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Editorial

Em plau tornar-vos a saludar des d’un nou número de l’ICL Iberia Magazine. I en 
aquesta ocasió ho faig amb més il·lusió i optimisme que mai perquè aquest mes de 
juny ha estat clau per al futur d’ICL Iberia: hem complert el nostre compromís de 
tancar el dipòsit salí del Cogulló després d’una pròrroga de dos anys. 

Per a ICL, el tancament del Cogulló significa no només el compliment d’un compromís 
que teníem amb el territori i la seva gent, sinó també un moment clau per al nostre 
projecte industrial, que ens permetrà fer un gran pas cap al nostre gran objectiu: la 
Mineria Sostenible, que volem assolir en els propers anys. 

El Cogulló és part de la història minera de Sallent, i va ser importantíssim perquè les 
empreses públiques que van gestionar la mineria fins a l’any 1998 poguessin explotar 
la potassa i iniciar una mineria més moderna. Avui, de ben segur que moltes coses 
es farien diferent, però de vegades, no s’ha de jutjar amb ulls del present el passat 
recent, tot tractant, això sí, de revertir els efectes que aquests dipòsits tenen en la 
comarca, compromís amb el qual ICL està plenament dedicada.

Avui, doncs, els camions i les cintes transportadores de sal han deixat de treballar. 
I no ho tornaran a fer. Si més no, en sentit ascendent. I és que a partir d’ara, la 
voluntat d’ICL Iberia és començar a treballar per la restauració d’aquest entorn.

No ens n’amaguem i ja vull anunciar que serà un procés llarg, però que ja ha comen-
çat. Portem els darrers anys focalitzats en aquest esforç, començant per la planta 
de purificació de sal recentment inaugurada. En els darrers mesos hem pogut veure 
nous avanços, s’han realitzat sondejos al dipòsit de La Botjosa, que serà el primer on 
actuarem, d’acord amb el nostre pla. I també hem portat a terme un precís estudi 
d’alternatives per actuar al Cogulló. Uns estudis que han estat ja presentats i que un 
cop aprovats ens permetran començar físicament el projecte de restauració. 

Des d’ICL Iberia, seguirem invertint tots els recursos necessaris, no només en la 
restauració, sinó també en la gestió ambiental dels dipòsits, com hem anat fent de 
forma decidida els darrers anys com prova, sense anar més lluny, la inversió de més 
d’11 milions d’euros en la gestió ambiental dels dipòsits durant l’any 2018.

En aquest moment, és important recordar també que amb el tancament del Cogulló 
no oblidem els treballadors i treballadores de la mina de Balsareny i de la planta de 
Sallent. No els oblidem perquè al llarg d’aquests anys han fet una gran feina i sempre 
han mostrat el seu compromís amb l’empresa. Per això aprofito aquestes línies per 
agrair-los de la manera més sincera la seva professionalitat. Des de la presentació 
del projecte Phoenix vam mostrar el nostre compromís de seguir cuidant i mantenir 
la plantilla de Sallent. I aquesta segueix sent la nostra voluntat. Per això els propers 
mesos continuarem el trasllat gradual i ordenat dels treballadors i treballadores de 
Sallent i Balsareny cap a Súria. 

El tancament del Cogulló és, com hem dit abans, una peça clau per al futur del nostre 
projecte industrial, però no és l’única. Els propers anys, hem de seguir endavant amb 
tots els elements, interns i externs, que ens permetran ser una empresa més eficient 
i competitiva a nivell mundial, per assegurar un gran futur per a la nostra indústria en 
aquest país. 

El nostre compromís amb el medi ambient, amb el territori, amb la seguretat i amb la 
sostenibilitat és ferm. I amb aquesta fermesa i convenciment seguirem treballant els 
propers anys per arribar a una Mineria més Segura, Innovadora, Sostenible i Digne 
del segle XXI. Junts ho aconseguirem.

Inici d’una 
nova etapa

Carles Aleman
Conseller delegat d’ICL Iberia Súria & Sallent
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AC TUALITAT

ICL Iberia Súria&Sallent ha presentat 
a la ciutadania el projecte d’obres 
de millora urbanística, paisatgística i 
ambiental de l’entrada principal del 
municipi. El projecte, amb una inversió 
de prop de 2,5 milions d’euros, té pre-
vist actuar en més de 60.000 metres 
quadrats de superfície i es dividirà en 
5 fases d’execució. 

Integració i mobilitat
Els principals objectius de la urbanit-
zació són la integració del nou itinerari 
de mobilitat de vianants paral·lel a la 
carretera que permetrà una connexió 
segura amb el barri del Fusteret, millo-
rar la visió d’entrada al municipi amb 
un  tractament unitari de la vegetació 
amb plantació autòctona i minimit-
zar l’impacte visual de la planta d’ICL 
Iberia. Al mateix temps, permetrà 
donar continuïtat a la zona de la 
riera del Tordell, objecte d’actuació 
ambiental dels darrers dos anys, i se 
cedirà i urbanitzarà amb zona verda 

Presentació del nou projecte 
d’urbanització de l’entrada a Súria 

i equipaments municipals l‘àrea del 
rieral del tordell.

Primera fase
La primera fase es basa en la millo-
ra de la zona del rieral del tordell, 
realitzant l’aixecament d’aquesta zona 
que culminarà amb una mota entre 
la riera i la zona del rieral, la qual 
esdevindrà un camí de vianants entre 
l’entrada de Súria i el camp de futbol. 
També s’ampliarà la vorera existent 
convertint-la en un passeig. La segona 
fase permet la construcció de dos 
passos de vianants amb semàfor al 
barri del Fusteret augmentant-ne la 
seguretat. La tercera i quarta fase 
comptaran amb la urbanització i 
tractament paisatgístic del camí de 
vianants que va des de l’entrada d’ICL 
fins al barri del Fusteret amb la millora 
ambiental del camí i el talús, realitzant 
una actuació d’integració unitària. La 
cinquena i última fase de l’actuació 
permetrà la integració del marge de la 

riera esdevenint una transició natural 
entre les instal·lacions d’ICL i la zona 
del rieral del tordell.

Cinc anys
Es preveu que el projecte finalitzi en 
un màxim de cinc anys. El projecte 
forma part el Pla Director Urbanístic 
de l’Activitat Minera del Bages, aprovat 
de forma definitiva el 19 de setembre 
del 2018.  /// 
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Tram final de les obres de construcció 
de la nova terminal al Port de Barcelona

Les obres de construcció de la nova 
terminal portuària d’ICL Iberia encaren 
el tram final amb la previsió que esti-
guin enllestides a finals d’any. Tenen 
una inversió de més de 70 milions 
d’euros i un cop finalitzades perme-
tran a ICL Iberia fer front als augments 
de càrrega previstos. 

Es quadruplica la capacitat
La nova terminal de càrrega d’ICL 
substituirà l’actual situada al Moll del 
Contradic. Tindrà una capacitat per a 
quatre milions de tones de producte, 
ocuparà una superfície de vuit hec-
tàrees i disposarà de catorze metres 
de calat. El model de shiploader (grua 

de grans dimensions) ha estat disse-
nyat específicament per a l’empresa 
Tramer, que gestiona la càrrega de 
vaixells. Amb els dos shiploaders es 
podrà arribar a la càrrega de 70.000 
tones (model Panamax) i al mateix 
temps es podrà carregar un segon 
vaixell de 30.000 tones. Així, es podran 
carregar 25.000 tones diàries de pro-
ducte quadruplicant l’actual capacitat. 

Projecte complert
El projecte de la nova terminal por-
tuària inclou la construcció d’un edifici 
d’oficines, dos magatzems –amb gaire-
bé 22.000 metres quadrats de superfí-
cie i capacitat per a 220.000 tones-, 2,7 
quilòmetres de cintes transportadores 
i una terminal ferroviària interior, amb 
quatre vies de 450 metres en ample 
mètric, que permetrà descarregar dos 
trens de manera simultània i millorar 
d’aquesta manera la productivitat. de 
la companyia.                                        /// 

 ICL Specialty Fertilizers ha llançat una 
campanya  sota l’eslògan La nostra 
qualitat, la teva tranquil·litat per posar 
en valor el sistema de traçabilitat de 
tots els processos productius dels seus 
abonaments fabricats sota rigorosos 
controls de qualitat.                     /// 

Nova campanya

Asturforesta, la XII Fira Internacional 
Forestal, se celebra a finals del mes de 
juny a la localitat asturiana de Tineo. 
ICL Specialty Ferilizers participa al cer-
tamen un any més amb els fertilitzants 
d’alliberament controlat Agroblen i 
Agromaster.                              /// 

Fira Asturforesta
ICL Specialty Fertilizers al costat del 
seu distribuïdor a Portugal, Liscampo 
(Grup Novagril), han participat amb 
estand propi a la fira Expoflorestal. 
L’esdeveniment ha tingut lloc a la  
localitat portuguesa d’Albegraria 
-A-Velah.                                      /// 

Expoflorestal 2019

Torneig de greenkeepers Navarro Montes

La dotzena edició del torneig celebrat al Reial Club de Golf de Soto Grande, a 
Andalusia, va comptar amb una àmplia participació d’ICL i Syngenta.               /// 
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Es va jubilar als 80 anys però ha ac-
ceptat un últim projecte, justament 
el d’assessorar en les obres de cons-
trucció de la rampa de Cabanasses, 
per què?   
Em va contactar ICL Iberia, perquè co-
neixien un dels meus treballs relacio-
nats amb el disseny del suport al túnel 
Yacambu-Quibor a Veneçuela i van 
pensar que les tècniques utilitzades 
en aquest túnel podien ser aplicables 
a la rampa de Cabanasses en relació 
a l’estabilitat de 
l’excavació de la 
rampa a mesura 
que la profunditat 
augmentava. Vaig  
acceptar la invi-
tació per poder 
aportar la meva 
experiència.  

Quina avalua-
ció podeu fer 
d’aquest túnel? 
Què destacaria?   
El disseny de la 
rampa es va  ba-
sar en l’exigència d’incloure un mina-
dor per excavar la rampa, juntament 
amb camions i altres equips neces-
saris per treure el material excavat. 
Aquesta va ser una decisió totalment 
adequada, però el mètode d’excavació 

resultant no era ideal per a la mineria 
a través de roques sedimentàries 
relativament febles a profunditats de 
fins a 900 metres. En conseqüència, 
es va requerir el suport de la roca que 
envoltava la rampa excavada, utilit-
zant bulons, arcs d’acer, micropilots 
i formigó, per garantir l’estabilitat de 
l’excavació. Aquest no és un problema 
inusual. Al món hi ha molts túnels 
que han tingut dificultats similars a la 
Rampa de Cabanasses. 

La construcció d’aquesta rampa ha 
sofert alguns obstacles finalment 
resolts. Creu que ha estat una feina 
d’enginyeria molt difícil?  
El disseny del suport necessari per 

estabilitzar el túnel no va ser especi-
alment difícil i, treballant amb l’equip 
de direcció del projecte en el lloc, es 
van acordar ja els principis generals 
durant la primera visita. De fet, molts 
dels components ja estaven sent utilit-
zats. Només calia ajustaments menors 
a la seqüenciació de la instal·lació del 
suport un cop realitzada l’excavació 
per arribar a una solució satisfactòria. 
La qüestió més difícil va ser l’esta-
bilització del sòl de l’excavació de la 

rampa ja que es 
va requerir un 
sòl robust de 
formigó.  

Ha estat in-
vestit aquest 
mes de març 
doctor hono-
ris causa de 
l’any 2019 per 
la Universitat 
Politècnica 
de Catalunya 
a Manresa 
(EPSEM). Com 

ho valora?   
Em va contactar el professor David 
Parcerisa de l’Escola de Mines de 
Manresa almenys un any abans d’ac-
ceptar l’assessorament a la Rampa 
de Cabanasses. En conseqüència, no 

“El meu darrer treball 
ha estat assessorar a la 
rampa de Cabanasses”

ENTRE VISTA

EVERT HOEK, ENGINYER I DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA UPC DE MANRESA
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EVERT HOEK, ENGINYER I DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA UPC DE MANRESA

hi ha cap relació entre aquests dos 
esdeveniments, excepte que ara tinc 
molt bons amics a Manresa i també  a 
Súria. 

Per què li diuen el mestre de les 
roques? 
Em vaig graduar com a enginyer 
mecànic a la Universitat de Ciutat del 
Cap (Sud-àfrica) el 1955. Vaig continuar 
els meus estudis per a un màster en 
ciències en enginyeria a la mateixa 
universitat. M’he especialitzat en la 
temàtica de la força dels materials i 
en l’anàlisi de les tensions que poden 
provocar  el col·lapse d’aquests materi-
als. El 1958 vaig ser nomenat enginyer 
d’investigació a la divisió d’enginyeria 
del Consell Sud-africà per a Recerca 
Científica i Industrial. Em van demanar 

Mestre de les roques

El doctor Evert Hoek, nascut a 
Zimbàbue l’any 1933,l és cone-
gut a nivell internacional com a 
“mestre de les roques”. Enginyer 
i expert en mecànica de roques, 
ha estat investit recentment 
doctor honoris causa per la UPC 
de Manresa. La seva investidura 
ha estat impulsada per l’Escola 
Politènica Superior d’Enginyeria 
de Manresa, EPSEM, en el marc 
de la celebració del seu 75è ani-
versari. El seu darrer treball ha 
estat precisament el d’assessor 
en les obres de construcció de 
la Rampa de Cabanasses d’ICL 
Iberia, a Súria, que ha visitat unes 
quantes vegades.

que investigués els processos de col-
lapse de les roques dures de les mines 
d’or sud-africanes. Aquest va ser un 
canvi d’orientació en la meva carrera 
professional i he passat els darrers 
60 anys treballant amb la roca com a 
material d’enginyeria... potser per això 
em diuen que en sóc mestre.  

Quins altres forats heu ajudat a 
perforar amb seguretat?     
Gran part de la meva feina s’ha as-
sociat amb projectes hidroelèctrics i 
he participat en el disseny de grans 
complexos subterranis de gran abast i 
tipus d’excavacions similars a Sud-
àfrica, Regne Unit, Argentina, Taiwan, 
Índia, Grècia, Canadà i els EUA. També 
he treballat en moltes mines a cel 
obert i subterrànies a Sud-àfrica, 
Suècia, Canadà, Estats Units, Xile i 
Austràlia.  

Si el vostre últim projecte ha estat 
d’assessor de  les obres de construc-
ció de la rampa ICL Iberia a Súria, 
què voleu fer a partir d’ara?  
Durant molts anys he mantingut una 

presència a internet a través d’un lloc 
web que pertany a una empresa de 
programari anomenada RocScience 
(www.rocscience.com) amb la qual 
vaig estar associat durant un temps 
que vaig passar com a professor a la 
Universitat de Toronto (1987-1993). 
Un dels components més importants 
de la meva contribució a aquest lloc 
és un llibre electrònic sobre pràctica 
d’enginyeria de roques, que es pot 
descarregar gratuïtament. Els 16 capí-
tols estan formats per una col·lecció 
de les meves experiències, moltes 
de les quals es remunten als anys 
vuitanta i noranta. Molts d’aquests 
capítols requereixen actualitzacions i 
addicions per reflectir els canvis que 
s’han produït en els darrers 30 anys. 
És l’activitat que tinc prevista ara.     ///

“M’HE ESPECIALITZAT 
EN LA FORÇA DELS 
MATERIALS I EN LES 
TENSIONS QUE PODEN 
PROVOCAR”

“AL MÓN HI HA MOLTS 
TÚNELS QUE HAN 
TINGUT DIFICULTATS 
SIMILARS A LES DE LA 
RAMPA DE CABANASSES”
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GRUP ICL

La innovació, una clara 
aposta del grup ICL

El Departament d’Excel·lència 
Operacional i Innovació d’ICL Group 
és el responsable de descobrir noves 
i avançades tecnologies per ajudar 
l’empresa i la plantilla a millorar el 
seu rendiment i afrontar els reptes 
operatius del futur. Ha desenvolupat 
un treball de camp innovador amb 
ulleres de realitat augmentada amb 
la col·laboració d’un equip d’ICL Dead 
Sea. La iniciativa facilita als treballa-
dors la visualització de les pantalles i 
tenir un millor accés remot quan sigui 
necessari. Actualment, el departament 
prova diferents sistemes d’ulleres de 
realitat augmentada per trobar el més 
adequat en termes d’usabilitat, du-
rabilitat i eficiència en les condicions 
d’aquest camp industrial.

Ulleres equipades
Les ulleres porten una càmera i un 
micròfon i fan que el suport remot 

estigui disponible pels tècnics en el 
seu lloc de treball. Amb un moviment 
de la mà o del dit poden navegar entre 
les pantalles monitor per verificar les 
dades de la maquinària o veure els 
manuals de manteniment i reparació. 
Mentre fan la consulta, tenen les 
mans lliures per poder operar i 
utilitzar eines de manera més segura. 
A més, els treballadors poden rebre 
assistència immediata dels tècnics 
del fabricant de la maquinària des de 
qualsevol lloc del món, de manera 
que poden explicar als treballadors 
d’ICL quina és la solució al problema. 
Implementar aquesta tecnologia a 
tots els llocs operatius no és senzill 
ara mateix. De totes maneres, des 
del departament es confia que 
amb visió i imaginació, en breu, els 
equips d’operació i manteniment de 
l’empresa rebin la informació a través 
d’aquest dispositiu revolucionari.

El potencial dels drons
Els drons formen part dels equips 
d’ICL Group a Dead Sea i Rotem 
a Israel. Les finalitats inicials són 
realitzar entregues, tasques de 
patrullatge i exploració. Les màquines 
permeten als equips de seguretat 
arribar ràpidament a totes les zones 
per verificar si una alerta rebuda és 
falsa o es tracta d’una emergència 
real. En aquest cas, l’equip de 
seguretat podrà tenir contacte visual 
constant amb l’amenaça fins que 
l’equip de resposta arribi al lloc dels 
fets. A més, ajudaran en les tasques 
d’inspecció de les instal·lacions i en 
la identificació de possibles errades, 
evitant que els equips humans 
treballin en condicions perilloses. Pel 
que fa a les entregues, estalviaran 
als treballadors haver de conduir en 
determinats lliuraments reduint el 
trànsit de vehicles i el temps d’entrega 
del material.                                          ///

Ulleres de realitat augmentada. Drons. Intel·ligència artificial. Solucions tecnològiques 
innovadores… Aquests termes que poden semblar extrets d’una pel·lícula del futur són eines 
de treball diàries a alguns departament d’ICL Group. El present estratègic del grup passa per la 
innovació, aplicar i aprofitar els avenços, vetllar per la seguretat i tenir més cura del medi ambient.
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

ICL Iberia ha estrenat dues noves 
estacions meteorològiques automà-
tiques a Sallent i a Súria. L’objectiu 
és conèixer de forma actualitzada 
les dades actuals meteorològiques 
als dos municipis, i al mateix temps, 
comptar amb una eina fiable que ajudi 
a la presa de decisions per millorar la 
gestió de l’aigua. Les noves estacions  
permeten tenir un registre continuat 
de diferents variables com és la velo-
citat i direcció de vent, temperatura i 
humitat, pluja, pressió atmosfèrica o 
radiació solar, entre altres.

Eines fiables
Per poder donar la màxima fiabilitat i 
representativitat a les dades registra-
des s’ha triat un sistema que compta 
amb més de 30. 000 estacions ins-
tal·lades arreu del món i s’han seguit 
les recomanacions de l’Organització 
Meteorològica Mundial pel disseny 
de la seva ubicació. Segons explica  
el director de Medi Ambient d’ICL 
Iberia Súria&Sallent, Lluís Fàbrega, “el 
sistema permet mostrar les dades 
en temps real, des de pràcticament 
qualsevol dispositiu amb accés a 

Internet, i emmagatzemar-les totes 
en un format lleuger i fàcilment 
adaptable a diferents tractaments 
estadístics que es puguin requerir”. 
Amb aquesta instal·lació ICL Iberia 
dóna un pas més enllà al control diari 
existent que es realitza des fa des de 
més de 70 anys de la meteorologia i 
climatologia al Bages.                   ///  

Noves estacions
meteorològiques

El projecte de millora ambiental de la 
Riera del Tordell, finançat íntegrament 
per ICL Iberia Súria&Sallent, ha fina-
litzat. Amb una inversió de 200.000 
euros s’han eliminat més de 5.000 
metres quadrats de canya invasora 
per augmentar la diversitat biològica 
de l’entorn i s’han plantat més de 800 
arbres autòctons amb la col·laboració 
dels veïns i veïnes i els escolars del 
municipi que permetran recuperar el 
bosc de ribera. En paral·lel, s’ha fet la 

La Riera del Tordell, millorada

El Clean Up Togheter ha estat una 
jornada voluntària amb la participació 
d’una vuitantena de voluntaris d’ICL 
Iberia Súria&Sallent que aquest mes 
de juny han dedicat una jornada a la 
neteja del rieral del Tordell a Súria. 
L’objectiu ha estat conscienciar sobre 
la quantitat de residus que es llencen 
de forma incontrolada a la natura i 
promoure accions de sensibilització. 
L’actuació ha estat una primera prova 
pilot de la creació de l’associació de 
voluntaris Miners pel Bages que preveu 
activitats de col·laboració a tot el terri-
tori.                                            /// 

Primer ‘Clean Up’ 
amb voluntaris

Hem superat l’auditoria de renovació 
del certificat segons la norma ISO 
14001:2015, del sistema de gestió 
ambiental. ICL Iberia Súria&Sallent dis-
posa de la certificació des de 2007.   /// 

sembra d’herbàcies en una superfície 
de més de 8.000 metres quadrats.   ///  
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30 de juny: data històrica 
per assolir la mineria 
sostenible

A FONS

El 30 de juny del 2019 és una data clau 
per a la història de la conca minera del 
Bages, ja que quedarà inactiu el dipòsit 
salí del Cogulló. No s’hi dipositarà més 
sal provinent de l’extracció de potassa 
de la mina de Vilafruns. 

Història minera
El Cogulló és una part importantíssima 
de la història minera de Sallent. 
Ha estat clau perquè les diferents 
empreses públiques que el van 
gestionar fins al 1998 poguessin 
explotar la potassa i iniciar una 
mineria més moderna. Ara ICL Iberia, 
d’acord amb el seu compromís amb 
el medi ambient i el territori, iniciarà 
els treballs per restaurar-lo després 
que la pròrroga per a la seva utilització 
hagi expirat. Es preveu que els treballs 

comencin per La Botjosa i seguiran 
pel Cogulló. 

Mineria sostenible
Amb la premissa d’assolir la mineria 
sostenible el 2022, ICL Súria&Sallent 
fa un pas més cap a aquest 
objectiu deixant de dipositar sal al 
Cogulló i iniciant-ne les tasques de 
restauració. La mineria del segle 
XXI, que capitalitzarà la planta de 
Súria, serà realitat un cop totes les 
infraestructures internes i externes 
necessàries estiguin a punt. I per 
arribar-hi, un dels factors que 
l’empresa vol assolir, és el d’acostar-se 
a la mineria amb zero abocaments. 
Per això, des de finals de juny, els 
camions i les cintes transportadores 
han deixat de dipositar sal al Cogulló.

Restaurar l’entorn
Ara és el moment de la restauració 
d’aquest entorn. Una rehabilitació que 
començarà pel dipòsit de La Botjosa i 
que, un cop estigui en funcionament 
el nou col·lector de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, seguirà pel Cogulló. 
L’aposta de l’empresa és la d’extreure 
la sal que conforma el dipòsit, per co-
mercialitzar-ne una part i la resta, pre-
vi tractament, enviar-la al mar. Un cop 
l’empresa obtingui tots els permisos 
necessaris pertinents, necessitarà cinc 
anys per restaurar La Botjosa i gairebé 
50 pel Cogulló. La voluntat d’ICL es 
manté ferma en aquest aspecte medi-
ambiental. I també amb la plantilla de 
la planta de Sallent, que serà traslla-
dada a la planta de Súria d’una forma 
progressiva i ordenada.                  /// 

ICL Iberia, ferma amb el seu compromís, deixa de dipositar sal al dipòsit salí del Cogulló per 
començar-ne els treballs de restauració juntament amb el de La Botjosa
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El procés de restauració
El procés de restauració dels dos dipòsits salins co-
mençarà a La Botjosa ja que fins que el nou col·lector 
de salmorres que ha de construir l’Agència Catalana 
de l’Aigua no estigui en funcionament, el ritme l’extrac-
ció de material haurà de ser més lent. Els treballs a La 
Botjosa duraran cinc anys, prèvia obtenció dels permi-
sos necessaris per començar-hi a actuar durant el 2020.  
Un cop entri en funcionament el nou col·lector de l’ACA, 
es començaran els treballs al Cogulló. La restauració del 
dipòsit durarà uns 50 anys. El ritme d’excavació inicial 
és d’una mitjana de 450.000 tones de sal per any abans 
de l’ampliació del col·lector i de 1.050.000 tones per any 
un cop posat en marxa. Per restaurar la muntanya s’ha 
d’extreure la sal per, posteriorment, ser tractada. Per 
fer-ho es farà servir un minador continu o fresadora 
que servirà per gratar la sal superficialment i anar-la 
retirant. La sal extreta es portarà fins a la planta de trac-
tament primari on s’iniciarà el seu tractament o dissolu-
ció. D’aquí, una part serà comercialitzada i la resta serà 
enviada al mar a través del nou col·lector de l’ACA.

Planta purificació a Sallent
Inaugurada el 2018, la 
planta redueix les apor-
tacions de sal al Cogulló. 
Amb una inversió de 2,5 
milions d’euros, gestiona 
450.000 tones de sal per 
al mercat de desgel. És 
una peça clau del pla 
de restauració perquè 
tractarà la sal provinent 
dels dipòsits salins.

Els dipòsits
El Cogulló és un dipòsit salí que es va posar en marxa 
a finals de 1977. Ha emmagatzemat la sal provinent de 
l’extracció de la potassa de Vilafruns. Té una alçada de 
140 metres i una superfície de 50 hectàrees i conté apro-
ximadament 48 milions de tones de sal. El runam antic 
de La Botjosa ocupa 13,5 hectàrees i conté 3,8 milions de 
tones de sal. Està inactiu des de principis dels anys 70. 
Aquest 2019 s’han portat a terme tasques de sondejos, 
una actuació prevista al pla de restauració. 

Gestió ambiental continua
La gestió ambiental suposa una inversió anual d’onze 
milions d’euros, que es manté en el temps.
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QUALITAT I  INNOVACIÓ

La Universitat de Barcelona (UB) i el 
Centre Tecnològic Eurecat-CTM, junta-
ment amb ICL, que ha fet la coordina-
ció, han treballat per a l’obtenció d’un 
fertilitzant a partir del llot que s’obté a 
la planta de cristal·lització i purins. Els 
purins contenen nutrients com nitro-
gen (N) i fòsfor (P) i ofereixen l’oportu-
nitat de ser utilitzats com a font per a 
la producció de fertilitzants.

Avaluar la viabilitat tècnica 
L’objectiu principal ha estat avaluar, 
a escala de laboratori, la viabilitat 
tècnica de la producció de fertilitzant 
mitjançant la precipitació d’estruvita 
(fosfonat d’amoni i magnesi) a partir 

d’efluents de purins de porc pretrac-
tats i utilitzant el llots d’ ICL com a font 
de magnesi  (aquests llots de magnesi 
s’obtenen del procés de cristal·lització 
de la nova planta de Súria). 

Marc europeu
El projecte segueix la proposta de 
Reglament del Parlament Europeu i 
del Consell que estableix normes per 
a la comercialització de productes 
fertilitzants amb el marcatge CE i els 
Reglaments modificatius, (COM (2016) 
157 final, 2016/0084 (COD). Eurecat-
CTM ha avaluat dues opcions per a 
l’obtenció d’estruvita. El primer és la 
recuperació de fòsfor de la fase líquida 

Desenvolupament d’un 
fertilitzant a partir de fangs 
de magnesi i purins  

amb purí sense tractar. La segona és 
el tractament previ de la fase líquida 
utilitzant aiguamolls construïts (CW o 
wetlands), principalment per reduir la 
quantitat de nitrats per tal d’obtenir 
un producte líquid amb potencial de 
fertilitzant. A partir dels assajos, s’ha 
observat que s’obtenia estuvita de 
més qualitat utilitzant el purí sen-
se pretractar amb els aiguamolls o 
wetlands, ja que el procés de filtració 
del purí a  l’aiguamoll feia augmentar 
la concentració de carbonats i redu-
ïa la de nitrogen, dificultant així la 
precipitació. El projecte s’ha completat 
després de gairebé 2 anys d’experi-
mentació.                                  ///  
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La Federació Empresarial de la 
Indústria Química Espanyola (FEIQUE), 
en qualitat de representant i gestor de 
la iniciativa global Responsible Care 
a Espanya, ha certificat que ICL Iberia 
manté el compliment dels requisits 
que aquest programa exigeix i que 
li permeten rebre el reconeixement 
d’Empresa Responsable. La renovació 
de la certificació s’estableix fins a l’1 
de març de l’any 2021.

Compromesos
El manteniment del certificació (que 
ja té ICL Iberia des del 2015) suposa 
la constatació del compliment de 
tots els requeriments necessaris 
com ara el compromís de millora 
contínua de la Seguretat, la Salut 
i la Protecció del Medi Ambient 
en totes les seves operacions; 
complir tots els requisits de 
pertinença al Programa, així 
com fomentar el desenvo-
lupament de les polítiques 
de RSE.

Iniciativa global
Responsible Care és 
una iniciativa global i 
voluntària del sector 
químic d’acord 
amb els principis del 
Desenvolupament Sostenible i la 
Responsabilitat Social Empresarial. 
L’objectiu del programa és dotar les 
empreses adherides d’un reconeixe-
ment visible que garanteix i certifica el 
compromís amb les polítiques de RSE i 
Desenvolupament Sostenible.            ///

ICL renova el seu certificat 
de Responsible Care fins 
a l’any 2021 
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El Servei de Prevenció d’ICL Iberia 
Súria&Sallent, en col·laboració amb 
el Servei de Prevenció aliè Quiron 
Prevenció, ha iniciat una campanya 
per combatre l’estrès tèrmic, tenint en 
compte que la calor suposa un risc per 
a la salut tant a dins com a fora de la 
feina. Amb l’arribada de l’estiu aparei-
xen nous riscos i no només laborals, 
perquè a la nostra vida personal rea-
litzem més activitats a l’aire lliure que 
requereixen major consum metabòlic 
que, juntament amb la temperatura 
i la humitat, poden desencadenar en 
lipotímies, talls de digestió, marejos 
o deshidratacions. Al lloc de treball, 
també poden donar-se situacions de 
risc a conseqüència de la calor que cal 
prevenir.

Consells bàsics
La campanya que ha començat insis-
teix en com actuar contra la calor, la 
importància d’hidratar-se, descansar 
i mullar-se amb aigua o menjar fruita,  
i també les pautes per reconèixer els 
símptomes previs a un estrès tèrmic 
per calor.                                               ///

Campanya per identificar 
i combatre l’estrès tèrmic

PRE VENCIÓ

LOTOTO: nou mètode per a una tècnica de treball més segura
El departament de Manteniment elèc-
tric i mecànic de les plantes de Sallent 
i de Súria, juntament amb el Servei de 
Prevenció, han treballat en la revisió i 
actualització del procediment de con-
signació de màquines i instal·lacions. 

Amb el nou mètode LOTOTO, s’es-
tableix una tècnica de treball segura 
que garanteix que els treballadors no 
realitzen tasques sense que la màqui-
na estigui consignada i aturada. S’han 
identificat i subministrat els cadenats 

de bloqueig, bloquejadors de vàlvu-
les, bloquejadors de magnetotèrmics 
i altres adequats a les instal·lacions. 
Finalment, els treballadors han estat 
formats i informats prèviament pels 
seus propis caps de manteniment.    ///

Decàleg de 
seguretat
En el darrer trimestre s’ha recordat als 
treballadors, propis i contractistes, la 
responsabilitat de tots de continuar 
treballant cada dia en la millora de la 
prevenció laboral i aconseguir reduir 
la sinistralitat. S’han distribuït lones, 
cartells i el decàleg de seguretat a les 
nostres instal·lacions. El missatge que 
s’ha emfatitzat és que la seguretat no 
és una opció.                                         ///
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SOM PRESENTS

 ICL Iberia Premi Cambra 
La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa ha atorgat 
a ICL Iberia el Premi Urbanisme i Territori, en el marc dels 
Premis que s’han recuperat enguany.

Nit del Turisme a Cardona 
L’edició d’enguany de la Nit del Turisme de Cardona es va fer 
a l’interior de la Minilla a finals de febrer amb la presència 
del vicepresident del Govern, Pere Aragonés. 

 Expliquem als més petits l’ofici de miner 
L’enginyera Sílvia Codina ha participat com a voluntària en una 
xerrada sobre la mineria al Bages amb alumnes d’educació 
infantil de l’Escola  Anton Busquet i Punset de Calders.

 Presents a la Fira de l’Ocupació 
Per segon any consecutiu hem estat a la fira que organitza la 
Cambra de Comerç a Manresa, a l’antic edifici de l’Anònima, 
donant a conèixer els principals perfils professionals d’ICL. 

 Àlex Sendrós al Congrés de l’Aigua 
L’hidrogeòleg d’ICL ha impartit una conferència a finals de 
març sobre la gestió de l’aigua a la indústria minera, cas de 
la producció de la sal i la potassa a Súria. 

 Fem camí plegats de nou 
Un any més ICL ha participat a la caminada solidària que es 
fa cada any de Manresa a Montserrat que organitza la Regió 
Policial central. 
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 NACIÓMANRESA 4-4-2019  REGIÓ7 5-6-2019 

 REGIÓ7 15-2-2019 

 CAVALL FORT FEBRER 2019 

EXPANSIÓN  31-1-2019 

 REGIÓ7  23-3-2019 
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 EXPANSIÓN 21-1-2019 

 ELMERCANTIL.COM 15-1-2019 

 TRANSPORTE XXI 15-5-2019 

 REGIÓ7 24-1-2019 

 GUIAVERDE.COM 16-1-2019 

 ACM.CAT 24-3-2019 

 NACIOMANRESA 24-5-2019 

 PROFESIONALESHOY.ES 17-6-2019 
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ENS VISITEN

Fem repàs de les visites que hem acollit els darrers mesos a les instal·lacions d’ICL Iberia. 

3 4 5

2

El conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat, Chakir 
El Homrani ha visitat 
ICL Iberia Súria a mitjan 
del mes d’abril passat 
per conèixer les obres 
de construcció de la 
Rampa de Cabanasses, 
a Súria i la nova planta 
de cristal·lització.  
També es va interessar 
especialment sobre el 
tram final d’obres de la 

nova terminal portuà-
ria al Moll Álvarez de 
la Campa, al Port de 
Barcelona (1). 

D’altra banda, el fins 
ara chairman del grup 
ICL, Johanan Locker, ha 
estat a finals de març de 
visita a les instal·lacions 
de la companyia com a 
comiat de la seva tasca 
a ICL aquests darrers 
anys (2). 

Com és habitual cada 
curs, els alumnes de 
l’FP Dual específica en 
mineria (Excavacions 
i Sondatges, a Súria, 
i Electromecànica a 
Sallent) fan una visita 
a l’interior de la mina. 
En aquest cas es tracta 
d’estudiants de segon 
curs d’Excavacions i 
Sondatges que han visi-
tat l’interior de la mina 
de Cabanasses (3).

Les visites formatives 
són prioritàries a ICL 
Iberia Súria & Sallent. 
Ho demostren tant les 
que es materialitzen a 
l’interior com a l’exte-
rior de les instal·lacions 
industrials i mineres. Els 
alumnes de Geologia 
de la Universitat de 
Barcelona, acompa-
nyats de la professora 
Maite Garcia, han visitat 
Cabanasses al maig (4).

Finalment el 24 de maig 
es va fer una visita a les 
obres de construcció 
de la Rampa de la mina 
de Cabanasses per part 
d’estudiants d’Engi-
nyeria de Mines de 
l’EPSEM-UPC Manresa, 
com fan cada curs en 
el marc de les sortides 
programades dels futurs 
enginyers (5).   

1
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FIRMA CONVIDADA      LAURA VILAGRÀ

Bages: territori d’oportunitats 
compartides

ICL i AMPANS compartim territori i l’objectiu de generar 
oportunitats per a la seva gent i, de forma clara per tal que 
aquestes oportunitats reverteixin en les persones més vul-
nerables socialment.  Des de fa anys treballem amb una ali-
ança estratègica que ha donat com a fruit la inserció de per-
sones amb discapacitat utilitzant els serveis de jardineria o 
la compra dels nostres productes km0 que AMPANS ofereix 
a través dels centres especials de treball, o bé amb el suport 
per dur a terme el Premi d’Investigació i d’Innovació sobre 
Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament.  

La mineria és un actiu i un llegat a conservar en una terra es-
cassa de recursos naturals, sense obviar els seus impactes 
i la seva història, que és la història d’aquesta part del país. 
La mineria al Bages signifi-
ca recursos i redistribució 
territorial de la riquesa 
pel territori. Recursos que 
surten de la terra i que 
s’han d’extreure amb el 
mínim impacte i el màxim 
de respecte. Redistribució 
territorial perquè aquests 
recursos naturals tan 
apreciats reverteixin per 
generar oportunitats labo-
rals de qualitat. AMPANS 
també genera recursos en 
forma de serveis residen-
cials, diürns, o bé suports 
generalitzats per cobrir 
totes les necessitats vitals a persones amb discapacitat,  i 
alhora la nostra missió és generar oportunitats laborals i 
redistribuir la riquesa cap a les persones més vulnerables 
de la societat. Així, també generem oportunitats perquè les 
persones amb discapacitat trobin un treball digne que les 
ajudi en la seva socialització i el seu projecte vital. La millor 
política social és un treball digne i la millor manera de cre-
ar un mercat laboral integrador i que generi oportunitats, 
és amb la col·laboració estreta entre el sector privat, tercer 
sector i administració pública. D’aquesta manera, es podrà 
afavorir la plena integració i el desenvolupament personal 
de persones que, tot i necessitar suports i adaptacions d’un 
lloc de treball,  volen aportar les seves capacitats i els seus 
valors a la comunitat.

El moment no és fàcil per als centres especials de treball, 
atès que allò que ha estat una molt bona notícia per a les 
persones, l’increment del salari mínim interprofessional, ha 
posat en perill la sostenibilitat econòmica del sector, ja que 
sense el suport econòmic necessari de l’administració pú-
blica, es posa en perill la viabilitat del model. En paral·lel, cal 
un abordatge de canvis importants en el sector per tal de 
promoure la inserció dels col·lectius de més especials difi-
cultats a l’empresa ordinària, apostant per un acompanya-
ment i adaptació del lloc de treball, però amb una aposta 
ferma per la inclusió.  Essent conscients que cal adaptar-se 
als nous temps i preveure mesures davant l’envelliment 
prematur que pateixen les persones amb discapacitat i una 
reestructuració del model per garantir-ne el futur.     

En aquesta línia, estem 
complaguts que ICL tingui 
com a objectiu seguir po-
tenciant les relacions amb 
AMPANS i estrènyer els 
llaços del partenariat es-
tratègic i, obrir noves línies 
de col·laboració. AMPANS 
sempre ha volgut formar 
part de la solució dels rep-
tes del territori, i en aquest 
sentit, ens oferim per se-
guir donant sortida a les 
necessitats de les persones 
més vulnerables d’aquest 
territori, ple d’oportuni-

tats. Actualment, tenim projectes de nous centres residen-
cials a la comarca, serveis d’atenció diürna o el desenvolu-
pament de tots els suports que calguin. Alhora, en l’àmbit 
laboral hem desenvolupat llocs de treball de qualitat en 
l’àmbit de la sostenibilitat i el reciclatge, la neteja industrial, 
el productes km0 o vinculats a la jardineria. En aquesta línia, 
voldríem també formar part de la solució als reptes que té 
ICL al territori en l’àmbit de la sostenibilitat. Compteu amb 
nosaltres.                                                                                            ///

Laura Vilagrà, gerent Fundació Tutelar Santa Maria de 
Comabella d’AMPANS 



Twitter: @ICLiberia
Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


