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Benvinguts a ICL Iberia News, el canal d'informació online d'ICL Iberia. 
 

T'enviem a la teva bústia de correu cada 30 dies tota la informació referent a 
l'activitat empresarial de la companyia.  

 

La mina de Vilafruns tanca la producció de mineral 
 
ICL Iberia ha fet públic l’anunci del tancament definitiu de la producció a la mina de 
Vilafruns. Ho va fer a meitats del mes de juliol passat. La decisió ha estat 
consensuada amb ICL Group després d’analitzar la situació econòmica del centre 
així com el context de crisi global que travessa el mercat de la potassa i els efectes 
de la Covid-19. 
Aquests darrers anys el preu de la potassa ha baixat a uns preus mínims històrics a 
causa d'un excés d’oferta i un ressentiment de la demanda. Una tendència que 
sembla consolidar-se a curt i mitjà termini. Aquest factor econòmic s’afegeix  als alts 
costos d’extracció del mineral de la mina de Vilafruns, molt per sobre de la mitjana,  
 



 
Cal recordar que les limitacions d’explotació a l’àrea de Balsareny / Sallent, ja 
s’apuntaven al Pla Phoenix, i fixaven el tancament el 2015. Aquest termini s’ha anat 
ajornant a causa dels endarreriments en la construcció de la rampa de Cabanasses 
i altres infraestructures necessàries.  

 

 

 

 
 

 

Projecte de monitoratge dels minadors continus a Cabanasses 

 

El projecte de monitoratge ja funciona en 2 minadors de Cabanasses  amb la intenció que es pugui 

aplicar a tots els minadors. L’objectiu  és poder tenir una comunicació directa amb l’operari en les 

zones dels fronts d’explotació, entre el minador y el centre de control y per altra banda recollir dades 

de consums elèctrics, hores de funcionament, activació ventilació, etc, així com poder crear una 

gràfica per interpretar-les. Totes aquestes dades es gestionen a través de la xarxa de la mina (ICS) 

i poden ser consultades a través del centre de control.  

 

El projecte de comunicació és possible gracies a que el propi cable d’alimentació del minador es pot 

utilitzar com a cable de comunicació. El minador transmet les dades des del seu armari de potència 

i s’introdueixen a la xarxa interna, que és la que rep totes les dades de cintes, portes, ventiladors 

principals o aigua. Aleshores  les podem interpretar i veure al centre de control, ubicat a l’interior de 

la mina. Allí compta amb una pantalla des de la que podem enviar i rebre missatges definits amb el 

propi minador, a banda de saber de forma actualitzada la informació de la màquina. 

 

La comunicació directa amb el minador permet avaluar tendències i comptar amb una major 

capacitat d’anàlisi per anticipar eventuals aturades de la maquinària per avaries. 



 
 

Major seguretat en la col·locació dels tendals dels camions 
 
El nou sistema anticaigudes a la zona de col·locació dels tendals dels camions  de la planta 
de Súria ja està en funcionament. El sistema 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. 
 
La instal·lació consta de tres columnes que subjecten un raïl fix pel qual discorre un carro del 
qual penja un sistema anticaigudes retràctil. El carro permet que l’operari tingui més mobilitat 
durant el treball. El sistema anticaigudes és el que frenaria l’operari en cas de caiguda. 
 
Per la utilització d’aquest nou sistema anticaigudes és del tot necessari que els transportistes 
facin ús de l’arnès de seguretat. Des de fa temps, el Servei de Prevenció d’ICL Iberia ha 
estudiat 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 tan nombrós, com és el dels transportistes, abans de la seva sortida de les 
instal·lacions d’ICL Iberia. Cal destacar que hi passen 6.000 camions mensuals. 
 
 
 
 



  

ICL a l’índex FTSE ESG en Sostenibilitat 
 
ICL Group ha estat inclosa per primera vegada a l’índex exclusiu FTSE4Good. La companyia 

ha augmentat de forma significativa la seva puntuació en les valoracions FTSE ESG (Medi 

Ambient, Social i Governança) com a resultat de la millora contínua en pràctiques de gestió i 

transparència d’ESG com a part de la visió estratègica i que ha permès poder formar part de la 

qualificació mundial FTSE4Good. 

 

La classificació es basa en més de 200 paràmetres que mesuren el rendiment de la sostenibilitat 

en diversos aspectes com poden ser l’impacte ambiental, la salut i la seguretat, l’ocupació justa, 

l’ètica o govern corporatiu, entre altres camps. La FTSE ESG és un dels rànquings de 

sostenibilitat més reconeguts mundialment que inclou dades disponibles públicament pels seus 

analistes com ara la responsabilitat social corporativa o els informes financers. 

  

Segons les dades més recents, ICL ha passat del 2,8 de l’any passat al 3,5 d’enguany, 

aconseguint el 70% de la puntuació més alta possible, que li ha permès ser inclosa per primera 

vegada en l’índex exclusiu FTSE4Good.  

 
Per a més informació podeu consultar l’informe web de responsabilitat corporativa d’ICL: http://icl-group-

sustainability.com//   
 
 
 

Seguiu-nos a Instagram    @ICLIberia   
     https://www.instagram.com/icliberia/  
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