladrall i 
els Parcs Naturals de Montserrat i de St. Llorenç del Munt.  

Què més podem desitjar? Posar-ho en valor! Precisament 
Bages Impuls, associació sense ànim de lucre que uneix el 
sector turístic, ho té com a objectiu. Propicia les condicions 
necessàries per cocrear una destinació turística amb identi-
tat i modèlica en sostenibilitat econòmica, mediambiental i 
humana. Treballar conjuntament per i per al territori. Donar 
riquesa al veí, perquè aquesta se’t retornarà.  Empatitzar 
amb les persones que t’envolten per facilitar l’avanç con-
junt. Amor a on vivim, a on treballem. Solidaritat als més 

desfavorits. No deixem 
sucumbir, davant l’enga-
nyosa globalitat: el pagès 
que amb el seu treball ens 
abasteix de productes ri-
quíssims i té cura del pai-
satge, el petit comerciant 
que amb la seva obstinació 
de servei dona vida als nu-
clis històrics dels pobles, 
el restaurador que amb 
el seu sacrifici ens ofereix 
una identitat gastronòmi-
ca km0. 

Una empresa, per moltes 
raons, ha de sentir-se or-

gullosa de la seva ubicació. I contribuir que sigui així. Per 
quan rebi els seus proveïdors i clients, per poder tenir més 
oportunitat de contractar personal qualificat, perquè els 
seus conciutadans tinguin una opinió bona de la seva tasca 
i siguin bons prescriptors donat el cas. Una empresa ben 
arrelada al territori és un primer pas sòlid a l’expansió del 
negoci a nous mercats. Amb uns bons ciments en l’econo-
mia local es pot construir un gratacels a l’economia global. 
I sense perdre la identitat i que tot al teu voltant sigui pròs-
per; un paradís. Al Bages ho tenim tot perquè així succeeixi.
Força Bages!                                                                                                 ///
  

Nani Sala, restaurador i president de Bages Impuls
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