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Amb pas F
ferm

a molt pocs dies que assolíem un nou repte, haver estat
capaços de recollir en una primera memòria de sostenibilitat tot l’esforç que des de fa anys estem fent per
fer compatible el desenvolupament industrial i la
preservació del nostre territori. Una memòria que posa de
manifest que avancem amb pas ferm en la nostra aposta per la
sostenibilitat, per una sostenibilitat entesa en un sentit molt
ample, que va més enllà d’un compromís mediambiental i que
abasta àmbits com la nostra forta implicació amb el territori,
amb l’economia, amb la cultura i amb la societat d’aquest territori i, sobretot, amb les persones, aquelles que formen part
de la gran família d’ICL, aquelles que en depenen directament
i les que en depenen indirectament.
Sempre he defensat que la nostra és una activitat de país, de
territori, de proximitat, perquè tota ella es basa en els recursos
naturals que ens ofereix aquesta terra, en el respecte a aquests
recursos, en el respecte a aquest país i des d’aquesta visió, hem
desenvolupat un projecte industrial de primer ordre, amb
arrelament local però amb vocació internacional. I al mateix
temps, he defensat que el medi ambient i el compromís amb
l’entorn de cap manera es poden visualitzar com un obstacle
per al creixement i per al desenvolupament industrial, ans al
contrari, s’han de veure, i així ho entenem nosaltres, com un
soci imprescindible per a aquest desenvolupament, començant
per les persones que formen part de la nostra organització, la
majoria d’elles procedents del mateix territori que ens acull i,
per tant, amb un compromís innat amb aquest entorn.

José Antonio Martínez Álamo, president ICL Iberia

"Sabem que del
nostre futur
depenen milers de
persones dels pobles
i ciutats del nostre
entorn"

Ha estat, sense cap mena de dubte, un gran pas, un pas que
tindrà continuïtat permanent. Al mateix temps, i també fa molt
pocs dies, érem capaços de visualitzar, mercè a l’estudi elaborat per PwC, l’impacte econòmic real d’ICL a la comarca del
Bages, a Catalunya i a l’Estat espanyol, un impacte que assoleix
la xifra de 595 milions d’euros de valor econòmic distribuït, que
posa de manifest que el 98 per cent de la plantilla prové de les
comarques centrals, que un 90 per cent de les operacions que
realitzem amb proveïdors són amb gent del país i que només el
2013 vàrem invertir més de nou milions d’euros en millores
mediambientals.
Tot plegat ens diu que no només estem arrelats a casa nostra,
sinó que compartim el nostre desenvolupament amb el país en
general i que traduïm aquest desenvolupament en riquesa
evident per a les nostres comarques. I això ens fa ser molt més
responsables amb cada pas que donem, amb cada decisió que
prenem, perquè sabem que del nostre futur depenen milers de
persones dels pobles i ciutats del nostre entorn, perquè sabem
que el nostre futur no és possible sense el territori que ens
acull, sense la seva conservació, però tampoc sense el seu
desenvolupament. I sobre aquest traçat és per on caminem.
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ACTUALITAT

Pablo de Lastres ha estat nomenat recentment nou conseller delegat en substitució
de José Antonio Martínez Álamo, actual
Chairman d’ICL Europe. Fitxat l’any 2006, de
Lastres coneix en profunditat els processos
miners i industrials per la seva dilatada
experiència en diversos càrrecs directius dins
d’Iberpotash i per la seva àmplia formació
acadèmica. El nou conseller delegat és un
dels principals impulsors del Pla Phoenix.
- Com ha començat aquesta nova etapa
professional al capdavant d’Iberpotash?
Amb molta il·lusió i motivació. I amb el desig
de poder donar als treballadors la possibilitat de créixer al costat dels nous projectes i
gaudir d’una experiència professional única.
La veritat és que no hauria imaginat un projecte tant rellevant a nivell d’ICL Group, a
nivell d’inversió, tangible, i basat en dades
reals i en els recursos naturals.
- La seva arribada a Iberpotash va ser el
2006. Ha estat director de Plantes i
Laboratori, director Industrial i d’Innovació,
director d’Operacions i ara conseller delegat. Ha canviat tot molt?
El més important han estat les noves formes
de gestió per projectes, per equips, per
objectius, començar a reportar d'una forma
diferent, que trenca una mica amb la tradició
del món professional en què estem. També
el fet d’haver de comptar amb personal
extern qualificat, que fins avui no teníem.
Hem hagut d'enfrontar-nos a canvis culturals
amb diferents maneres de treballar i dirigir.
Hem hagut de tornar-nos més creatius i tot
plegat ha fet que haguem comunicat molt
millor els resultats aconseguits. El Phoenix
ha estat l'abans i el després. Cabanasses ha
crescut molt en els seus últims vuit anys, el
doble de la seva capacitat. Vilafruns té uns
resultats d'operació i fiabilitat que no
s'havien vist anys enrere, amb indicadors de
treballs i prestacions millors.

PABLO DE LASTRES
NOU CONSELLER
DELEGAT D'IBERPOTASH

"La plantilla està motivada, amb ganes de treballar"
conjuntament amb totes les estructures de
l’organització, a banda de les responsabilitats de comunicació i RSC, que cada vegada
adquireixen més importància, per la necessitat que tenim de relacionar-nos molt més
amb els diferents entorns.
- En quin moment es troba l'empresa
Iberpotash?
Volem dotar l’explotació de Cabanasses amb
els recursos necessaris per a un nou desenvolupament i que es pugui fer des d’una
òptica clarament sostenible. En el cas de la
mina de Vilafruns ha d’actuar com el complement de la mina de Cabanasses. Pel que
fa a l’execució dels diferents projectes, estem
en un moment en què les obres de la rampa
han superat les majors dificultats geològiques
i ara seguim un bon ritme d’excavació, fet
que ens fa pensar que podrem complir els

CURRÍCULUM

- El passat 19 de febrer, el nomenen conseller delegat. Què ha suposat per a vostè
aquest nomenament?
De fet, ha estat un procés de transició molt
tranquil. D’altra banda, les operacions les
coneixia des de l'inici, per tant no he començat de nou. Avui, el grau d'influència que té
el projecte dins del grup fa que el nostre
temps cada vegada s'ocupi més treballant
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- Enginyer Químic per la Universitat
Complutense de Madrid.
- Enginyer de Mines per UPC-EPSEM
(Manresa).
- IESE, Programa de Direcció General.
- MBA, Màster en Direcció d’Empreses, a la
Edinburgh Business School/Heriot Watt
University.
- MSc, Màster en Enginyeria de polímers per
la North London University.

terminis previstos. En el cas de les obres de
superfície, també segueixen el calendari
establert. Això implica un canvi en l'skyline
de Súria que nosaltres no som capaços de
visualitzar perquè ho veiem des de dins, però
suposarà una gran transformació que no
només beneficia l’empresa, sinó que aportarà riquesa al poble i a la comarca.
- Com veu la plantilla actual?
La plantilla està motivada, amb ganes de
treballar, amb una gran implicació en el dia a
dia, s'estan adaptant a les exigències actuals
i al fet que s’hagi incorporat gent jove que
prové de sectors diferents i això suposa diferents punts de vista i alhora un enriquiment
a nivell professional constant.
- I el futur de la companyia, com el veu?
Per mi el futur de l’empresa va associat a la
sostenibilitat. D’una banda tenim el repte
d’aprofitar totes les matèries primeres que
surten de l’extracció i els subproductes que
se’n deriven, i de l’altra de seguir ampliant la
producció amb un impacte ambiental mínim.

"you work
100 years"
"eficiency

for the next

is your feed:
productivity and cost"
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ICL IBERIA, patrona d'EURECAT
Fotografia de grup amb tots els patrons que formen part d'Eurecat

I

CL Iberia s'ha incorporat com a empresa
patrona d’Eurecat, el nou centre
d'innovació industrial de Catalunya.
Eurecat és el resultat de la fusió dels
centres tecnològics de Catalunya ASCAMM,
CETEMMSA, Barcelona Digital, Barcelona
Mitja i la integració funcional del CTM i neix
amb l'objectiu de proveir el sector industrial
i empresarial amb tecnologia diferencial i
coneixements avançats per solucionar les
necessitats d'innovació i impulsar la innovació. L'activitat d’Eurecat dóna suport a la

implantació estratègica d'Especialització
Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que es
desenvolupa en set àmbits prioritaris per a
les polítiques de recerca, innovació i indústria fins a l'any 2020: Indústries alimentàries:
Carinsa; Indústries de la química, energia i
recursos: ICL Iberia i Circuitor; Sistemes
industrials: HP i Comexi; Indústries del disseny: Simon i Condor; Indústries de la mobilitat sostenible: Sener i Relats; Indústries de
la salut i ciències de la vida: Hipra i Reig
Jofre; Indústries culturals i basades en

l'experiència: Digital Legends i Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Continuen
com a patrons d’Eurecat els representants
de cadascun dels centres tecnològics fundadors així com de la Generalitat de Catalunya,
i s'incorporen com a patrons la resta
d’empreses. La incorporació d'aquestes companyies, representatives dels set àmbits de
l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de
Catalunya (RIS3CAT), respon a la voluntat de
reforçar el vincle del nou centre tecnològic
amb el teixit empresarial del país.

ICL Iberia és nou membre de la fundació empreses IQS

I

CL Iberia és des de principis d’any nou
membre de la Fundació Empreses IQS.
La fundació IQS va ser constituïda l'any
1958 amb l’objectiu de fomentar la formació, la recerca i la relació entre IQS i el
món empresarial. Aquesta activitat fonamental es desenvolupa gràcies al suport
econòmic de més de cent empreses nacionals i internacionals que participen en la
fundació.
Acord estratègic
El president d’ICL Iberia, José Antonio
Martínez Álamo, ha manifestat que “ICL no
podia faltar a la cita amb un centre univer-

Imatge de l'adhesió d'ICL a l'IQS

sitari emprenedor en l'actual conjuntura" i
que "l'empresa aposta per un creixement
excepcional i una implicació en la transfor-

mació logística del país”. Pedro Regull,
director general d’IQS, ha afegit que ofereix
tota l'experiència de la Fundació IQS amb la
seva vinculació al teixit industrial del nostre
país. En l’acte públic de presentació d'aquest
acord celebrat el passat mes de febrer,
l’aleshores director d’Operacions i actualment conseller delegat d’Iberpotash, Pablo
de Lastres, es va comprometre en la seva
intervenció a “preparar i convocar al més
aviat possible una sessió de treball entre els
tècnics del centre d'R+D d'ICL i els investigadors d'IQS, amb l'objectiu de traçar un pla
de treball que inclogui actuacions d'interès
mutu”.
5

Continua la campanya
d'investigació
geològica al subsòl
del Bages

L

’estudi geològic continua i està gairebé
a la fase final a la zona oest del
Cardener, entre Súria, Callús, Sant
Mateu de Bages, Aguilar de Segarra i
Fonollosa. La campanya d’adquisició d’ones
sòniques és a càrrec de l’empresa CGG Veritas,
especialista líder en investigacions i que ja va
realitzar la prospecció geològica en 3D el
2099, a la zona nord-est de Cabanasses.
Contractació de 150 persones
La prospecció geològica ha comportat la contractació de 150 persones, de les quals més de
la meitat són de Callús i rodalies i la resta són
tècnics especialistes que viuen a la zona
durant sis mesos, a banda de les compensacions als propietaris del terreny. Altres beneficis econòmics que ha comportat són els
lloguers de pisos per a oficines, de naus per a
tallers, de pisos per als tècnics especialitzats,
les despeses en supermercats i restaurants,

tallers mecànics i elèctrics, consums de combustible, energia i altres productes, el lloguer
de tractors pels camp o la compra dels equips
de protecció individual dels nous treballadors.
Sondejos completats
Segons César Cordero, cap de projectes
d’Iberpotash, “estan gairebé completades
totes les perforacions pels dispositius de
mesura, doncs a finals de juliol aproximadament ha d’estar acabada la prospecció sísmica”. Cordero afegeix que “el procés
d’adquisició de dades sobre el terreny està
dividit en quinze segments i hi ha més d’onze
parts acabats. La topografia de la sísmica 3D
està completada en la seva totalitat i la del
2D està al 71% de realització”.
Més dades
Un cop acabin els treballs de camp començarà
el treball de procés de dades, que estarà aca-

Fotografia del mapa de la zona on s'actua

bat a finals del 2015. La campanya s’ha realitzat sense cablejat utilitzant la xarxa sense fils,
el què suposa la nul·la visualització al terreny
dels equips i material utilitzat. L’objectiu de
l’estudi geològic sísmic és el d’estudiar la geometria del jaciment al subsòl, com a fase prèvia
a determinar les reserves de sal i potassa en el
subsòl d’aquesta zona d’uns 70 quilòmetres
quadrats.

Segones jornades divulgatives de Promineria

L

a Plataforma de Suport a la Mineria i
l’Activitat Industrial del Bages,
Promineria, ha programat aquest juny
la segona edició de les jornades sobre
mineria i territori, amb la col·laboració de
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa (EPSEM).
Acte inaugural
L’acte inaugural ha anat a càrrec del president
de Promineria, Esteve Pintó, i del director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra.
Les sessions han consistit en dues conferèn6

cies i una taula rodona sobre les següents
qüestions. S'ha tractat el desenvolupament
d’un projecte universitari per formar professionals qualificats per a la indústria minera i
s'ha analitzat el reporting de la informació
corporativa com a eina de gestió, posant com
a exemple la Memòria de Sostenibilitat
d’Iberpotash, recentment acabada. Finalment
s'ha reflexionat al voltant de la mineria i el seu
context: legislació, sostenibilitat i formació.
Jornades de divulgació
Les jornades sobre mineria i territori són
l’exponent de la voluntat que Promineria té de

donar a conèixer els aspectes de l’activitat
minera que són més desconeguts per la societat en general i que poden contribuir a
generar un estat d’opinió positiu al territori. Hi
han participat Rosa Argelaguet, directora de
l'EPSEM, Patricia Reverter, directora de
Governance Risk and Compliance de KPMG,
Pere Palacín, director general d'Energia, Mines
i Seguretat Industrial de la Generalitat de
Catalunya, Encarna Baras, directora de
Sostenibilitat ICL Iberia, i Antoni Cornudella,
coordinador territorial d’Ensenyaments
Professionals del departament d'Ensenyament
a la Catalunya Central.
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Nova formació FP Dual a Súria i Sallent

L

a formació professional dual a Súria i
Sallent comença el proper curs amb la
implicació directa d’ICL/Iberpotash. La
FP dual és un tipus de formació professional que té com a objectiu donar resposta a
les necessitats del mercat laboral i havia desaparegut els darrers anys a Súria. L'INS Mig
Món de Súria impartirà el cicle formatiu de
grau mitjà, que formarà tècnics en excavacions
i sondatges, i l'INS Llobregat de Sallent formarà tècnics en electromecànica de maquinària. La iniciativa ha estat impulsada pel
departament d’Ensenyament de la Generalitat,
els Ajuntaments, els instituts i la nostra companyia.
Cicles de dos cursos
Els cicles consten de dos cursos i oferiran formació teòrica i pràctica. A Súria per realitzar
excavacions per a l’extracció de recursos minerals o per a la construcció d’obres subterrànies així com perforar sondatges de prospecció minera i d’investigació geotècnia, i a Sallent
per a reparacions elèctriques i mecàniques de
maquinària del sector. Els alumnes graduats
podran treballar en empreses d’extracció
minera, excavacions, sondejos i perforacions.
El director de Recursos Humans d’ICL Iberia,
Joaquim Lavin, explica que “es tracta d’una
inversió de futur pel fet que els alumnes sortiran preparats i formats, no només per a

treballar amb nosaltres sinó per fer-ho en
altres empreses del mateix sector”. La resposta de l’alumnat del Bages ha estat molt
positiva als dos centres i la intenció és contrac-

tar un bon nombre dels alumnes graduats.
Aquest curs han fet pràctiques a l'empresa
alumnes del grau superior de Transport i
Logística de l’Institut Llobregat de Sallent.

ICL dóna suport a la nova Aula d'Atenció Primerenca

L

’espai de primera atenció en
l'aprenentatge infantil, conegut com a
“Aula d’Atenció Primerenca” de Súria
es va inaugurar el març amb la consellera de Benestar Social i Família de la
Generalitat, Neus Munté. Promogut per
l'Associació de Voluntaris de Súria, compta
amb el suport de l'Ajuntament, d'ICL IberiaIberpotash, La Caixa i el projecte Binding de la
UB. L'aula detecta i atén les possibles situacions de risc familiar, sanitari, educatiu i/o
social dels nens del municipi. Es reforcen les
activitats de l'Associació de Voluntaris creada
l'any 2012 que compta amb la col·laboració
de la nostra companyia des dels seus inicis.

Imatge de l'estrena de l'espai amb la consellera Neus Munté
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ENTREVISTA

PERE CASALS

PRESIDENT DE LA
CAMBRA DE COMERÇ
I INDÚSTRIA DE
MANRESA

"El pla industrial que desenvolupa ICL pot
ser un pol d'atracció de noves inversions"
TEIA BASTONS, periodista

E

l president de la Cambra de Comerç
i Indústria de Manresa, Pere
Casals, considera que el pla industrial que desenvolupa ICL al Bages
és un projecte de país que serà un pol
d’atracció de noves inversions i un impuls
per desenvolupar les infraestructures que
necessita la comarca.
- Tenint en compte els resultats de l’estudi
sobre l’impacte econòmic d’Iberpotash en
el territori considera que es tracta d’un
motor econòmic del Bages?
A tot arreu cal un motor i Iberpotash és un
gran motor per al territori. Per això intento
convèncer a qui sigui que entengui els projectes d’expansió com el d’Iberpotash i ens
ajudi a desencallar-los i a fer veure que són
necessaris. Com a Cambra, necessitem
8

empreses que facin de bandera, que
arrosseguin, com Iberpotash. I agreixo la
seva implicació i que vulguin donar la cara
pel Bages.
- Que creu que representarà per a aquesta
comarca el desenvolupament del pla
Phoenix?
El que és evident és que la sal i la potassa
són aquí, no en un altre lloc. Podem igno-

"EL PLA PHOENIX ÉS UN
PROJECTE DE PAÍS BÀSIC
PER AL CORREDOR
MEDITERRANI"

rar-ho o podem aprofitar-ho. Si ho volem
aprofitar s’ha de resoldre la logística. Per
tant, és un projecte de país. Les Cambres de
Comerç reclamem el Corredor Mediterrani i
sense el projecte d’ICL aquest corredor quedarà coix perquè necessita un volum de
càrrega, i l’aportació que pot fer l’empresa
en temes d’infraestructures és bàsica. A
més, els plans d’expansió que estan duent
a terme impliquen que hi haurà més feina i
serà un pol d’atracció per a noves inversions. I estem preparats per rebre-les perquè el Bages té sòl industrial, gent preparada, energia, matèria primera... Per tant,
és una oportunitat que va molt més enllà
del que representa ICL. Si podem tenir al
territori una zona intermodal de mercaderies serà perquè Iberpotash li ha donat
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massa crítica.
- Quines accions es poden fer per garantir
el desenvolupament d’aquestes infraestructures que requereix el pla Phoenix?
A la Cambra portem anys fent feines de
sensibilització a favor de connexions amb
els ports i Europa a través del Corredor
Mediterrani. Hem repetit que no podíem
quedar-ne al marge, que podíem fer que el
corredor fos rendible . Perquè des del Bages
hi podem posar molta quantitat de càrrega.
Un corredor és una gran inversió però si no
hi passa mercaderia, no té retorn. Aquí és al
revés, tenim la mercaderia i el que necessitem és connectar-nos a aquesta gran infraestructura.
- Si no es resol aquest problema de logística, podria posar en perill projectes ?
Estic convençut, i en aquest sentit m’ho
miro amb optimisme, que com a país no
deixarem perdre una inversió d’aquesta
envergadura. Molts projectes estan condicionats a les infraestructures, fins i tot els
d’ICL. I aquí entra el paper de la Cambra,
d’intentar que es tanquin temes com el del
Corredor Mediterrani i la branca que ens
afecta a nosaltres que és la que va de
Castellbisbal fins el Bages, passant per tot el
Baix Llobregat.
- Com hauria d’aprofitar l’economia de la
comarca aquest desenvolupament industrial?
S’haurien d’aprofitar les portes que el
desenvolupament industrial obre a la
implantació de noves indústries i a
l’abaratiment logístic. Aquest desenvolupament pot fer possible aspectes que d’una
altra manera serien utòpics. Hem de tenir
en compte que de zones industrials, a
Catalunya n’hi ha moltes i de gent formada
també n’hi ha a molts llocs, i energia disponible... Què tenim nosaltres? La matèria
primera, la sal i la potassa, i un enllaç logístic
que pot esdevenir molt competitiu amb el
futur Corredor del Mediterrani.
- Com ha viscut des d’una òptica empresarial els canvis que ha anat experimentant
l'empresa Iberpotash els darrers anys?
Iberpotash ha avançat molt en aspectes
mediambientals i això és el que valoro positivament. Crec que hi ha un compromís clar
envers l’obligació de ser respectuosos amb

Casals a la seu de la Cambra, a l'edifici de Can Jorba

"L'ACTIVITAT MINERA
HA PASSAT DE SER UN
PROBLEMA A UNA
OPORTUNITAT"

el medi ambient i, per tant, està fent moltes
inversions. Però cal un compromís de
tothom, de l’administració, de la població i
de les institucions. És un tema de trobar
l’equilibri entre ser exigents en el respecte
al medi ambient i tenir clar que en dos dies
no se solucionarà el que s’ha generat en un
segle.
- Considera que històricament s’ha valorat
poc la industria minera al Bages?
Hem de mirar-ho en perspectiva per veure
que l’activitat minera al Bages ha passat de
ser un problema a ser una oportunitat perquè la gestió mediambiental ha fet un salt
espectacular i a més ens obre noves oportunitats econòmiques. En l’entorn empresarial
el convenciment que el sector és una opor-

tunitat, és absolut. I a nivell popular va
calant.
- Quina és la seva valoració del pla Phoenix?
A més de tot el que ja he explicat, el més
destacat és que preveu la reducció del
magatzem salí. Tenim un projecte que permet a l’empresa vendre més sense generar
més excedent. Si han trobat la clau perquè
tot això no generi un problema mediambiental, des de la Cambra no podem fer res
més que donar-los suport. Si hi ha més activitat hi haurà més consum, increment de
població, més demanda d’oci, més moviment de mercaderies no vinculades amb la
indústria... En definitiva, hi haurà reactivació de la resta de sectors.
- Quin paper juga la Cambra de Comerç de
Manresa?
Dins l’àmbit empresarial en què ens movem
hem fet molta feina, molts actes sobre la
mineria i el pla Phoenix. El principal objectiu
és que la comarca sigui atractiva per a noves
implantacions industrials. M’agrada recordar que si la societat funciona és perquè hi
ha empreses, que són les que ajuden a crear
riquesa.
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A FONS

Pla Phoenix: les obres
de la planta de flotació
i compactat a la recta final

Les obres de les noves plantes de flotació i compactat, dins la primera fase del Pla
Phoenix estan en una etapa molt avançada i a punt d’acabar. Per a les dues plantes
s’estan construint nous edificis imprescindibles per l’augment de tractament de
tones de mineral que permetrà assolir la producció d'un milió de tones de potassa.
La construcció ha estat possible amb les infraestructures i l’equipament més avançats del mercat. Els nous edificis estan pensats per integrar-se a l’ entorn i tenir el
mínim impacte visual possible sobre l’skyline del municipi de Súria.
10
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ls nous edificis estan pensats per
integrar-se a l’entorn i tenir el mínim
impacte visual possible sobre
l’skyline de Súria.

Planta de flotació
L’estructura de la torre de trituració i les torres de transferència, estan completes, juntament amb els equips i les cintes transportadores. A l’edifici de flotació existent s’ha
reforçat l'estructura metàl·lica i s’han
instal·lat els nous dipòsits de dosificació. Els
edificis de mòlta humida ja tenen acabada
l’estructura i l’equipament. Andrés Álvarez,
Flotation Project Manager, explica que "la
construcció de l'estructura del nou edifici de
flotació consta de tres fases, de les quals
dues estan acabades". El 90% dels equips al
nou edifici de flotació estan muntats. També
cal remarcar que ja estan muntades les quatre noves centrifugadores per al concentrat
de KCl, que està previst que es posin en funcionament el juliol. L’edifici del nou assecador, al costat de l’actual, té l’estructura completa. S’està instal·lant l’assecador i fent la

instal·lació elèctrica i de gas. L’edifici de
l’assecador i el nou filtre de banda estan a
l’espera de la seva posada en marxa. Pel que
fa a l'edifici de filtre de premsa, s'està reforçant per instal·lar un segon filtre.
Planta de compactat
L’estructura metàl·lica de l’edifici consta de 4
fases que han estat acabades. S'han completat tant l’estructura metàl·lica, com els tancaments laterals, el sistema de ventilació i fins i
tot les xemeneies. Javier Sánchez, Compact
Project Manager, diu que "l’equipament està
tot al seu lloc i les connexions elèctriques i
de control estan molt avançades. De les
obres de construcció de l'edifici de compactat faltarà acabar aquestes connexions i les
cintes d'entrada i sortida de material".
Només restarà pendent acabar de desenvolupar el control pel DCS (Sistema de Control
Distribuït). Després d'això es començarà amb
el Cold Commissioning, és a dir, la posada en
marxa de planta sense material, i després el
Hot Commissioning, introduint producte
estàndard.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix els enginyers Javier Sánchez i Andrés Álvarez i dues imatges en què
s'aprecia la construcció de les dues plantes
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PREVENCIÓ I SEGURETAT

Ús obligatori d'ulleres de protecció

A

mb el seguiment de millora contínua i a causa de la gravetat que
poden causar els accidents oculars, a partir del dia 1 de juny de
2015 la Direcció de la companyia ha instaurat
amb caràcter general l’ús de les ulleres de
protecció en totes les instal·lacions d'ICL
Iberia Súria/Sallent, excepte a oficines. Al
mateix temps s’ha iniciat una campanya
informativa amb cartells col·locats en diferents espais de les nostres instal·lacions, on
es recorda la importància i obligatorietat
d’utilitzar aquesta eina de protecció ocular
amb el lema “Ell no va veure necessari protegir-se. Avui ja no hi veu”.
Ulleres de protecció
El departament de Prevenció en Riscos
Laborals ha convidat el personal de planta i
mina a provar diferents models d’ulleres de
protecció amb l’objectiu de trobar aquelles
que millor s’ajustessin al major nombre de
persones. Per a aquells treballs amb risc de
projeccions serà obligatòria la utilització de
protectors oculars de major nivell de protecció com és el cas de les pantalles facials.

Diferents models de les ulleres de protecció que s'han provat

Formació de la Brigada de Salvament a Vilafruns

L

a Brigada de Salvament continua la formació en emergències i
darrerament ha estat a la mina de Vilafruns on ha simulat un
incendi. Hi ha hagut una part teòrica, amb un repàs del pla
d'autoprotecció i circuit de ventilació de mina (important per
saber la direcció del fum en cas d'incendi), i una part pràctica amb
treball amb hidrants, mànegues i llances, extintors d'aigua, CO2 i
polivalents ABC, i proves amb el sistema d'escumogen propak.
Finalment es va fer una simulació amb l'autorescatador. Mentre el
treballador realitza la simulació caminant amb una cinta està monitoritzat per veure com va responent el seu cos i assistit en tot moment
per personal sanitari. En paral·lel, s’ha complementat la formació
d’actuació en cas d’una emergència sanitària (primers auxilis).
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Imatge de l'actuació en cas d'una emergència d'incendi
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Projecte Hermes de recerca per millorar
el transport ferroviari de mercaderies

Fotografia de la reunió que es va fer durant el passat mes de maig a Suècia que simbolitza l'inici del projecte

I

CL iberia Súria & Sallent lidera un projecte de recerca i desenvolupament que
té com a objectiu la millora del transport
ferroviari de mercaderies del Bages al
Port de Barcelona i de Catalunya a Europa, i
que portarà a terme juntament amb la
Fundació Centre Tecnològic de Manresa
(CTM) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
Projecte Hermes
Es tracta del projecte Hermes, que compta
amb un pressupost total de set milions
d’euros amb un termini d'execució de tres
anys, i amb la participació d’empreses, centres de recerca i universitats de Catalunya,
Franca, Suècia i Dinamarca. L’objectiu és
sumar esforços i tecnologia per fabricar un
nou vagó de tren de mercaderies amb més
capacitat de transport sense augmentar el
pes i, fins i tot, alleugerir-lo, de manera que
es puguin transportar més tones de material
de producte amb un cost logístic menor,
potenciant la intermodalitat i la flexibilitat de
càrrega. El projecte d’investigació i desenvolupament HERMES està subvencionat per la

Comissió Europea, a través del programa
Horizon 2020.
Tret de sortida el mes de maig
L'1 de maig va ser la data d’inici del projecte
de recerca amb la signatura del conveni de
col·laboració amb la comissió Europea. La
primera reunió es va fer a la seu de Kiruna
Wagon, a Suècia, amb l’assistència de més de
20 tècnics investigadors, entre ells la responsable d’Innovació i Desenvolupament d’ICL
Iberia Súria & Sallent, Ingrid Picas, coordinadora del projecte. Segons Picas, “es tracta
d’un projecte de tres anys que comportarà la
millora i l’augment del transport de mercaderies per tren del Bages. Al mateix temps

"els nous vagons
permetran un
transport més
eficient de la sal"

els nous vagons de tren permetran un transport ferroviari més eficient de productes de
màxima qualitat, com ara la sal vacuum, que
començarem a produir a Súria”. El projecte
Hermes preveu que el nou vagó pugui circular
per la via d’ample europeu en un futur, de tal
forma que es facilitarà l’accés de la comarca
de Bages al Corredor del Mediterrani.
Mentrestant, el projecte se centrarà en
l’ample mètric de via actual. El projecte inclou
una nova instal·lació de càrrega i descàrrega
de producte de manera que s’optimitzi el
transport de mercaderies a granel i un augment de la competitivitat i eficiència de la
logística del ferrocarril de Catalunya i Europa.
Projecte global
ICL Iberia Súria & Sallent participa com a coordinadora del projecte, al costat de la Fundació
Centre Tecnològic de Manresa (CTM), dues
universitats europees (Lulea Tekniska de
Suècia, i Armines, de França), a més de
Ferrocarrils de la Generalitat, Kiruna Wagon,
Hempel, IDP i SSAB EMEA AB (de Dinamarca,
Suècia i Espanya).
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ICL Europe inaugura noves
oficines centrals a Amsterdam

Imatge de la signatura de l'acord

ICL i Akzo signen l'acord clau
per a la sal vacuum i la potassa

L

'acord
signat
per
AkzoNobel Industrial
Chemicals i la filial d’ICL a
Espanya, ICL Iberia, preveu la producció per part d'ICL, i
la comercialització per part de
AkzoNobel d'1,5 milions de
tones anuals de sal vacuum

d'alta qualitat. A més, 50.000
tones de potassa blanca seran
produïdes i comercialitzades per
ICL. La sal s'utilitza en una gran
varietat d'aplicacions en la
indústria química, així com en
especialitats en les indústries
d'aliments i pinsos.

Imatge de les noves oficines d'ICL Europe
Aquest mes de juny ICL Europe ha inaugurat les noves instal·lacions de la
companyia a Amsterdam en un espai ampli i modern. L'acte ha comptat
amb la presència de José Antonio Martínez Álamo, president d'ICL Iberia
i chairman d'ICL Eruope.

Programa d'excel·lència operacional
Seguint el desenvolupament del programa de millora continua, s’han establert cinc eixos d’actuació per tal
d’aconseguir l’excel·lència en les operacions
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2

Plataformes de
suport per
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Informes i supervisió del
desenvolupament del pro
grama
d’excel·lència
operacional
per fer conèixer i fer par
tícip
la direcció de l’organ
ització
dels assoliments, així com
les
oportunitats de millora
i les
mancances detectade
s per
reconduir-les.

Jordi Flores coordina el programa d'excel·lència
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PLA DIRECTOR D'URBANISME

La Generalitat redacta el Pla Director
Urbanístic de la mineria al Bages

Roda de premsa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila

E

l Pla director de l’activitat minera al
Bages en garantirà l’encaix urbanístic
per fer possible la seva continuïtat a
llarg termini i també abordarà la progressiva eliminació dels dipòsits salins. El
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila
va ressaltar en roda de premsa el “doble eix
que justifica els dos PDU: combinen activitat
econòmica amb un compromís ambiental
molt fort”. Així, per un costat, “creen les
condicions perquè sigui possible l’activitat
econòmica” i, des del punt de vista ambiental, “tanquen vells litigis que havien estat
motiu de controvèrsia entre els sectors naturalistes, que ens exigien concrecions”. Així,
ambdós plans directors “resolen, amb pragmatisme, problemes crònics”.

zades durant el 2013 van ascendir a 147 milions d’euros i el 90% es van fer amb proveïdors ubicats a Catalunya. I en segon lloc, la
progressiva eliminació (o valorització) dels
dipòsits salins a cel obert i la restauració dels

Innovació tecnològica
El Pla Director de l’activitat minera del Bages,
que ara es començarà a treballar, parteix
d’una doble constatació. En primer lloc, de
l’important actiu que representa aquesta
indústria per a la comarca. Un estudi de l’any
2014 calcula en 4.075 treballadors la suma de
l’ocupació directa i induïda de l’activitat
minera. Les operacions amb proveïdors realit-

3 Proposar i establir els mitjans per a l’assoliment dels objectius ambientals, en especial per a la progressiva eliminació
dels dipòsits salins i la restauració dels espais que ocupen.

terrenys que ara ocupen. L’àmbit inicial
d’estudi del Pla inclourà Súria, Sallent i
Balsareny, sense perjudici d’incorporar posteriorment altres municipis al llarg dels eixos
dels rius Cardener i Llobregat.

OBJECTIUS DEL DOCUMENT
1 Garantir un encaix urbanístic, ambiental i infraestructural
adequat de la segona fase del Pla Phoenix a Súria i la conca
del Cardener.
2 Establir les cauteles necessàries a Sallent i a la conca del
Llobregat per a una retirada ordenada de l’activitat minera
actual i la creació de nous espais d’oportunitat econòmica.

4 Establir les previsions i les reserves de sòl necessàries per a
garantir la continuïtat de l’activitat minera i la indústria associada en el futur.
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MEDI AMBIENT

La Generalitat determina que la
salinització del Llobregat és
històrica i que existia abans d'Iberpotash

Fotografia del riu Llobregat al seu pas pel municipi de Sallent

L

a Generalitat de Catalunya ha resolt
una demanda de responsabilitat
mediambiental presentada per diferents col·lectius ecologistes, determinant que l’activitat que desenvolupa
Iberpotash a la comarca del Bages no ha
suposat un increment de la salinització
històrica dels rius Cardener i Llobregat, desmuntant així els nombrosos tòpics i
acusacions falses que atribueixen a l’actual
activitat minera els índexs de salinització
d’aquests rius.

Imatge del dipòsit salí del Cogulló
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Detalls de la resolució
En la seva resolució, la Conselleria de Territori
i Sostenibilitat al·lega que “l’efecte de
l’activitat minera sobre el medi des del

traspàs de l’activitat a favor d’Iberpotash es
mostra constant i fins i tot lleugerament a la
baixa en anys humits, amb uns valors de conductivitat similar al Llobregat i lleugerament
inferior al Cardener des del 2000 fins a
l’actualitat, i uns valors estables de la riquesa
d’invertebrats i algues en els dos rius”. En la
mateixa resolució s’afirma rotundament que
“tal com acrediten les dades incloses en els
informes emesos” (referint-se a l’Agència
Catalana de l’Aigua), “l’activitat d’Iberpotash
no ha provocat un canvi advers, significatiu i
mesurable en les masses d’aigua del riu
Cardener i Llobregat respecte de l’estat
d’aquestes masses d’aigua abans de l’inici de
l’activitat, atès que no ha experimentat un
efecte desfavorable en el seu estat ecològic,

ICL IBERIA Magazine

Aquesta resolució desmenteix de manera contundent
el reguitzell d'acusacions i d'informes encarregats per
empreses de la competència que han intentat situar
Iberpotash com l'epicentre de la salinització del riu
Mà estesa i col·laboració
ICL ha mostrat la seva satisfacció per la resolució del Govern català, que tanca la porta a
seguir divulgant falses acusacions contra
l’activitat minera al Bages i la seva relació amb
els rius. La resolució s’ha aprovat poc abans
de l’aprovació, aquest mateix mes, de l’inici
del Pla Director que ha de permetre canalitzar
a nivell administratiu tot el desenvolupament
industrial i les conseqüents millores mediambientals.
I precisament per això, per tancar definitivament aquest passat que sols condueix a
l’enfrontament a base de vies d’impugnació,
recursos i demandes, ICL es proposa iniciar
una política de mà estesa i de col· laboració
amb les diferents entitats ecologistes de la
comarca del Bages, amb l’objectiu de trobar
espais de coincidència que permetin sumar
en aquest procés de noves inversions i de
creixement continuat de l’activitat industrial,
però també, de les polítiques de sostenibili-

tat. Perquè la companyia entén que s’ha perdut molt de temps només en l'opinió de la
negativitat en lloc d’aprofundir en les possibilitats de les realitats, la voluntat és la de
parlar cara a cara amb els més propers,
aquells que també coneixen els fets, amb
l’objectiu de trobar punts d’acord i coincidència. ICL creu que cal explicar i treballar plegats
amb honestedat.
Inici de contactes
ICL ja ha fet passos i ha iniciat contactes amb
representants de les principals entitats ecologistes del territori per tal de trobar conjuntament fórmules de col·laboració en tot el projecte, especialment en la gestió mediambiental del dipòsit salí del Cogulló, després del
tancament de Sallent, i l’objectiu és ampliar
aquests contactes a la resta de plataformes
que estiguin disposades a participar i a
col·laborar en positiu i en benefici de la
comarca del Bages.

químic o quantitatiu”. En funció d’aquestes
consideracions la Conselleria determina que
"no es pot exigir responsabilitat ambiental a
l’empresa".
Esforç ambiental
Aquesta resolució desmenteix de manera contundent el reguitzell d’acusacions i d’informes
encarregats per empreses de la competència
que han intentat, durant els darrers anys,
situar Iberpotash com l’epicentre de la salinització, especialment, del riu Llobregat i avala
l’esforç per a la gestió mediambiental que
realitza la companyia, amb una inversió anual
que supera els cinc milions d’euros per evitar
que existeixi cap traspàs d’aigua salinitzada als
rius.

Imatge d'una llúdria en un tram del Llobregat
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SOM PRESENTS

BÀSQUET MANRESA

ICL Iberia Súria & Sallent manté el seu compromís amb el
Bàsquet Manresa que ha salvat la categoria a la pista.

BAGES IMPULS

Bages Impuls dinamitza el turisme i l’emprenedoria de la
comarca del Bages. El Museu de la Tècnica de Manresa, amb la
col·laboració d’ICL Iberia, ha comptat amb una jornada sobre el
Mapa d’Actius Turístics del Bages a càrrec del fundador
d’Infonomia i que és considerat una referencia en innovació
empresarial, Alfons Cornella.

FÒRUM MINERIA SOSTENIBLE

La directora de Sostenibilitat d’ICL Iberia, Encarna Baras, va
participar el maig al Fòrum de la Mineria Sostenible, on va
parlar sobre la política de RSC a ICL Iberia. Les jornades es van
fer a IFEMA Madrid, sota organització de CONFEDEM.

FÒRUM ECONÒMIC CATALUNYA CENTRAL

Paticipació d’ICL Iberia una vegada més al Fòrum Ecoòmic de la
Catalunya Central, que s’ha celebrat al restaurant Mas de la
Sala.
18

'ANEM PER FEINA'

El programa 'Anem per feina' de Canal Taronja ha comptat amb
l'ssistència a la tertúlia econòmica de la directora de
Sostenibilitat d'Iberpotash, Encarna Baras.
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JORNADES SOBRE MINERIA I SOSTENIBILITAT EPSEM

TRANSÈQUIA 2015

ICL Iberia ha participat enguany com a patrocinador de la
Transèquia, un recorregut per la Sèquia des de Balsareny fins al
Parc de l’Agulla. La Transèquia es podia fer en aquesta edició
per primera vegada amb cadira de rodes. La Sèquia també
s’obre pas a Sallent pel costat de les nostres instal·lacions.

L’EPSEM Manresa ha acollit la quarta edició de la Jornada sobre
Mineria i Sostenibilitat, en el marc de la Càtedra Iberpotash. La
jornada ha comptat enguany amb la participació de diversos
responsables d’Iberpotash com és el cas del director de
Mineria, Juan Sánchez. La clausura va anar a càrrec del nou
conseller delegat d’Iberpotash, Pablo de Lastres.

XERRADES MEDI AMBIENT

El director de Medi Ambient, Lluis Fábrega, en una de les moltes
xerrades que imparteix als escolars de secundària, en el marc del
programa “Aula taronja” de Canal Taronja.

PREMIS IES MIG MÓN

Quatre alumnes de 3r d’ESO de l’INS Mig Món han rebut el premi
al millor treball de síntesi sobre la mineria al Bages. El lliurament
ha anat a càrrec del director de Medi Ambient, Lluís Fábrega. A
la dreta de la foto, el cap d’estudis de l'institut, Joan Ribera.

CORREDOR FERROVIARI

ICL Iberia ha participat per segon any consecutiu al II Encuentro
Corredor Ferroviario del Mediterráneo que organitza el diari
econòmic Expansión.
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LA DIPUTADA CREU QUE L’ENREGISTRAMENT VA SER ÚTIL
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BÀSQUET MANRESA

QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,6

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 70

O.J.D.: 141874

TARIFA: 7000 €

E.G.M.: 677000

ÁREA: 283 CM² - 25%

SECCIÓN: ECONOMIA

26 Marzo, 2015

Aigües de
Manresa
admet que
l’aigua té mal
sabor en parts
de la xarxa
O.J.D.: 5853

TARIFA: 930 €

E.G.M.: 25000

ÁREA: 214 CM² - 20%

29 Abril, 2015

La Vanguardia, 26-3-15

SECCIÓN: CATALUNYA

Expansión, 29-4-15
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ARGÜEIX UNA COMBINACIÓ
DE FETS NATURALS ATÍPICS

QUE NO ESTÀ PREPARADA
PER NEUTRALITZAR  7

26 DIMECRES, 29 D’ABRIL DEL 2015

Regió7

ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

66,3
Marcadors

Regió7, 26-4-15

Eternam fa
gestions per
Renfe
ser la quarta
funerària
Fibracat
de
participarà
a Manresa

ELS MILIONS DE
BENEFICI DE
VIDACAIXA

VidaCaixa, la filial
asseguradora de CaixaBank, ha
obtingut en el primer trimestre
d'aquest any un benefici net
consolidat de 66,3 milions
d'euros, el 46 % menys que el
2014

PUGEN ELS INGRESSOS TRIBUTARIS EL
MES DE MARÇ

Els ingressos tributaris nets
van ascendir el mes de març
passat fins als 9.477 milions
d'euros, el 0,4 % més que en el
mateix període del 2014,
segons va informar ahir
l'Agència Tributària (AEAT)

L’EMPRESA

OBRE EL 49 % DE
MERCADERIES A UN
SOCI INDUSTRIAL

EL FUTUR DE LA MINERIA BAGENCA ICL, la matriu d’Iberpotash, i la multinacional holandesa AkzoNobel,
van avançar el mes de juliol passat que havien arribat a un acord per comercialitzar tota la sal produïda a la mina
bagenca, fet que garanteix el futur de l’ambiciós pla industrial Phoenix. Ara, l’acord es fa oficial a tots els efectes

Renfe obrirà fins al 49 % del
capital de Renfe Mercaderies a
un soci industrial, que seleccionarà mitjançant concurs, i
l'entrada es farà a través d'una
ampliació de capital, segons
avança la companyia

iqs.cat, 26-2-


 


  


  
  






Dia
PAÍS: España
FRECUENCIA:
  
 
6844
PÁGINAS: 1,12
O.J.D.: 

30000 
TARIFA: 1663 €
E.G.M.: 


les Jornades del
A L’AJUNTAMENT
Cable i laEXIGEIX
Banda
Ampla, a QUE
la UAB
RESOLGUI DEFICIÈNCIES

a ICL i AkzoNobel formalitzen l’acord per
produir i comercialitzar sal i potassa
eixi un
Iberpotash construeix les instal·lacions per produir 1,5 milions de tones anuals de sal vacuum
Dennis Jerome
ners 2-3
Seeley, ahir al seu

ÁREA: 396 CM² - 44%
REDACCIÓ | MANRESA

SECCIÓN:
PORTA
  
LEGALS QUE DIFICULTEN

LA SEVA IMPLANTACIÓ 6   

L'operadora manresana de fibra
11 Abril, 2015
òptica Fibracat és un dels convidats
enguany a les XXRegió7,
Jornades 11-4-15
del
Cable i la Banda Ampla a CataluICL
REDACCIÓ | MANRESA
nya , que es
duran a terme del
 al  de maig
del  a l’Escola
ICL, la matriu israeliana d’Iber
d’Enginyeria de la Universitat
Aupotash, i l’holandesa AkzoNobel,
tònoma de Barcelona 
(UAB), oruna de les principals empreses
ganitzades pel Centre d'Estudis
productores d'especialitats quísobre el Cable (CECABLE), amb la
miques i un dels líders mundials
M.ARSO/ARXIU
col·laboració de la Generalitat, la
en pintures i recobriments, van
UAB, l’Observatori de la Comunianunciar ahir públicament la sigcació Científica de la Universitat
natura de l’acord, ja anunciat l’es
Pompeu Fabra, la Universitat
de
tiu passat, en virtut del qual ICL
Girona, la revista CONECtronica
i
produirà i AkzoNobel comercia
els col·legis professionals
del seclitzarà , milions de tones anuals
tor, entre altres entitats.
de sal vacuum d'alta qualitat de la

La directora comercial i de desmina de Súria. L’acord, que va
envolupament de negoci de Fiavançar Regió el  de juliol de l’abracat, Meritxell Bautista, serà
ny passat i que es va signar ofil'encarregada de pronunciar la
cialment el  d’abril passat a les
conferència «Banda ampla gainstal·lacions centrals d’ICL a Israntida per a entorns urbans: tenrael, inclou també la producció i
dències de la demanda», el proper
comercialització de . tones
 de maig, a partir de les  del
de potassa blanca. Amb aquesta
acn.cat,
17-12-14
matí. Les jornades inclouran les
signatura
es garanteix
el futur del

ponències d'altres empreses del
pla
industrial Phoenix de la mi- Drets, d’esquerra a dreta, José Antonio Martínez Álamo, Isaac Goldstein i Carles Alemán (ICL). Asseguts: C.
sector, com ara Telefónica, Adamo,
neria bagenca, ja que suposa do- Van der Plas, Stefan Borgas, Knut Schwalenberg (AkzoNobel), i Nissim Adar (ICL)

Ericsson Espanya o Orange. El
nar sortida comercial a la totalitat
ciades de  milions d’euros del termini. Aquesta iniciativa co- Knut Schwalenberg, afirmava en la president de la jornada, Joan Frande
la sal produïda a Súria.
L’acord, signat per AkzoNobel Pla Phoenix que té en marxa ICL mercial també beneficiarà Akzo- mateixa nota que «aquesta alian- cesc Fondevila, director del Cen
Industrial Chemicals i la filial d’ICL per augmentar la capacitat d'ex- Nobel, ja que obté una font fiable ça estratègica millorarà la nostra tre d'Estudis sobre el Cable (CEa Espanya, ICL Iberia, formalitza el tracció i producció a ICL Iberia. En de sal d'alta qualitat, i alhora té im- posició al mercat i proporcionarà CABLE), durà a terme l'acte de preinstitucional que obrirà la
plaLa
d’ICL
de finançar i 14-5-15
construir conjunt, el pla Phoenix suposarà portants avantatges ambientals al nostre negoci de sal una forta sentació

Vanguardia,


enguany.
dues
plantes de producció a Súria, una inversió que podria superar els per a les nostres instal·lacions al implantació al sud d'Europa». Se- trobada
Bages». Segons Adar, «ICL Iberia gons Schwalenberg, «com a líder
Segons Meritxell Bautista, les
cadascuna de les quals permetrà  milions d’euros.
En una nota feta pública ahir per està ampliant la seva capacitat de en matèria de sostenibilitat i amb jornades suposen per a Fibracat
la producció de . tones de

sal vacuum. La primera planta, ja ICL, el president d’ICL Fertilizers, producció de potassa a Súria, i la el coneixement de la tecnologia i que «se'ns reconeix la innovació

en construcció, es preveu que en- Nissim Adar, assegurava que la nostra cooperació amb AkzoNobel el mercat de la sal a la nostra es- tecnològica i l'aposta per un servei
tri
en funcionament aquest , companyia està «molt contenta ens permetrà recuperar potassa sència, estem molt ben posicionats de qualitat a escala local». Bautismentre que la segona s’estima d’aquest acord de partenariat amb addicional, així com produir per treballar amb ICL i assegurar- ta considera que el bon moment
Regió7

los l’obtenció de tots els avantatges de l’empresa passa per «donar suAkzoNobel perquè creiem que aquesta sal d’alta qualitat».
que
estigui operativa el .
Per la seva banda, el president de l’expansió de la seva mina a Sú- port a un servei de proximitat al
La construcció de les plantes ens aportarà un valor afegit a les

client i de qualitat tècnica».
s’inclou
dins les inversions anun- nostres activitats a ICL Iberia a llarg d’AkzoNobel Specialty Chemicals, ria».
Regió7 2-5-15


Iberpotash
La Bruixa
planteja que
el Cogulló
desaparegui
Porta giratòria al Congost:
arriba Seeley i adéu a Grigonis en 50 anys
primer



entrenament amb

 EL LITUÀ ES TRENCA EL LLIGAMENT. La plaga de les lesions continua

a La Bruixa: just quan s’incorpora el substitut del lesionat Little, el lituà
Grigonis es lesiona per tota la temporada durant l’entrenament.  38

del 4 al 2




   
 


   

  
 




  
 
 





   



EL RUNAM SERIA ABSORBIT
PER LA VENDA DE MINERAL
I
 

PER L’EVACUACIÓ A TRAVÉS
  
D’UN NOU COL·LECTOR 12


El nombre
d'hipoteques

El Salí, març
15

L’ExpoBages Ascensió 2015 vol donar més
protagonisme a Sant Domènec i Plana de l’Om

sobre habitatges al

febrer creix el 32,4 %



ACN | BARCELONA
 El nombre d'hipoteques sobre
REDACCIÓ
| MANRESA
presentacions, exposicions i al- habitatges va créixer el ,  duxió comercial potent entre la Mu- Plana de l’Om.


L’ExpoBages Ascensió , que tres activitats a càrrec de Cube a rant el febrer a Catalunya respecLa comissió organitzadora de ralla, el carrer Guimerà i el passeig
l’ExpoBages Ascensió  de de Pere III amb el barri antic», se- organitzen Fira de Manresa, la l’entorn de Crist Rei, i un acapte del te al mateix mes de l'any passat,

Manresa,
que se celebrarà del  gons fonts d’ExpoBages. Un dels UBIC i l’Ajuntament de Manresa, Banc de Sang, al pati del Casino. fins a les ., segons les dades
al
 de maig, es proposa donar carrers estratègics per aconsegu- avança que a la plaça Sant Domè- També anuncien accions Comerç provisionals de l'Institut Nacio
més
protagonisme a l’àrea que ir aquesta potenciació és el carrer nec hi haurà una mostra de vehi- Just, amb un taller de galetes; Pin- nal d'Estadística. L'import mitjà
20
configura
la plaça Sant Domènec, del Born, que acollirà petites pa- cles antics, a càrrec d’Ausa, i a la tures Sagrada Família, que pinta- dels préstecs es va situar a .

la
Plana de l’Om i altres espais ad- rades al carrer. També es reforça- Plana de l’Om, demostracions de rà una furgoneta d’una ONG amb euros, una xifra el ,  més bai-



   
  
 





  
 


El Govern reb
per grups eco


 

La Generalitat argumenta
que
 d


 
En la
 
El Govern ha desestimat la de- sentar la
 
manda administrativa que 
ara fa Cataluny
 
gairebé un any van presentar
qua- Projectes
tre entitats ecologistes contra Iber- grup ecol
DAVID BRICOLLÉ | MANRESA

encuentra con dos perfiles de clientes: aquellos que cuentan con sus
propios sistemas y los que utilizan
una combinación de programas de
ÁN
hojas de cálculo, correos electrónicos y demás.
ICL IBERIA Magazine
Piret explica que además del ahorro directo de costes que se puede obtener con el sistema que proponen
este se puede multiplicar en funPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
ción de cómo se organiceFRECUENCIA:
la tarea y Lunes a sábados
AÍS: España
de forma segura, ya que trabajan en
PÁGINAS: 38
O.J.D.: 14413
ÁGINAS: 1,7
O.J.D.: 5853
la red en la nube de Microsoft.
TARIFA: 3489 €
E.G.M.: 143000
ARIFA: 2464
E.G.M.: 27000
Las€empresas que contratan
el
547
CM²
51%
ÁREA:
SECCIÓN: CIUDADES
CM² - 53%
REA: 568
SECCIÓN:
CATALUNYA
servicio,
que se puede probar
duran38
Ciutats
29 Mayo,
2015
El Punt-Avui,
29-5-15
te dos semanas, pueden aumentar
sión, 14-5-15
o disminuir el número de usuarios
en cualquier momento, a bajo coste

y sin que se les exijan compromisos
de permanencia, contratos de larga
duración o condiciones de exclusividad, según establecen las normas de
la compañía.

Tras trabajar como director de
sistemas de información en multiUUM: 574000
URL: www.naciondigital.com
nacionales, Piret, el fundador y conUUD: 63000
PAÍS: España
@ NACIÓ
DIGITAL de la compañía, que
sejero
delegado
TARIFA: 852 €
TVD: 85200
es ingeniero especialista en esta maTMV: 2,8 min
teria, tuvo la idea de crear esta emPulse aquí para acceder a la versión online
a El govern
aprova dos plans directors urbanístics amb què vol fer compatible
-15 21 Febrero, 2015
presa. Pablo Almunia, con experien- 
l’activitat econòmica amb el medi a S’abordarà l’eliminació de dipòsits salins
cia también en grandes corporaciones y con el que se conocieron en el

grupo asegurador
Mapfre,
le acom
 
 
Redacció

pañó en la aventura como socio mi
MARTORELL
noritario.
Regió7
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La Generalitat vaRegió7,
aprovar
A lo largo de su experiencia vio
13-4-15
FIRA DE L’ESTUDIANT ESPECIAL

apara el
trabajo
en equipo
la   ahir que es comencin a re que



 y
manresainfo.cat,
21-2-15
dactar els dos plans direc

 
sy 
gestión
de 
proyectos
«el
problema
tors urbanístics (PDU)

oera
que
no
había
soluciones
raciona
amb què vol promoure
jo les en precio y no eran dinámicas».

l’activitat econòmica a la
   Eso
fue

 
su
en el
2010. Durante
dos    zona nord del Baix Llobre        
liaños se dedicaron al desarrollo del
gat i el seu encaix a l’en

torn, així com la mineria al
La
o- proyecto con pruebas en el merca         
Bages. Es tracta de dos dovol
c- do con clientes reales para pulir el
cuments que formen part
ar producto y el servicio hasta comendel planejament urbanís       
 Aquest nou ensenyament permet als
ás
zar de forma definitiva a finales del

tic pensat per fomentar
el
alumnes aprendre tant a classe com en
se 
2012,
explica
Piret.

    
desenvolupament econòentorns
laborals
reals del seu territori

ar
En los inicios del proyecto, remic coordinant-lo amb
Amb l’arribada de la formació ració entre els centres de formació
l’ordenació urbanística
de–que es va co- professional i les empreses, en el
macuerda, puso todo lo que tenía como

professional dual
a implantar a Catalunya el procés formatiu dels alumnes.



 para

 
la zona on són.mençar
ás
garantía,
«casa
incluida»,
la
in– torna, a poc a poc, la figura de
Aquest curs - un nom         
l’aprenent.
Però amb
Pel que fa al
Bages,
la matisos. Tal bre significatiu de centres de la L’institut Llobregat de Sallent oferirà tres títols de FP dual
a-
versión
inicial,
que
superó
el
millón
com
explica
Antoni Cornudella, Catalunya Central ofereixen el nou
       
Generalitat reconeix
l’imLa fàbrica
deFPla
Seat,
a Martorell,
és estambé
objecte
EL PUNTdeAVUI
coordinador territorial d’ensenyamodel de
dual
i fa possible
que l’oferta que
Súria, i d’Electromefarà de FP
dual, tant d’estudi d’un dels PDU ■ Mig-món

en
de euros.
Iberpotash es vincularà, el
cànica de maquinària, que s’immitjà com superior.
pacte econòmicments
deprofessionals
l’activi-i membre de la els alumnes puguin compatibilitzar de Agrau
       
comissió organitzadora de la Fira de la formació als centres educatius
la Fira de l’Estudiant es dona- curs que ve, a dues FP duals: partirà al Llobregat de Sallent –cenS),
En
la
actualidad,
están
empleaa l’institut
«l’aprenent d’avui, sor- amb la formació en entorns labo- rà informació sobre aquests nous tí- una s’impartiràGeneralitat
trereconeix
que també cursarà
el grau mittat minera, quel’Estudiant,
dóna feina
que

git de la FP dual, no és com el d’a- rals reals. Ofereixen FP dual l’insti- tols. Al Bages se n’oferirà a institut de Súria i l’altra a Sallent
Activitats comercials, de modadas
en las
empreLaque frase
Ladexifra
 

instalaciones
  de
la

  
a 4.075 treballadors
mou instruït,
és un sectorjàlitatprivilegiat
bans: és uni aprenent
tut Milà i Fontanals d’Igualada, La- Mig-món
logística i el grauper
superior dual
Súria, al Llobregat de
de
Transport
i
Logística.
no
aprèn
només
a
base
de
copiar
el
cetània
i
Guillem
Catà
a
Manresa;
Sallent
i
al
Campus
professional


 

 
147 milions d’euros
a Cales bones connexions,
la
fi- España
sa en la madrileña
calle
de
Santa En-Diario
AÍS:
FRECUENCIA:
El cap de Recursos Humans d’Ique veu».
el Llobregat a Sallent; i l’Arrels II al UManresa; al Berguedà n’hi haurà
Una de les empreses del territo
Lavín, ha exLa FP dual ésde
un tipus“Els
de for- PDU
Solsonès. També
s’imparteix a Oso- a l’institut Puig-reig, l’Escola Xarxa ri que aposta ambproximitat
força per la FP berpotash,
talunya i 200 al mercat
a l’àreaJoaquim
metrotanquen
orgracia
personas
76 un total de ochoO.J.D.:
89305 y
ÁGINAS:

mació professional que té com a ob- na, concretament a l’institut de Vic de Berga i possiblement al Guillem dual és Iberpotash, que el curs que plicat a aquest diari que aquest
l’exportació. Però
també
l’existència
de
ja acullen alumnes
dels estujectiu
donar
resposta a les necessii al Teknósamb
Campus els
Professional.
de Berguedà,
que està en estudi. A ve col·laborarà en politana
la formació dels i curs
vells litigis
Suria.cat,
12-5-15
a
ia además
que trabaja
EL DIARI DE LA CATALUNYA
CENTRAL
1930 € tienen personalE.G.M.:
545000
ARIFA:
tats al
del medi,
mercat laboral.
això,
De cara als curs vinent, hi ha pre- Osona ho faran l’institut de Vic i alumnes del grau fàbriques
mitjà d’ExcavaNOTA DE
PREMSA

té una Bages,
afectació
i la Per
d’automoció.
El
Berguedà,aposta
Cerdanya,
Solsonès,
sectors
naturalistes,
per
augmentar
col·labovist
un
augment
molt
important
de
l’Antoni
Pous
i
Argila
de
Manlleu.
cions
i
sondatges,
que
s’oferirà
al
os
en
desarrollo
India.
H  
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord


 en
la

SECCIÓN:

  
cin
106
CM²
- 10%
REA:
ESPECIAL
el pla director que ara s’ha que ens exigien Súriapersones
pla vol estudiar
de forma
tindràtreballen,
un cicle
formatiu
dualun centre
        
de
redactar
tracta
d’inted’activitat
econòmica
vindirecta
i
indirecta,
en
el
sector
concrecions”
        
DG
vo
d’excavacions
i sondatges
La conversa amb... Valentí Parcerisa
grar Planeta
l’activitat
culat a amb
la indústria autode la mineria comprès
entre
El Periódico, 19-5-15

L’imperi
perd Joséminera
Manuel Lara Santi Vila
Regió7, 25-12-14
«La poesia és una cosa que
amb l’entorn. Actualment CONSELL DE TERRITORI
mobilística,
la
preservació
la
col·laboració
de
la
Generalitat,
Balsareny,
Sallent
i
Súria.

I
passa i tu l’apuntes»

funcionen al Bages dues SOSTENIBILITAT
dels valors
ambientals de Cla
l’Ajuntament, ICL i l’institut
Mig-Món
Proyecto de transporte
explotacions
de
potassa:
la
l’àmbit i la reducció de BAR

L’institut Mig-Món incorporarà un cicle de grau mitjà dual de tècnic/a en excavacions i
nera.
Aquest
incloumina Cabanasses, a Súria, llarg de la riera de Tordell.
l’impacte
paisatgístic
de
sondatges en la seva
oferta
formativaPDU
del curs
2015-16 gràcies
a una iniciativa
impulsada
de
mercancías
 ferroviario
 
      
pel departamentrà
d’Ensenyament
de la Generalitat,
de Súria,
l’empresa
els municipis
de Súria,l’Ajuntament
i la mina Vilafruns, a Bal- I vol explorar les possibililes noves
empreses
que So

Iberpotash-ICL i el centre educatiu surienc. El període de presentació de sol·licituds ro
Sallent
i Balsareny.
sareny i Sallent. La mina tats que obre la clausura
s’hi puguin construir. dei
mandrà obert fins
al 19 de maig.
ke- ICL Iberia (antigua Iberpotash) y la
Al Baix Llobregat, un També es vol assegurar un bar
de
la
mina
de
Sallent,
on es
de
Vilafruns
s’ha
de
tanEl nou cicle oferirà formació teòrica i pràctica per realitzar excavacions per a
       
S’estén
entre
29 DE MAIG
DEL 2015
beFundación
CTM Centre
Tecnològic
l’extracció
per a la construcció
subterrànies
i a cel obert, soste- Regió7 lia
segonminerals
PDUoestudiarà
l’àm-d’obres
podria
desenvolupar
acti- de recursos
car, i es traslladarà la pro-2 DIVENDRES,
model
de mobilitat
 
 
  
    
joves
la perforar sondatges de prospecció minera i d’investigació geotècnica. Les persoaixí com
La Generalitatducció
treurà enguany
a concurson
públic
la concessióvitat
de la construcció
de els
industrial
i logística.
bit industrial
entred’extracció
Abre- o investigació
a Súria,
s’amnible i proposar
una orde- par
 
 


55
liderarán un consorcio
europeo
pa-  
nesdels
graduades podran
treballar en empreses
minera i hidrogemoda
la nova conducció L’objectiu és que es pugui començar TEMA
a executar l’DEL
any que DIA
ve

ològica,
excavacions
i moviments de
terra, sondejos
i con-la intequ
ra, Martorell
i Sant
Estevei perforacions,
l’elipliaran les instal·lacions. També es vol abordar
nació constructores
que permeti
missatges
de
ño
ra la mejora de los procesos logístisultories geotècniques.
mòbilCLARES
quesa- L’empresa
car
Sesrovires,
on
hicanviar
ha insEn aquest sentit, el
pla volLES REGLES
minació
dels
dipòsits
gració
de l’activitat
econòDEL JOC,
QUE SIGUIN
Iberpotash ha
volgut
la tendència
de les anteriors
empreses mineres
que


or cos ferroviarios, enmarcado en el
constarà
de empreses
catorze mòduls
professional
amb
una
total
2.000
Bages
de despreocupar-se
deformatiu
les obligacions
mediambientals,
peròtan
ha patit
de durada
solvència
legaldeque
li ha causat
desapareixen
tal·lades
im-unaenmanca
garantir una ordenació enhan passat
linspeli la
reserva
de El
sòlcicle
permica
amb
les
zones
resi-molts ma
hores
enhidos
incloent-hi
hores
de formació
centres
treball.
La formamaldecaps.
Ha
reclamat insistentment
que
hagicursos,
unes regles
del joc 350
clares
i estables
en el temps.
I això ésde
el que
es proposa
fer la Generalitat
erproyecto
Hermes.
El
proyecto
conRegió7,
29-5-15
        
van
portants
la Seat. La
mi- es portarà
relació amb el nucli urbà al què continuï l’activitat
dencials
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RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

EFE/ALBERTO ESTÉVEZ

MIREIA ARSO

LA MALALTIA LI VA SER DIAGNOSTICADA EL 2011
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Poeta

EL CÀNCER S’ENDÚ L’AMO DEL GEGANT EDITORIAL, EL DIARI LA RAZÓN I PRESIDENT
D’ATRESMEDIA QUE ENGLOBA LES CADENES DE TELEVISIÓ ANTENA 3 I LA SEXTA

14 I 15

MIREIA ARSO

100 milions perquè el
col·lector de salmorres
deixi de ser un colador

Joves amb el seu telèfon mòbil

6

EFE/CHEMA MOYA

La Puerta del Sol de
Madrid plena de gom a
gom

EL FENOMEN DE LES
APLICACIONS D’INTERCANVI
DE TEXTOS I FOTOS QUE
S’ELIMINEN UN COP HAN
ESTAT VISTOS PEL RECEPTOR
VA A L’ALÇA 2-3

butja la demanda presentada
ologistes contra Iberpotash
L’equip de deu jutges i acadèmics
encapçalat pel magistrat Santiago
Vidal va presentar ahir a l’Ateneu
Barcelonès el seu esborrany de
Constitució catalana i el portal
web www.unanovaconstitucio.cat,

que permetrà als ciutadans fer esmenes als  articles de la proposta
de Carta Magna.
Han transcendit ja alguns aspectes com ara les llistes obertes o
l’absència d’exèrcit. 21

La Generalitat inicia un pla per posar
en ordre el futur urbanístic de la mineria
ENRIC BADIA | BARCELONA
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LES ASSEMBLEES SETMANALS
ES REALITZEN AMB FINS A 160
PERSONES A L’ATENEU LA
SÈQUIA EXPLIQUEN QUE LA
SITUACIÓ LLUNY DE MILLORAR,
EMPITJORA 5

EFE/ALBERTO ESTÉVEZ

El jutge Santiago Vidal, ahir a l’Ateneu Barcelonès

LA SETENA EDICIÓ DEL
CERTAMEN FA GALA DEL BON
ANY QUE HA VISCUT LA
RECOL·LECCIÓ D’AQUEST BOLET
TAN VALORAT AVUI PRENEN
PROTAGONISME LES
PROPOSTES CULINÀRIES 7

ENRIC BADIA

ENS VISITEN

L

3

es instal·lacions de superfície de Súria i Sallent, i en especial el dipòsit salí
del Cogulló, han estat els llocs més visitats els darrers mesos. Els principals
directius d’ICL Group ens han visitat aquest juny per veure els avenços de
les obres del Pla Phoenix. Nir Gilad, Chairman of the Board ICL, Stefan
Borgas, President & CEO d’ICL, i Nissim Adar, CEO of ICL Fertilizers, entre altres,
acompanyats pels directius d’ICL Iberia (1).
Visites al dipòsit salí del Cogulló
El dipòsit salí del Cogulló ha rebut diverses visites aquesta primavera. L'eurodiputat
al Parlament Europeu Ramon Tremosa va venir convidat per la Plataforma de
Suport a la Mineria, amb l’objectiu de conèixer la realitat i l’impacte econòmic i
social d’Iberpotash al Bages (2). Abans de les eleccions municipals del 24 de maig,
la secció local d’ERC a Manresa, amb l’aleshores alcaldable Pere Culell, i els
números 2 i 3 de la llista electoral, Mireia Estefanell i Marc Aloy, van visitar també
el Cogulló, guiats pel director de Medi Ambient d’Iberpotash, Lluis Fàbrega (3). Una
altra de les visites al dipòsit de sal de Sallent, a primers d’abril, ha estat la del sindicat UGT (4) amb diversos representants a nivell estatal i sectorial, a banda dels
delegats sindicals als comitès d’empresa d’Iberpotash.
Estudiants i mitjans de comunicació
D’altra banda, alumnes de l’EPSEM de Manresa han visitat aquest mes de juny les
obres del Pla Phoenix, en especial les de la nova planta de cristal·lització (5). I pel
que fa a mitjans de comunicació, destaca la gravació feta des de Catalunya Ràdio
sobre el viatge amb tren de la sal i la potassa des de Súria fins al Port de Barcelona.
El periodista Joan Garcia (6) va fer el trajecte sencer pujant al tren de FGC a Súria i
baixant a les instal·lacions del Port.
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HORITZONTALS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3 paraules: Dipòsit salí de Sallent
Que no produeix efecte / Un / Al revés, participo en una cursa / Engegat
Nom de revolucionari cubà / Bismut / Beguda de cola americana / Carboni
Seria etern si no hagués perdut el final / Plutoni / Anar, en anglès / Equip ciclista de Kazakhstan / Cobalt
És tan primari que ha perdut el principi / Neta, en castellà / Cognom molt comú a la Xina / Nom d'home
Marca de sal de fruites / On es canvien els jugadors / En castellà, la substància interior dels ossos
Nom del president argentí entre el 2003 i el 2007, de cognom Kirchner / Alcohol primari / Marca dels cascos que portem / Tangent
La meitat de tres / Una rodona / L'antiga Alianza Popular / Hotel de cinc estrelles de BCN / Impost sobre béns immobles / Aturi
Nom de dona / Parc anglès / En castellà, col·loco esquena contra esquena / Al revés, riu alemany
Oest / Marca d'olis i altres productes per a automòbils / Brom / Propietaris / Esmorzar, dinar o sopar
Entre el pantà de Susqueda i el riu Ter (3 paraules juntes) / El que hi ha després de llum i càmera / Casa d'un ocell
En castellà, admet com a certa una cosa / Internacional / Dolores / Zero / Va marxar al Chelsea i ha guanyat la Lliga
Al revés, ho és el Felip pels espanyols / Nom de Núñez, president del Barça / El Concordia pertanyia a aquest grup
Varietat d'àgata / Resultat d'una addició / Introduir novetats / Pronom personal de primera persona del singular
Mots encreuats núm. 14
Abampere / Sud / Marca de galetes / Germà gran de Moisès / Existeix

SOLUCIÓ

VERTICALS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Que no és igual / Facultat d'escollir
Dues paraules juntes que donen nom a l'accident que tenim de camí al treball / Sorra
Partit polític que va sortir del 15-M / Sector de la indústria a què pertany la nostra empresa
Fa una operació quirúrgica / Tomàquet d'Almeria / Deu romans
La meitat d'un selfie / Abreviatura de relevo / Nom de l'alcaldessa de Barcelona / Ball manyo / Sofre
Iridi / Localitat de l'Anoia / Adéu, espanyol
Prohibit / Segon / Partit de Rajoy / Amunt
Níquel / Abreviatura de presidente / Que no beu alcohol
Setembre / Instrument musical / Parell
Primera vocal / Sèrie britànica de la BBC (75-77) basada en un llibre de Winston Graham / Per on veiem / Oxigen
En castellà, enredi / Àtoms amb càrrega elèctrica / Any / Líquid que s'extreu de l'oliva
Un pal / Llista pública d'habitants d'un municipi / Nou espectacle del Circ du Soleil
Obras subterráneas, que va treballar molts anys per a nosaltres / Substància emprada com a anestèsic local
So penetrant llançat per l'home o per un animal / Tri / Lloc poblat d'arbres silvestres / Germana
En castellà i al revés, simulació d'una situació d'emergència / Jo, en italià / Quasi una vocal
Los "...", pel·lícula del 85 en què uns nens busquen un tresor / Cosaco sense consonants / En casa de
Universitat de Califòrnia, famosa pel seu equip de bàsquet / Peça de suro que tapa una ampolla / Fòsfor / Bomba de la sang
Litre / Ampere / Aliment bàsic / Català que es parla a Vielha / Espanya
Repetit, seria Manolo / Tenim uns quants centenars fent les obres del Pla Phoenix
Part de la patologia que tracta els tumors / Universitat de Múrcia que patrocina l'equip de bàsquet de la ciutat
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