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Editorial
A un pas de
la mineria
sostenible

La indústria no ho ha tingut fàcil per sobreviure, fins al punt que ha estat un sector
menystingut per molts altres sectors i per part de la societat. Malgrat aquesta realitat
i els tòpics que l’acompanyen, des de fa temps hi ha a casa nostra una indústria que
avança, que segueix apostant pel país, que creu en la innovació, en el progrés, en la
internacionalització, en modernitzar-se i que aposta per un futur on tard o d’hora
tornarà a ser referència. Des d’ICL volem formar part d’aquesta indústria i per això,
refermem dia a dia el nostre compromís amb la Catalunya Central, on a hores d’ara ja
hem invertit 390 milions dins l’anomenat inicialment projecte Phoenix.
El nostre objectiu és anar més enllà, continuar creixent i consolidant-nos fins a assolir
la fita màgica de ser veritablement una indústria sostenible, d’allò que podríem
anomenar de residu zero però, per aconseguir aquest somni, ens cal encara superar
molts obstacles, alguns de caire tècnic, d’altres de credibilitat, però també administratius, judicials, de calendari i de confiança. I no sempre és fàcil convèncer tots els
agents implicats en el fet que mai fins ara hem estat tan a prop d’aquest objectiu
màgic, de ser una indústria exemplar, respectuosa amb el medi ambient, sostenible i
moderna.
I és cert que la motxilla que recau a les espatlles de la mineria no és una motxilla
agradable ni fàcil de dur; en cent anys d’història han passat moltes coses i no sempre
s’han fet les actuacions adequades ni la gestió idònia. Al contrari, com en altres
sectors, en cent anys s’han comès molts errors, alguns dels quals encara ara tenen
conseqüències especialment per la via judicial. Però no hi ha dubte que aquella
mineria no és la mateixa que la que tenim avui dia, per dir-ho d’alguna manera, en els
darrers anys hem estat capaços de passar d’aquell blanc i negre al color, al color de
l’esperança, de les coses ben fetes, del compromís i del futur.
Avui, tenim a l’abast aquesta nova realitat i som conscients de l’esforç que s’ha fet i del
que encara requerirà l’objectiu compartit de ser capaços de crear riquesa i benestar, i
al mateix temps, exercir un respecte màxim al medi ambient i a l’entorn. Però també
és cert que sense el suport unànime del territori i de les administracions implicades
no podrem arribar a bon port. El compromís i el treball son responsabilitats que ens
corresponen a nosaltres però el camí l’hem de fer plegats, sabent que per a molta
gent mai seran suficients els esforços que puguem dur a terme com a companyia.
Amb el capital humà de la nostra terra, amb gent de casa, hem estat capaços de
dissenyar i d’executar el projecte industrial més innovador que pugui haver-hi a
data d’avui a Espanya, fins i tot amb obres d’una gran dificultat tècnica. Així, en poc
temps, podrem enorgullir-nos d’acollir a la Catalunya Central una de les plantes de
sal més modernes del món, però també una obra d’enginyeria única com la rampa
de Cabanasses. I tot plegat per ser molt més sostenibles del que ja som avui dia i,
sobretot, per a garantir el futur de milers de treballadors i d’empreses complementàries i de veure fet realitat el somni de restituir una muntanya de sal que avui la societat
ja no accepta.
Les properes setmanes seran cabdals per assolir aquest objectiu, depèn principalment de nosaltres però també de totes les parts implicades en aquest procés. I sabem
que no és fàcil, cap gran projecte ho és. Però diguem-ho clar, per a la indústria encara
és més difícil i complex que per a d’altres sectors, malgrat que el nostre projecte porti
associada una inversió milionària i el compromís de garantir l’estabilitat econòmica
per molts anys. Nosaltres creiem en aquest futur i esperem que tothom remi en la
mateixa direcció. Avui, com mai, tenim a tocar la indústria minera del segle XXI.
Carles Aleman
Conseller delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent
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‘Si no cregués en el nostre
projecte industrial de mineria
sostenible no seria aquí’
Carles Aleman és el nou conseller
delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent,
vicepresident Potash Spain Operations
d’ICL. Nascut a Barcelona, el 30 de
març de l’any 1962, Carles Aleman ha
desenvolupat la seva carrera professional en grans empreses multinacionals com CIBA SC o BASF. L’any 2013
es va unir a ICL, ocupant des d’aleshores diversos càrrecs en les unitats
de Salt and Business Development
abans d’assumir el càrrec de director
d’Operacions. Carles Aleman és
químic amb Màster per la Universitat
Autònoma de Barcelona, llicenciat en Farmàcia per la Universitat
de Barcelona i graduat en Ciències
Empresarials per la Universitat Oberta
de Catalunya amb un Màster en
Administració d’Empreses per ESADE.
Amb la seva arribada al capdavant
d’ICL a Catalunya quin és el seu
principal repte ?
El primer objectiu és visualitzar que
l’empresa d’avui res té a veure amb
aquella empresa de fa cent anys que
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molts pensen que encara existeix.
Avui estem davant d’una empresa
moderna, innovadora, capdavantera,
compromesa amb el territori i amb
el medi ambient i amb la voluntat de
seguir liderant l’economia i la indústria de la Catalunya Central per molts
anys. Pensem que estem a un pas
d’aconseguir la mineria sostenible.
Quina és la situació actual del Pla
Phoenix?
Pel que fa a la primera fase del pla, ja
estan finalitzades totes les obres en
superfície (nova planta de compactat,
planta de flotació) i està en fase de
posta a punt la planta de cristal•lització. A més, segueix avançant la
construcció de la rampa de la mina
de Cabanasses. Pel que fa a la nova
terminal portuària, coneguda com
a nou Tramer, estem avançant en la
seva construcció encara que més lentament del que es preveia inicialment.
Estem a un 80% de l’execució de la
primera fase del Phoenix.

Creu que encara hi ha reticències
davant el projecte de desenvolupament i de modernització industrial
d’ICL a Súria?
És clar que hi ha reticències perquè,
d’una banda, molta gent es pensa que
es segueixen fent les coses com abans
i, d’altra banda, perquè la indústria
i menys la mineria, no s’acaben de
veure com allò que són, un gran motor econòmic i de desenvolupament.
Pensem que el Cogulló i la Botjosa es
van crear fa moltes dècades quan les
tècniques i els estàndards mediambientals eren inferiors als actuals. Hi
ha infinitat d’iniciatives d’altres sectors
econòmics molt inferiors al nostre
projecte industrial que reben els
aplaudiments de tothom, i en canvi, a
nosaltres ens costa molt més avançar
i que s’entengui que som una activitat
sòlida, moderna i capdavantera. Hem
de saber explicar molt millor el que
s’ha estat fent durant els darrers anys
en el tema mediambiental i que anem
cap a la mineria sostenible.
Hi ha col·laboració de les administracions públiques i del territori per
tirar endavant aquest projecte de
desenvolupament industrial?
Crec que ens toca ser molt transparents en aquest sentit i agrair profundament a tots els agents socials,
polítics i econòmics del territori les
moltes mostres de suport i de col·laboració que aquests darrers mesos
ens estan demostrant i, d’altra banda,
a les administracions públiques cal
agrair-los que també s’hagin posat a
remar per a resoldre esculls i facilitar
les coses, però sobretot per definir el

"AVUI ICL ÉS UNA
EMPRESA MODERNA,
INNOVADORA,
COMPROMESA AMB EL
TERRITORI I AMB EL
MEDI AMBIENT"

terreny de joc on haurem d’actuar en
els propers anys. No ha estat fàcil perquè la motxilla que portàvem a sobre,
després de cent anys d’activitat, era
molt dura i havia generat molts tòpics
erròniament.
Creu que ara com ara els principals
riscos son els entrebancs judicials?
És evident que ara estem pagant el
preu d’una motxilla que no era nostra
però que forma part de la història de
la indústria de la mineria i amb uns
costos sovint inassumibles, com és el
cas dels múltiples processos judicials
que en realitat qüestionen uns fets
que ja no existeixen i que res tenen a
veure amb com s’estan fent les coses
ara. Estic convençut que la justícia
també acabarà entenent que hem
de mirar endavant i saber quin és el
punt de partida actual i no aquell que
ha generat tants tòpics negatius al
nostre voltant. Estem treballant molt
seriosament en poder superar tots

mediambientals que també formen
part del propi territori.

"ESTEM A PUNT
D’ACONSEGUIR LA
MINERIA SOSTENIBLE"
els entrebancs judicials que encara
queden.
Les acusacions mediambientals han
agreujat la situació?
És així, hi ha hagut molts interessos
a fer creure que seguíem essent la
mateixa indústria que hi havia el segle
passat quan l’ICL d’avui no té res a
veure amb el que hi va haver, ni amb
el que es va fer en el passat. Avui som
una empresa altament compromesa
amb el medi ambient i amb la societat i som un exemple en matèria
de sostenibilitat. I no solament això,
ens hem posat al davant a l’hora de
voler resoldre aquells problemes

És optimista davant el futur?
Si no ho fos i no cregués en aquest
projecte industrial de mineria sostenible no seria aquí. Estic convençut que
superarem les dificultats i els entrebancs actuals i que molt aviat se’ns
començarà a valorar pel que som, una
indústria capdavantera, innovadora,
eficient, sostenible, compromesa i
moderna, i un motor econòmic per a
la Catalunya Central. Molt aviat la gent
deixarà de considerar la sal com un
residu i la visualitzarà com el que és,
un gran recurs natural que ens posarà
al mapa a nivell internacional. Però
ara hem de ser molt curosos amb tot
el que estem fent, hem de tenir molta
paciència, ser transparents, comunicar
millor el que fem i saber anar plegats
en la mateixa direcció. Tenim el suport
del grup, ICL. Ara és el moment en el
qual necessitem que tothom estigui en
el mateix vaixell. 		
///

Planta de cristal·lització a punt del ple rendiment
La nova planta de cristal·lització de
Súria, a més de ser l’única d’Espanya amb aquestes característiques,
és la més moderna del món. La sal
que es produeix té una puresa del
99,97% i la potassa blanca del 99,5%
i està gairebé al cent per cent del seu
funcionament. Aquesta és la primera
planta de sal vacuum que ha finançat
i ha construït ICL a Súria en el marc de
l’anomenat Pla Phoenix. La planta té
una capacitat de producció de 750.000
tones de sal vacuum i 25.000 tones de
potassa blanca. Així doncs, l’empresa
pot aprofitar les tones de sal que es
generen de l’extracció de la potassa
per oferir al mercat sal de la màxima
puresa, sal amb un valor afegit per
a la indústria electroquímica que ha
de fer l’adaptació al canvi normatiu
que s’aplicarà a la fi del 2017, pel qual

l’electròlisi del clorur sòdic deixarà de
fer-se pel sistema de cèl·lules d’amalgama de mercuri i es prioritzarà el
sistema de cèl·lules de membrana.
25 nous llocs de treball
La sal vacuum també permet a altres
indústries millorar els seus processos
així com oferir productes de més qualitat, com és el cas de la indústria de
tractament d’aigües i de l’alimentació
tant humana com animal. La sal té
més de 14.000 aplicacions i usos diferents: indústria farmacèutica, potabilització d’aigües, indústria del paper,
fluïdificant en aliatges, dissolvents,
plàstics, perfumeria, sabons, detergents, insecticides i fungicides, complement en la indústria petrolífera,
extintors de foc i conservants, entre
altres. Pel que fa a la potassa blanca,

va destinada també a la indústria electroquímica i a la indústria alimentària.
Aquesta nova planta ha generat ja 25
nous llocs de treball directes, i es preveu que en generi alguns d’addicionals
en properes etapes. La sal que es produeix a Súria és comercialitzada per la
multinacional holandesa AkzoNobel,
en virtut dels acords signats amb ICL
Iberia. 				 ///
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Clam del territori a favor de la mineria
L’acte lúdic i reivindicatiu Defensem
la mineria organitzat pel Fòrum de la
Catalunya Central i Promineria ha reunit 4.000 persones a l’entorn del Nou
Congost de Manresa aquest passat
mes de maig. Empresaris, sindicats,
partits polítics, entitats i societat civil
de la Catalunya Central van mostrar el
seu suport a la continuïtat de l’activitat minera del Bages en una tarda de
dissabte plena d’activitats adreçades
a tots els públics, on el punt àlgid va
ser la lectura d’un manifest en què es
demana una pròrroga a la sentència
que delimita el 30 de juny com a última data per a portar sal al dipòsit salí
del Cogulló.
2.500 signatures
Al llarg de tota la jornada es van recollir 2.500 signatures que se sumen a
les més de 5.000 que ja havien recollit
els comitès d’empresa d’Iberpotash els
darrers mesos. La direcció d’ICL i en
nom de tots els treballadors i col·laboradors de la companyia ha agraït
públicament les múltiples mostres
de suport manifestades per tots els
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sectors de la societat bagenca i en especial l’acte que va tenir lloc dissabte
13 de maig al pavelló del Nou Congost
de Manresa.
///

ICL Specialty Fertilizers presenta solucions
integrals per a la fertilització de la vinya
ICL Specialty Fertilizers ha presentat
davant més de 300 viticultors la seva
tecnologia més avançada per a la
nutrició de la vinya en la IV Jornada
Tècnica de la Vinya, al recinte de la
Fira de Valladolid.
En abonat per a plantacions, ICL
Specialty Fertilizers compta amb la
seva tecnologia patentada Resin,
que incorpora la coneguda marca
Agroblen, i que permet que l’alliberament controlat dels nutrients, encapsulats en resina, s’alliberin i es regulin
segons quina sigui la temperatura
del sòl. Amb aquesta tècnica s’optimitza l’absorció de nutrients per part
de la planta i es minimitza l’impacte
ambiental.
Nou multinutrient
Com a novetat s’ha presentat el nou
fertilitzant Polyhalita (PolisulfatoTM)

que és un multinutrient obtingut de
forma natural de les pròpies mines
d’ICL i que incorpora en un sol mineral
quatre matèries orgàniques: sofre,
potassi, calci i magnesi. Amb aquest
abonament natural s’aporta sofre de

forma immediata a la planta, però afegint els altres tres elements, millorant
clarament la qualitat del cultiu. Per
ampliar informació, visiteu la pàgina
web amb tots els detalls del projecte
www.icl-sf.es 
///

ICL es compromet amb l’educació científica dels
més petits
ICL i UManresa -FUB han creat una comissió pedagògica bilateral amb l’objectiu d’impulsar una pedagogia per donar
a conèixer la ciència entre els infants de
0 a 6 anys. La comissió s’ha creat en el
marc del conveni de col·laboració entre
empresa i universitat en l’anomenat
Lab 0-6 per tal de crear nous continguts
sobre el món de la geologia, la mineria o
els recursos naturals.

funciona amb visites d’escolars i familiars a banda de la formació de professorat de les primeres etapes educatives.
En els seus primers set mesos d’activitat
gairebé 2.000 nens i nenes de 42 llars
d’infants, escoles d’infantil i primària, i
d’educació especial han visitat ja el Lab
0-6.
///

L’objectiu és promoure l’interès per la ciència i impulsar l’aprenentatge així com
contribuir a fomentar les vocacions científiques de la Catalunya Central. El Lab
0-6 (Laboratori de 0 a 6 anys) és un espai
creat a les instal·lacions de la FUB que
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EN T R E V IS TA
ESTEVE PINTÓ, PRESIDENT DE PROMINERIA

“La mineria és clau
per al desenvolupament
del nostre territori”
Quan es va crear l’entitat
Promineria i per què?
La nova Plataforma social de suport
a la minera i l’activitat Industrial a la
Catalunya Central (Promineria) és un
moviment transversal que va néixer
amb l’objectiu principal de preservar
la tradició minera al territori i vetllar
perquè aquesta activitat mantingui el
paper de motor econòmic i de desenvolupament social que ha tingut tradicionalment a la comarca del Bages. La
Plataforma va néixer l’octubre de l’any
2013, després d’haver-se conegut la
sentència emesa pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que
dictaminava l’anul·lació de l’autorització ambiental de l’activitat
d’Iberpotash al runam salí del
Cogulló, l’execució de la qual suposaria el cessament immediat
de l’activitat a la mina sallentina.
La primera assemblea va decidir
donar ple suport al projecte
miner del Bages i contribuir a
baixar el to d’una campanya que
gairebé criminalitza l’activitat
minera al Bages i la presenta
com un element perjudicial per
al territori.

del llocs de treball i de confiança a
l’empresa per a la continuïtat del
projecte inversor. I construir ponts
de diàleg amb tots el actors implicats
en general i amb l’Associació de Veïns
del barri de la Rampinya en particular per resoldre les diferències i
trobar punts d’entesa. L’objectiu de la
Plataforma és posar-se a disposició de
tots aquells agents i institucions que
vulguin treballar amb l’objectiu de garantir la continuïtat del projecte miner
del Bages i amb aquesta finalitat hem
començat a demanar el suport de les
institucions del territori.

Quins són els objectius?
Donar un missatge de tranquil·litat a
la societat pel que fa al manteniment

Qui forma Promineria?
Promineria està formada per empresaris del territori i representants
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de les entitats que defensen interessos empresarials i treballen per al
futur de les nostres comarques.
Amb quants associats va començar
i amb quants es compta ara?
L’entitat va començar amb 4 membres, que van ser els fundadors i de
seguida que el teixit empresarial va
saber de l’existència de l’entitat, la
massa crítica va anar creixent. A hores
d’ara comptem amb més de 30 empreses associades.
Com valora el darrer acte de suport
a la mineria del Bages del 13
de maig al Nou Congost?
En faria una valoració molt
positiva, per diferents aspectes. Promineria, va convocar,
el passat dia 30 de març una
reunió amb tot el teixit empresarial, social i associatiu del
territori per explicar amb detall
les conseqüències que podria
tenir un tancament de la planta
de Sallent i, en aquella mateixa
reunió, va sortir una proposta:
donar a conèixer a la societat
en general, la importància
d’aquesta activitat. Tots els assistents
a la reunió s’hi van sumar de seguida
i de fet, en aquella mateixa reunió ja
va sortir un grup de voluntaris que es

Pintó està vinculat al teixit
econòmic de la comarca del
Bages
Esteve Pintó, nascut a Fonollosa
l’any 1960, és president de
Promineria (Plataforma de Suport
a la Mineria i l’Activitat Industrial
del Bages) des de la seva creació. També és president de
PIMEC Catalunya central des de
l’any 2011. Empresari del Bages,
director general de l’empresa
GRUP AQUACENTER, un grup
empresarial dins els sectors de
l’aigua, energia i el medi ambient, format per les empreses
Domini Ambiental, Catalana de
Perforacions, Elèctrica Pintó i
Webdom Labs.

"DES DE PROMINERIA
TREBALLEM I
CONTiNUAREM
DONANT SUPORT A
AQUESTA ACTIVITAT
EMPRESARIAL"
van posar a treballar en l’organització
d’aquest acte que vam poder viure
el dissabte 13. Dit això, comentar
que aquesta valoració positiva ja va
començar aquell mateix dia 30, per la
implicació de tot el teixit empresarial
i social del territori per unir esforços
i treballar tots en la mateixa direcció.
Durant les setmanes que hem estat
treballant en l’organització, hem pogut

explicar en detall a diferents entitats
i col·lectius la importància de l’activitat minera al territori i a mesura que
passaven els dies, s’incorporaven a
l’organització més entitats . La veritat
és que hem vist una gran implicació
de moltes entitats i particulars. Pel
que fa a l’acte, des de l’organització
també n’hem fet una valoració molt
positiva. Va ser una festa lúdica, molt
ben organitzada, amb moltes activitats
i amb una finalitat molt clara, la de fer
palès el suport a la continuïtat de l’activitat minera de la comarca. La veritat
és que la lectura del manifest va ser
un moment, crec, molt significatiu, un
punt de trobada entre empresaris, col·
lectius, polítics i societat civil. Poques
vegades hem pogut veure a la comarca una suma de tanta gent diferent,
però tota per a la mateixa raó.

El suport del territori a l’activitat
d’ICL es pot considerar com a històric en més de cent anys d’activitat.
Per què creu que justament ara és
aixi?
Sempre s’ha considerat el sector
miner una indústria clau per al
creixement i consolidació del nostre
territori, tant en l’àmbit social com
empresarial. Molt més enllà dels llocs
de treball directes, aquest sector té
un impacte molt fort i transversal a
l’entorn on s’ubica. Molta empresa
auxiliar d’aquest sector pot continuar
creixent i creant nous llocs d’ocupació.
S’ha valorat sempre aquest sector
miner com una activitat exempta de
perills de deslocalització i, per tant,
molt arrelat a territori. Per aquest
motiu, des de Prominera treballem i
continuarem donant suport a aquesta
activitat empresarial.
 ///
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L’Operational Excellence a la mina
de Cabanasses s’implanta gràcies
a la col·laboració de tots els treballadors
L’Operational Excellence va començar a ICL Iberia el juny de 2016 a la
mina de Cabanasses. Es tracta d’una
filosofia de treball basada en el Lean
Manufacturing que potencia les capacitats dels treballadors permetent
millorar els resultats en una cultura
de millora contínua i treball en equip.
Col·laboració de tot l’equip
La seva implantació ha estat possible gràcies a la col·laboració de tot
l’equip de mina des del principi que
ha treballat braç a braç amb l’equip
d’implantació. És el cas del vigilant de
producció, Jesús Simon, qui explica
que es tracta d’una metodologia amb
molt recorregut a la mina i que s’ha
hagut d’adaptar a les complexitats i
particularitats de la mateixa. El vigilant
de producció destaca la importància
de la implicació de tots en el bon
desenvolupament de l’OE i que hagi
estat positiva tot i que “cal esperar
més resultats durant els propers
anys”. Per la seva banda, el vigilant
de manteniment a Cabanasses, Joan
López, ha manifestat que “he après
moltíssimes coses que desconeixia
de l’empresa i m’ha suposat una millora professional a nivell personal”.
Segons Joan López també ha suposat
una millora a nivell organitzatiu. En
l’àmbit del manteniment, malgrat que
avui dia sembla que es comuniquin
més avisos d’avaries als tallers, Joan
López assegura que “la comunicació
d’avisos a manteniment permetrà
resoldre de manera planificada i
anticipada moltes incidències en la
mateixa intervenció”.
Pissarres amb indicadors
Així mateix, la responsable de planificació i ventilació, Sara Rabeya, ha
explicat que “sempre tot és millorable, però petits canvis en el nostre
dia a dia poden fer que treballem
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més segurs, millor i siguem més
rendibles. En el seu inici va suposar
canvis de rutina a tots, però se
n’han tret accions útils que t’ajuden a treballar millor”. El Programa
d’Operational Excellence té com a objectiu també la millora en la gestió. Un
dels canvis més rellevants a la mina
ha estat la implantació de reunions de
coordinació i comunicació davant de
pissarres amb indicadors visuals. És la
iniciativa clau del Programa i, correctament gestionada, garanteix la millora en la coordinació i comunicació
entre caps i operaris i entre relleus, a
més de permetre la identificació de
problemes i establiment d’accions de
millora.
Millora contínua
S’ha fet també un especial incís en
els darrers mesos en la millora de
la coordinació entre explotació i
manteniment implantant una sèrie
de rutines de treball a explotació per
a la inspecció visual de l’estat dels
equips i comunicació d’anomalies
detectades a manteniment per reduir
les avaries. La implantació de l’Operational Excellence no s’ha acabat
del tot a Cabanasses, com assegura
Jesús Simon. Joan López diu que “ara
caldrà seguir insistint, fer el mateix

que fins ara i aconseguir trobar normal les reunions de relleu davant
una pissarra visual”. També Sara
Rabeya indica que “no podem deixar
mai de fer Operacional Excellence.
El tema de la gestió dels materials a
mina, per exemple, és un dels punts
que s’ha començat i que té molt
recorregut de millora”. Finalment,
en les recomanacions de cara a la
implantació del programa en breu a la
planta de tractament de Súria, Jesús
Simon assegura que “caldrà escoltar
sempre l’equip d’OE i ajudar a fer la
feina extra que comporta però que
a la llarga suposa una millora del
lloc de treball”. Joan López afegeix
que “cada millora suposa augmentar en productivitat i en competitivitat, de manera que ens hi van
també els nostres llocs de treball”.
Per a Sara Rabeya, “cal que estiguin
amb la ment oberta, es tracta de
millorar, no es pretén imposar res”.
Tots tres coincideixen en demanar
als treballadors col·laboració amb
l’equip liderat per Xavier Gimeno i del
qual formen part l’Andrés Alvarez,
el Marcos Herreros i la Covadonga
Abascal. El programa començarà a
implantar-se a la planta de Súria els
propers mesos.			 ///

Entrevista al nou president
d’ICL Essential Minerals
Ofer Lifshitz és el nou president d’ICL
Essentials Minerals (des de l’1 d’abril).
Té 58 anys, nascut a Haifa, al nord
d’Israel. Treballa a ICL des de 1996 i
és executiu a ICL a la vicepresidència
executiva d’Special Projects.
Expliqui’ns el seu creixement
professional a ICL des del dia que va
unir-se a l’empresa.
La meva carrera a ICL va començar
fa 21 anys a Pequín com a gerent
d’Industrial Products (IP). Recordo
la meva estada allà com a una
experiència fascinant. Vam començar
aquesta operació des de zero, vam
establir-hi associacions i creixement
amb èmfasi en el medi ambient i
la seguretat. De fet, vam crear la
infraestructura per a les futures
operacions d’ICL a la Xina. Després
de tres anys de reptes a la Xina, vaig
tornar a Beersheva, a Israel, on vaig
ser nomenat vicepresident d’IP i
gerent de Bromine Business. El meu
següent càrrec em va fer tornar a la
Xina, però aquesta vegada a Xangai,
on s’havien traslladat les oficines
d’ICL. En aquell moment, les nostres
operacions a la Xina havien augmentat
considerablement i abastaven els tres
segments principals de l’empresa.
Les activitats d’ICL IP es van estendre
a tots els països del sud-est asiàtic,
fet que em va exposar a cultures
diferents i interessants. Després de
dos anys i mig, de nou vaig tornar a a
Israel i vaig ser nomenat vicepresident
de Recursos Humans d’ICL IP. Després
de tres anys exercint aquest càrrec,
vaig ser nomenat vicepresident
executiu del CEO d’ICL IP, un càrrec
que vaig exercir durant cinc anys
i mig treballant amb Nissim Adar,
l’aleshores CEO del segment. Ara, em
sento honrat de poder tancar el cercle
en succeir-lo com a president de la
divisió d’Essential Minerals. Com a
vicepresident executiu del CEO d’ICL
IP, era responsable de les operacions
del segment d’IP, així com també de

les divisions Periclase i Salts, dues
empreses no relacionades amb el
brom. Aquest càrrec em va ajudar
a entendre el funcionament d’una
empresa global amb instal·lacions de
producció en molts països d’arreu del
món. La capacitat de sincronitzar i de
trobar sinergies entre les unitats és
una base important per a l’èxit.
Segons la seva opinió, en un futur
proper, quins seran els reptes i
oportunitats de la divisió d’Essential
Minerals i com els afrontarà?
En aquests darrers anys, la divisió
d’Essential Minerals fa front a un
mercat de fertilitzants dur amb una
oferta excedentària que va fer-ne
caure els preus. Aquesta caiguda
dels preus ha fet que la divisió
busqui noves maneres d’estructurar
els seus costos i el cost per tona de
tots els seus productes. Fins ara, els
nostres treballadors i gerents han
fet una feina excepcional a través
de l’excel·lència operativa i d’altres
millores. Hem de continuar centrantnos en l’excel·lència operativa.
No tenim cap més opció que ser
millors que els nostres competidors.
Actualment, estem enllestint
l’estratègia de la divisió que ens
guiarà els propers anys i ens permetrà
incrementar el nostre valor afegit
en un mercat molt competitiu. Més
enllà de la nostra estratègia per a la

Noam Goldstein,
nou VP d’ICL Potash
and Magnesium
Noam Goldstein, fins ara vicepresident executiu d’ICL Potash
& Magnesium Israel Operations,
ha estat nomenat vicepresident executiu d’ICL Potash &
Magnesium, en substitució de
Peter Smith qui ha deixat ICL.
Goldstein va assumir el seu nou
paper el passat 1 de març. Noam
Goldstein es va unir a ICL el 1986 i
ha tingut diverses posicions en les
àrees econòmiques, financeres i
d’operació i fins fa poc va exercir
com a gerent de la planta de producció a SDOM. Té una llicenciatura en Economia i administració
d’empreses de la Universitat de
Jerusalem i MA en Economia de la
Universitat de Ben Gurion.
///
potassa i els fosfats, també estem
enllestint una estratègia general
per a la nostra unitat de negoci
d’Specialty Fertilizers, i millorarem
les nostres explotacions de magnesi.
Crec que l’excel·lència en cada un
dels sis punts següents és essencial
per a l’èxit: preus competitius, preus
baixos, productes de qualitat, servei
d’atenció al client, seguretat i ecologia,
i recursos humans. L’excel·lència i el
treball col·laboratiu també ens farà
arribar als nostres objectius.
Té cap consell professional o
administratiu que li agradaria
compartir?
Escoltar, escoltar i escoltar una mica
més. Els treballadors i els directius
d’ICL tenen un gran coneixement i
experiència. Escoltar amb atenció
ens permetrà prendre les decisions
correctes. Hem de desafiar-nos a
no escoltar només el que volem
sentir, perquè és un obstacle per
a la construcció d’una empresa
efectiva amb forts processos de
comunicació.			 ///
11
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IT: un servei poc visible, però imprescindible
ENTREVISTA A JOSEP MECA, RESPONSABLE D’IT A ESPANYA DE LES ÀREES
D’INFRAESTRUCTURA I SERVICE DESK
Quants anys porta treballant a
Iberpotash?
Just ara, al maig de 2017, compleixo
44 anys de vida laboral, sempre en
el negoci de la potassa. Vaig ingressar el 1973 a l’àrea d’administració
d’Unió d’Explosivos Rio Tinto a
les Mines de Cardona. En paral·lel
vaig continuar els meus estudis
fins a finalitzar l’Enginyeria. El 1981
l’empresa va crear el departament
d’informàtica i em van oferir ser-ne
el responsable (tenia 23 anys). Des
de 1985 a 1992 vaig ser coordinador del Grup Potasas (Mines de
Cardona, Potasas del Llobregat i la
seu del grup a Barcelona). El 1990 es
tanca la mina de Cardona i m’incorporo al centre de Sallent. En aquest
temps, Súria K (SEPI) va comprar
Potasas del Llobregat, i em vaig
incorporar a l’equip IT a Súria com a
analista/programador. Des de finals
del 2000 sóc cap de departament
IT, i així fins al dia d’avui. L’abril
de 2015, vaig ser nomenat “LocalOnsite Infrastructure Manager
Spain” i al febrer de 2017 “LocalOnsite Infrastructure & Service Desk
Manager Spain”.
Com ha evolucionat el departament d’IT?
Inicialment, passem d’una gestió de
la informació on les dades es gravaven massivament i eren enviades a
centres de dades centrals remotes
per al seu procés (els anys 70). En
els 80 eren els ordinadors centrals
locals (host) els que permetien als
usuaris l’entrada de dades i execució dels seus processos a través de
pantalla i teclat. En els 90 van irrompre els ordinadors personals (pc)
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que van substituir progressivament
les pantalles (mantenint-se el host);
en paral·lel, i gràcies a l’evolució de
les tecnologies de xarxa (ja parlem
de meitats dels 90) comencem a
beneficiar-nos de la informàtica
distribuïda client/servidor, internet i
e-mail. A l’àrea d’aplicacions, el 2001
iniciem la migració dels nostres
principals mòduls de gestió a un
nou entorn des del nostre host històric (IBM AS400). En el que portem
d’aquest nou segle, posem èmfasi
en les noves àrees tecnològiques o
avenços que han arribat amb força
també a la nostra companyia: la
virtualització de servidors (estalvi
d’energia, estalvis d’espais físic i
lògic, millora en la gestió del manteniment i facilitat en la recuperació,
backup i monitoratge), el cloud: serveis en el núvol, la mobilitat: ordinadors portàtils (el 60% dels nostres
ordinadors personals són portàtils)
i telèfons connectats a internet, i
com no, les xarxes socials. També
la millora dels amples de banda
d’interconnexió entre les nostres diferents seus: unes vegades antenes,

altres via fibra òptica, han propiciat
el desplegament progressiu de centraletes telefòniques connectades
entre si a través de la nostra xarxa.
Tampoc podem oblidar-nos de
l’apartat seguretat de la informació,
ICL compta amb múltiples sistemes
de protecció i salvaguarda, i contínuament els estem actualitzant i
renovant. I també, en la part de la
seguretat, volem demanar disculpes
als nostres usuari@s per ser tan
pesats amb les periòdiques campanyes informatives sobre la conscienciació, però la nostra experiència
ens ha demostrat que la seguretat
també en sistemes d’informació
comença per un mateix.
Nous reptes?
La construcció de la nova terminal
de càrrega i emmagatzematge al
port de Barcelona es presenta com
un gran desafiament i una gran
oportunitat de millora de la nostra
gestió logística que permetrà a ICL
continuar creixent de la mà de les
tecnologies capdavanteres.
///

El departament de Sistemes de la informació d’ICL Iberia a Espanya està format per Ramon de Frutos com a IT Spain & UK
Manager (és el responsable dels departaments d’infraestructura i SAP i de la seva implementació en els dos països) . Josep
Meca és el responsable del departament d’IT a Espanya i té al seu càrrec un equip de quatre persones: Joaquim Surinyach ( JS),
Marc Carvajal (MC) i Marc Torres (MT) localitzats a Súria, Barcelona, i Antonio Martí, a Totana ( Múrcia). Altres membres IT a
Iberpotash són Miguel Angel Rodriguez (SAP Analyst) i David Nadal (Global IT vendor Infraestructure manager).
Quines són les vostres funcions?
JS: Mirem de cobrir tots els temes
entre tots, però cadascun de
nosaltres tenim unes habilitats a
les quals mirem de treure profit.
Jo, personalment, m’encarrego de
telefonia fixa, mòbil i centraletes tant a
l’interior de mina com a a l’exterior.
MC: Durant una temporada he format
part del Global Service Desk i servei als
usuaris però a dia d’avui gran part del
meu temps treballo xarxes, servidors
i integració IT amb la Xarxa industrial
(ICS).
MT: Jo m’encarrego de complir i
supervisar les còpies de seguretat del
sistema, servidors i auditories. Però
tots mirem de ser un backup de tots.
El departament d’IT és la majoria
de vegades un departament poc
visible. Ho veieu així?
MC: La informàtica sempre ha estat
un servei i té menys visibilitat. Sempre
s’ha associat el departament IT al
desenvolupament de tasques a nivell
d’usuari, i mirar que tot funcioni bé.
En el departament d’IT d‘aquesta
empresa també ens encarreguem
de desenvolupament de projectes i
implementar-los sense que l’usuari
noti canvis en el seus ordinadors.
Porteu tota la xarxa d’IBP i tota la
d’ICL Iberia? Què comporta això?
MT: Gestionem tot els sistemes
i la xarxa d’ICL Iberia, això inclou
Iberpotash, Tramer, Sal Vesta,
Auxquimia i Fuentes Fertilizantes.
MC: Quan parlem de xarxes ens
referim a la infraestructura de
comunicació a nivell global, que
funciona de manera privada però
que funciona com Internet. El nostre
objectiu és que els usuaris puguin
estar treballant des de diferents
punts geogràfics però que sembli que
estan treballant des del mateix edifici,
accedint a recursos com per exemple
poder connectar-se a un servidor
d’Israel per connectar-se al SAP des
d’Espanya.
Com us gestioneu per arribar a totes
les seus d’ICL Iberia entre els tres?

MT: En un primer moment sempre
hi ha una visita al lloc en qüestió per
preparar el terreny i deixar el servei
activat. A partir d’aquí és qüestió de
mantenir el servei i donar suport als
usuaris.
JS: També fer un mateix estàndard
per nosaltres poder treballar d’una
manera més eficaç i ràpida. Això ens
permet donar un millor servei a les
persones que estan a molta distància
nostra.
MC: Som un departament petit per
la quantitat d’usuaris i projectes
que tenim. Aconseguim arribar a
tot gràcies al bon ambient de treball
dintre del departament: on no arriba
un, arriba l’altre, i sempre intentem
ajudar-nos. Després de tants anys, a
part de ser companys de feina, també
som amics.
Com vau gestionar el canvi d’una
empresa analògica a una del segle
XXI?
JS: L’any 2008, quan jo vaig entrar
a treballar aquí, hi havia uns 6-7
servidors com a molt, ara mateix,
estem parlant de 30 servidors.
Abans el tema de la telefonia tot just
començava i pocs usuaris disposaven
de terminals. Tampoc existia ni el
control d’accessos ni la videovigilància.
Avui dia hi ha una infraestructura molt
més àmplia que connecta tots els
centres i zones de treball.
MC: Des del punt de vista de xarxes
teníem un enfoc més tradicional, però
a mesura que hem anat creixent, hem

hagut de gestionar d’una altra manera
la xarxa i fer que s’autogestioni
amb l’objectiu de ser més eficaç i
ràpida. Poc a poc hem aconseguit
interconnectar la xarxa industrial
(ICS) amb la xarxa d’IT, i hem hagut
de compaginar els dos ecosistemes,
tenint en compte unes directrius en
seguretat donades des de la matriu a
Israel molt estrictes.
Algun projecte especial a destacar
recentment?
MT: Vam acabar l’any amb el
tancament de les oficines d’CL Iberia a
Barcelona. No només implicava moure
tot el material informàtic, també
desmuntar tota la infraestructura.
L’objectiu era habilitar tota la part de
comercial de Tramer i ICL Iberia en
dos caps de setmana al port.
JS: La nostra sortida a Internet i a
Israel era Barcelona i vam haver de
canviar-ho tot a Súria en qüestió de
3 mesos, reubicant tots els serveis
sense impactar en les tasques dels
usuaris.
Quin és el pròxim repte?
JS: Continuar integrant els nostres
serveis a les necessitats del negoci,
com per exemple la nova terminal
portuària, sense deixar de banda les
nostres tasques diàries de gestió dels
sistemes i suport a l’usuari. Això ho
aconseguirem treballant com fins
ara, amb implicació, treball en equip i
proactivitat.
///
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Comença la millora al
corredor ecològic de la
riera del Tordell a Súria

El principal objectiu del projecte executiu de la riera del Tordell que acaba
de començar és precisament millorar
la seva funció connectora des de la
zona del barri de Joncarets fins a la desembocadura al riu Cardener, amb un
curs d’aigua de caràcter estratègic.
Recuperar la zona
Altres objectius complementaris són:
la millora de l’estat ecològic i paisatgístic de la riera, la reducció del
risc d’inundació, facilitar l’ordenació
d’alguns usos que representen un especial impacte sobre els ecosistemes i
la millora de la percepció social entre
la població del municipi de Súria. El director de Medi Ambient d’Iberpotash,
Lluis Fàbrega, ha valorat de forma
molt positiva el projecte de millora,
pel fet que “permetrà recuperar
una zona natural de molt valor
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ambiental al municipi i suposarà un
valor afegit a nivell social amb un
esforç pedagògic sobre com mantenir-la i donar-la a conèixer”.
Espai estratègic
La riera del Tordell a Súria, situada al
costat del conegut Camp de la Bóta,
al costat de les instal·lacions d’Iberpotash, és un element natural molt
rellevant al terme amb un potencial
de millora paisatgístic i d’ús públic
molt elevat. La zona ja configura un
important corredor ecològic en un
espai amb important grau d’urbanització, de manera que juga un paper
important en la connectivitat ecològica. A més, és un afluent directe del
riu Cardener. L’actuació ha començat
aquestes darreres setmanes gràcies a
la col·laboració entre l’Ajuntament de
Súria i ICL i és a càrrec de l’empresa

Naturalea que ha iniciat ja la retirada
del canyissar així com la reducció d’altres espècies exòtiques invasores.
Diferents millores
Es farà una progressiu reforç de la
vegetació autòctona de ribera amb
plantacions puntuals a la llera de
la riera com als marges. L’actuació
permetrà al mateix temps millorar la
capacitat de desguàs i amplada de la
riera reduint el risc d’inundació. Els
treballs continuaran i es preveu que
acabin el setembre de 2018. A curt termini també es preveu la difusió dels
valors de la riera del Tordell i els seus
usos entre la població de Súria, que inclouen xerrades i visites, especialment
dissenyades per als escolars. El projecte i activitats relacionades es presenta
aquest mes de juny a la sala de plens
de l’Ajuntament de Súria.
///

QUA L I TAT/ INNOVACIÓ

El futur vagó de
mercaderies europeu
entra en fase construcció
dins el projecte Hermes
El nou vagó de tren de mercaderies
que promou ICL Iberia i EurecatCTM, conjuntament amb un consorci
europeu, ha entrat ja en fase de
construcció a la seu de Kiruna Vagon,
un fabricant suec que forma part del
projecte. En breu es farà un prova
pilot de càrrega i descàrrega d’aquest
prototip, que també s’haurà de provar
a la línia que uneix les mines amb
Barcelona. Hermes resoldrà les futures necessitats del transport ferroviari
de mercaderies a granel a tot Europa.
Transport de mercaderies
El nou vagó implica una petita revolució en el transport ferroviari de mercaderies europees, tant a nivell d’augment de la capacitat, com pel que
fa a la lleugeresa dels materials que
utilitza al sistema de càrrega i descàrrega, molt més àgil, ràpid i eficient que
els actuals. El prototip que aquests
dies s’està construint a Kiruna ha estat
dissenyat per a poder circular per la
xarxa ferroviària europea, perquè contemplarà l’ample de via continental.
El projecte d’investigació que ha estat
batejat amb el nom d’Hermes, i que
està subvencionat per la UE, permetrà
l’augment de la capacitat de transport
sense haver d’augmentar-ne el pes
i, fins i tot, alleugerint-lo, de manera
que es puguin traslladar més tones de
producte entre Súria/Sallent i el Port

de Barcelona, amb un cost logístic
menor, potenciant la intermodalitat
i la flexibilitat de càrrega. Hermes
compta amb una inversió global de 7
milions d’euros que es distribueix en
els tres anys de durada de la recerca
i que ja es va iniciar l’1 de maig del
2016, amb la signatura del conveni de
col·laboració amb la Unió Europea.
Segons la responsable d’Innovació
i Desenvolupament d’ICL Iberia, la
doctora Ingrid Picas, “es tracta d’un
projecte per a tres anys, dels quals
ja n’hem consumit la meitat, que
comporta un canvi molt significatiu
per al transport de mercaderies
per tren del Bages. Els nous vagons

de tren permetran un transport
ferroviari més eficient de productes
de màxima qualitat, com ara la sal
vacuum, que ja estem produint a
Súria”. La millora de la competitivitat
i eficiència logística ferroviària que
s’aconseguirà permetrà adquirir una
posició privilegiada per davant del
transport amb camions. ICL Iberia
Súria&Sallent participa com a coordinadora del projecte, al costat d’Eurecat-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 Tunnplaet (de Dinamarca,
Suècia i Espanya).
		
///
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El Dia Mundial de la Seguretat i
Salut en el Treball a ICL
Primer, la seguretat ha estat el lema
de la commemoració a Iberpotash
del Dia Mundial de la Seguretat i Salut
en el treball, el 28 d’abril passat. Amb
motiu del “Safety Day” el Departament
de Prevenció ha coordinat l’edició d’un
vídeo per aquest dia, que es pot visualitzar a la intranet de la companyia. El
vídeo es va presentar a totes les instal·
lacions (planta de Sallent i Súria, mina
de Cabanasses, mina de Vilafruns,
Tramer i Oficines centrals) per part
de l’equip de Prevenció i es va poder
visualitzar per part de tota la plantilla
d’berpotash en els diversos relleus: a
les sis del matí, a les dues del migdia i
a les deu de la nit. El video es va rodar
en un únic dia i ha comptat amb la
col·laboració del propi conseller delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent, Carles
Aleman, de la directora de Prevenció,
Beatriz Magdalena, i l’advocat d’ICL,
Lluis Martínez, que expliquen la
prioritat de la seguretat i salut en el
treball a tots els centres d’Iberpotash,
les implicacions legals d’un accident
així com la importància de comunicar
els incidents per evitar i reduir els
accidents.
Múltiples col·laboracions
El vídeo també compta amb la
col·laboració a mode d’entrevista del
delegat miner del centre de Súria,
Carlos Ramos, l’operari de planta
Ramon Vilajosana, el director de
la mina Vilafruns, Pedro Enterría,
i l’operari de producció Faustino
González, que expliquen i comparteixen la seva experiència després
d’haver patit un accident, dins la mina
o a la planta de tractament. L’equip
de Prevenció també va dissenyar uns
cartells informatius distribuïts per
totes les instal·lacions i a mode de
detall s’ha regalat a tota la plantilla
uns landyards per a penjar les claus,
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lámpara,telèfon..., que porten el lema
de la campanya: Primer, la seguretat.
L’objectiu de la celebració del Dia
Mundial de la Seguretat i Salut en el
Treball a Iberpotash ha estat
promoure una cultura preventiva que
ajudi a aconseguir l’objectiu d’accidents zero.
///

Pla Piràmide
Des del Departament de Prevenció s’està treballant en la implementació d’un
pla d’acció de millora, anomenat Pla Piràmide. L’objectiu d’aquest Pla és
actualitzar i millorar el sistema de gestió i procediments de seguretat i salut.
Dins del Pla Piràmide s’han establert 5 riscos crítics per planta i per mina,
amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i consolidar la cultura preventiva, a
banda de dissenyar nous formats de registre que facilitaran als treballadors
la identificació dels riscos abans de començar a treballar. El Pla Piràmide
també compta amb una formació especifica per als mànagers amb la
intenció de millorar els seus coneixements i poder-los transmetre als seus
treballadors. Aquests objectius tenen com a finalitat la formació de tots els
treballadors per tal de reduir els accidents, millorar la conscienciació laboral i,
sobretot, avançar cap a una cultura preventiva de 0 accidents.

La Brigada de
Salvament de Plantes
La Brigada de Salvament de Plantes d’Iberpotash està formada per un equip de gairebé 40
persones que són les encarregades de gestionar qualsevol emergència que es pugui produir a les
plantes de tractament de Súria i Sallent, així com a la nova planta de cristal·lització de Súria. Tots els
brigadistes són al mateix temps operaris de les plantes de tractament i reben de forma contínua
formació en prevenció, primers auxilis i simulacres d’evacuacions entre altres.

EQUIP DE PROFESSIONALS
David Sánchez

Alejandro Meca

Joaquim Surinyach

Salvador Llobet

Luis Ricardo Villar

Laura Castilla

Joan Casas

Fco. Javier Sánchez

Antonio Hernández

Guillem Sala

Jesús Pérez
Gregorio Canton

Marc Filló

Jordi Alsina

Rubén Rodríguez

Víctor Hernandez

Marc Nadal

David Contreras

Manuel Fernández

Éric Expósito

Daniel Córdoba

Jordi Cazorla

Javier Melero

Jaume Sevilla

Francisco J. González
Miguel A. Hernández
Francisco Nogales

José Antonio Martínez

Ignasi Cañadó

Marc Cánovas

Sergio Ballesteros

David Sáez

Marc Torres

Juan José Pardillo

Adrián Sánchez

Alberto Fernández
Ivan Molina

Francisco Nogales i Sergio Ballesteros, membres
de la Brigada de Salvament de la Planta de Sallent
El Sergi fa 12 anys que és de la
Brigada de Salvament i és un dels més
veterans. Segons explica: “ fa tretze
anys que treballo a Iberpotash i
ja des del principi tenia clar que
m’agradaria ser brigadista. Ja havia
estat voluntari de bombers, de
les ADF o de la Creu Roja”. Sergi
Ballesteros, que viu a Cardona, afegeix
que “on s’ha notat més l’evolució
de la Brigada de Salvament ha
estat en la formació contínua que
es realitza en termes de primers
auxilis sobretot i amb pràctiques de
rescat”.
Per la seva banda, el Francisco (Quico)

fa 5 anys que forma part de la Brigada
de Salvament a la planta de Sallent.
Francisco Nogales treballa a trituració
de mineral i explica que “quan vaig
començar a treballar van demanar
si hi havia voluntaris i de seguida
m’hi vaig apuntar perquè ja feia de
voluntari a la Creu Roja de Sallent,
per tant no em venia de nou”.
Els membres de la Brigada de
Salvament de Plantes, a Súria i a
Sallent, ho són de forma voluntària i
provenen de les plantes de mineral
així com també de les oficines
centrals. Estan distribuïts en tots els
torns de treball i estan identificats

amb el casc de color verd. La seva
formació està més orientada a
actuacions en superfície i a la primera
intervenció, tenint en compte que els
serveis externs tenen un accés més
ràpid al lloc de l’emergència.
///
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CONFEDEM a Madrid
El conseller delegat d’ICL Iberia
Súria&Sallent, Carles Aleman, ha
participat aquest mes de maig a la
jornada sobre mineria organitzada per
CONFEDEM a Madrid, per parlar de
mineria sostenible.

Suport del CE Sallent
Els jugadors de l’equip de futbol de
Sallent, el CE Sallent, donen suport a
la mineria del Bages amb diferents
accions com la que es veu a la
fotografia, just abans de començar un
dels seus partits al camp.

Fira Agrària a Valladolid
Specialty Fertilizers ha participat a la
Fira Agrària celebrada a Valladolid,
amb la presentació dels productes
especialitzats amb què compta ICL
Iberia en el sector dels fertilitzants
específics.

Fira de l’Estudiant
ICL ha tingut presència a la Fira de l’Estudiant de la Catalunya Central, a Manresa.
La cap de Formació d’ICL Iberia Súria&Sallent, Laura Rodríguez, ha rebut la visita
a l’estand d’ICL de la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz.

Comissió pedagògica
El director de Serveis Tècnics i
Planificació d’Iberpotash, el geòleg
Carlos Saavedra, va ser entrevistat pel
Canal Taronja amb motiu de la primera
reunió de la Comissió pedagògica del
Lab 0_6, de la Fundació Universitària
del Bages.
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES
REGIÓ7 14-5-2017

REGIÓ7 24-4-2017

EL PUNT-AVUI 28-3-2017
EL MUNDO 29-3-2017

aldia.cat 28-3-2017

EL PUNT-AVUI 5-4-2017

REGIÓ7 8-4-2017
LA VERDAD 28-3-2017
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REGIÓ7 12-5-2017

ELPUNT-AVUI 14-5-2017

EL PUNT-AVUI 9-2-2017

REGIÓ7 13-4-2017

REGIÓ7 31-3-2017

EL ECONOMISTA 6-2-2017
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ENS V ISI T EN

D’entre les visites d’aquests darrers mesos a les instal·lacions d’ICL Iberia cal destacar la primera visita que van fer mitjans
de comunicació comarcals a la nova planta de cristal·lització que en breu ja estarà del tot operativa.

1

3
Els directors de les
escoles universitàries de
la UPC de tot Catalunya
han visitat recentment el
dipòsit salí del Cogulló, a
Sallent, amb l’objectiu de
poder conèixer de primera mà la gestió ambiental
que s’hi fa, i en especial la
seva gestió hídrica basada
en la captació i gestió d’aigües salades. Els directors
de centre dels diferents
campus de la UPC van
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visitar la muntanya de sal
acompanyats pel director
de l’àrea de medi ambient, Lluis Fàbrega, i el
doctor en hidrogeologia
Àlex Sendrós també membre del departament de
Medi Ambient d’ICL. (1)
El passat abril es va
organitzar una visita a la
nova planta de cristal·
lització a la qual es va
convidar bona part de

Magazine

mitjans de comunicació
comarcals. Els periodistes
van ser guiats pel Project
Manager, Josep Cuadros, i
per l’Operations Manager,
Han Ouder Groeniger. (2)

1

2

4

5

Com cada curs els alumnes de l’EPSEM-UPC han
visitat la planta de tractament de Súria (3).

mesos a les instal·lacions d’Iberpotash /ICL
ha estat la de la Cambra
de Comerç i Indústria
de Manresa, molts dels
quals visitaven la mina
de Cabanasses per segon
cop, en el marc de les
trobades establertes amb
l’entitat cameral al llarg
dels darrers anys. (4)

Una altra de les visites
destacades dels darrers

Una de les darreres visites
ha estat la de l’Institut

Cerdà, que han conegut
de primera mà a primers
de maig l’evolució de la
posada en marxa de la
nova planta de cristal·lització a Súria, la nova planta de flotació i compactat
també a Súria, en el marc
de la primera fase del Pla
Phoenix. Finalment es
va visitar el dipòsit salí
del Cogulló a Sallent, per
conèixer in situ la seva
gestió ambiental. (5)

FIRMA CONVIDADA

ALBERT GIRBAL PUIG

Perdre la por a la indústria
És un fet comprovat que ni l’urbanisme, ni el territori, ni la
política han estat mai amants de la indústria. Resulta més
fàcil planificar per als serveis, implementar un equipament
lúdic o aprovar una legislació per al turisme que embrutar-se les mans per a permetre que la indústria es consolidi
al nostre país. Així ha estat sempre i així segueix essent i
prova d’això és que són ja moltes les veus que clamen al
cel per aconseguir situar
de nou la indústria com a
veritable locomotora de la
nostra economia.
Malauradament a Catalunya la indústria ha quedat
reduïda gairebé a un concepte de patrimoni històric
i són poques les iniciatives
que persisteixen en l’intent
de seguir apostant per
qualsevol activitat industrial. Un dels casos més paradigmàtics es viu a la Catalunya Central on s’acumulen
dos dels grans recursos
naturals del nostre país.
D’una banda, la potassa,
un fertilitzant natural de
cabdal importància per a
l’agricultura mundial i d’altra banda, la sal, amb més
de catorze mil aplicacions
industrials.
Aquests dos recursos són
avui la base d’una indústria minera que genera quatre mil
llocs de treball i que desenvolupa un impressionant projecte de modernització, que inclou inversions de cinc-cents milions d’euros amb ramificacions tecnològiques, logístiques
i d’infraestructures. Aquest projecte, però, està avui en risc
tant per la manca d’un marc regulatori que li doni seguretat (tot just s’està tramitant un Pla Director Urbanístic) com
per tot un seguit de problemes judicials derivats d’un passat
poc clar que ara exigeixen aturar l’activitat.
No hem d’oblidar que la història industrial del nostre país
està carregada de problemàtiques mediambientals, laborals, socials però tampoc podem passar per alt que la in-

dústria que subsisteix avui res no té a veure amb aquella
activitat que tant mala fama li ha donat. Avui, una indústria
com la mineria del Bages és un referent pel que fa al compliment de normatives, al compromís mediambiental i al
compromís amb el territori, fins i tot assumint part d’aquella motxilla històrica que tant maldecaps els hi està portant.
El país ha d’entendre
aquesta nova realitat i
aquestes noves necessitats
i no podem perdre temps
a l’hora de donar el suport necessari a l’activitat
industrial, amb els compromisos que calgui i amb
les exigències que siguin,
però tampoc podem continuar posant en risc la poca
indústria que persisteix a
Catalunya i menys quan
aquesta és una icona de
la nostra internacionalització i un referent de motor
econòmic en zones com la
Catalunya Central.
De ben segur que sempre
s’hauran de gestionar els
detractors de l’activitat
industrial però les administracions no es poden
permetre el luxe de dubtar
davant oposicions que en
realitat no representen la
majoria del territori que ha posat en la indústria totes les
seves expectatives de futur. Sempre és el mateix: reculem
davant el primer obstacle sense tenir en compte tot allò que
ens estem perdent.
Avui Catalunya té un projecte industrial de primer nivell que
per primera vegada ens pot situar al mapa internacional
dels recursos naturals. Ni podem arronsar-nos ni podem
deixar d’apostar per una indústria que, sí o sí, ha de tornar
a ocupar el primer lloc de la nostra economia. D’una vegada
per totes hem de perdre la por a la indústria com a bandera
de país.						
///
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Twitter: @Iberpotash / NOU Twitter: @ICLiberia
Youtube: Iberpotash Media / NOU Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia
Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com

