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Editorial

Moltes coses han passat des de la darrera publicació de l’ICL Magazine. Fa sis mesos 
la pandèmia COVID-19 ja ens havia colpejat amb força, però no sabíem la magnitud 
del seu impacte en la nostra vida quotidiana. Sis mesos després, coneixem millor 
aquest impacte, que malauradament ha colpejat tothom i ens ha obligat a adap-
tar-nos a marxes forçades a aquesta nova realitat. El que fins fa un any semblava el 
guió d’una pel·lícula de ciència-ficció, ara forma part de la nostra vida quotidiana.   

Com tots sabem, la pandèmia ha tingut un impacte important en l’economia, obligant 
a tancar moltes empreses i posant-ne en perill moltes altres. La nostra empresa 
no és diferent. De fet, la combinació de la COVID-19 amb les condicions actuals del 
mercat de la potassa ens ha obligat a prendre decisions difícils amb el propòsit de 
salvar lCL Iberia i donar-li un futur viable. Una d’aquestes decisions va ser avançar 
el tancament de la mina de Vilafruns, que estava previst per al 2021, i la formulació 
d’un pla de viabilitat, que ens ajudés a adaptar-nos a aquesta nova realitat, canviant 
diferents elements en la nostra forma de treballar per fer l’activitat més segura, 
eficient i sostenible a llarg termini. 

La capacitat d’adaptació a aquesta nova realitat és clau per al futur de la companyia. 
Des de l’inici de la crisi, treballem conjuntament amb la matriu i els representants 
dels treballadors per tal de trobar un terreny comú que ens ajudi a avançar. No hi ha 
dubte que necessitem les grans inversions d’ICL i també fer grans canvis estructurals 
i organitzatius per tal d’assegurar el nostre futur. Un no vindrà sense l’altre. I és que 
la nostra capacitat de millorar constantment per tornar a ser competitius determina-
rà la nostra evolució en els pròxims anys. 

Tot i les dificultats, confio que aviat anirem pel bon camí. De fet, ja hem començat a 
introduir alguns canvis i els resultats inicials són encoratjadors. Pel que fa a infraes-
tructures, ja tenim la nova terminal al port de Barcelona totalment operativa. I encara 
més important, tenim la rampa Cabanasses a la fase final de construcció, i s’espera 
que estigui operativa durant el primer trimestre del 2021. Un cop activa, aquesta 
tindrà un impacte important, no només en les nostres capacitats de producció, sinó 
també mediambientalment i de seguretat. Sens dubte, és un element clau per a la 
nostra viabilitat a llarg termini.

Però, com sempre diem i defensem, no hi ha cap infraestructura que sigui més 
important per al nostre futur que el nostre actiu més important: l’equip humà que 
conforma ICL Iberia. Com han demostrat al llarg del 2020, és el seu compromís i el 
seu treball el que ens ajuda a sobreviure a aquests temps turbulents i no hi ha dubte 
que tindran un paper clau a l’hora de conduir-nos a un 2021 millor. Encara ens queda 
molt per recórrer, però junts, ho aconseguirem. 

Aprofito per donar-vos les gràcies pel vostre suport i us desitjo a vosaltres i a les 
vostres famílies un Molt Bon Nadal i un 2021 pròsper i ple de salut. Desitjo sincera-
ment que el nou any ens porti uns dies molt millors. 

Adaptar-nos 
per avançar

Carles Aleman
President d’ICL Iberia
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AC TUALITAT

La direcció d’ICL Iberia ha cancel·lat 
l’ERO anunciat unes setmanes enrere 
i ha buscat altres alternatives menys 
traumàtiques per fer front al seu pla 
de viabilitat. Aquesta proposta ve 
avalada per la matriu ICL Group, que 
hi ha donat ple suport. L’objectiu de 
l’empresa i del Grup sempre ha estat 
minimitzar qualsevol impacte social, 
però sent conscients de les dificultats 
actuals dels canvis que cal implemen-
tar i de les importants inversions que 
encara cal fer els propers anys.

ICL Iberia reorganitza la seva activitat minera 
i cancel·la l’ERO previst

La implantació durant els darrers 
mesos de diferents propostes de 
millora i eficiència, en línia amb el 
seu pla de viabilitat, ajuda a reduir el 
número de persones afectades per 
la reestructuració de la companyia. 
Aquesta reestructuració de l’activitat 
minera inclou el redisseny de models 
d’organització que permetran poten-
ciar la mina de Cabanasses, seguint 
el pla establert, i passa també per 
mantenir més personal a la mina de 
Vilafruns, per a tasques relacionades 
amb el projecte de connexió de les 

dues mines. Algunes mesures organit-
zatives ja han estat posades en marxa 
i s’espera que tinguin continuïtat. Pel 
que fa al projecte d’unió de les dues 
mines, que té una gran complexitat 
tècnica i un elevat cost econòmic, ICL 
Iberia espera acabar els estudis per 
assegurar-ne la seva viabilitat i que 
pugui ser aprovat per la matriu. El 
Pla de Viabilitat, que posa de relleu la 
delicada situació de l’empresa, és una 
guia a quatre anys vista per recuperar 
la competitivitat de la companyia que 
s’ha vist afectada darrerament.          //

El primer gran vaixell amb 50.000 tones de sal 
surt de la nova terminal d’ICL cap a Anglaterra 
La nova terminal d’ICL al Port de 
Barcelona funciona a ple rendiment 
després de les proves dels darrers 
mesos i ha rebut un vaixell Supramax, 
amb uns 200 metres de llargada i 32 
d’amplada. El carregament de 51.700 
tones de sal provinents del Bages 
s’han transportat al nord d’Anglaterra. 
És el primer vaixell d’aquestes dimen-
sions que ICL pot carregar gràcies 
a l’increment de la demanda de sal 
de carreteres, en especial al mercat 
del Regne Unit. La nova terminal 
s’ha construït pensant en operacions 
d’aquesta magnitud, en què s’incre-
menta l’eficiència i la sostenibilitat 
de la companyia, ja que un sol vaixell 
substitueix diversos vaixells més pe-
tits, d’entre 10 i 15.000 tones, que fins 
ara han estat la càrrega habitual, amb 
un gran estalvi energètic. 

Eficiència i sostenibilitat
Aquest és el primer carregament dels 
que hi ha previstos aquest hivern. En 
paraules de Carles Aleman, president 
d’ICL Iberia, “encàrrecs com aquest 
són una molt bona notícia per a la 
nostra companyia, no només per 

l’increment de vendes que suposa, 
sinó també per les implicacions en 
matèria d’eficiència i sostenibilitat 
i per donar empenta a la sortida 
de les reserves de sal dels nostres 
dipòsits salins.  Demostrem així que 
l’eficiència logística permet obrir al-
tres mercats fins i tot amb produc-
tes econòmics com la sal”. 

Projecte industrial
La nova terminal forma part de l’ambi-
ciós projecte industrial que l’empresa 

té dissenyat per al desenvolupament 
de la conca minera del Bages i ha tin-
gut una inversió de més de 77 milions 
d’euros. 

Més capacitat de càrrega
Amb la nova terminal es millora la 
capacitat de càrrega del vaixells ja que 
es passa de les 800.000 tones de l’anti-
ga terminal a gairebé 4 milions amb 
la nova, ja que ofereix la possibilitat 
que es puguin carregar dos vaixells de 
forma simultània.                                  //
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ESG Week 2020 amb èxit 
d’activitats i participació
La Setmana ESG d’ICL es va fer a tots 
els centres de treball de tot el món 
del 26 al 30 d’octubre programant ac-
tivitats i tallers d’aprenentatge en els 
àmbits de la Seguretat i Salut, el Medi 
Ambient, la Qualitat, el Compliance i el 
Voluntariat.  

En format on-line
A causa de la Covid19, les activitats es 
van adaptar al format on-line, com el 
joc de seguretat,  Quizz Compliance, les 
xerrades sobre gestió de qualitat i una 
altra de bones pràctiques ambientals 
o la trobada virtual personalitzada 
amb una nutricionista. Totes van 
comptar amb una elevada participació 
de la plantilla d’ICL Iberia. La secció 
de voluntariat va organitzar xerra-
des amb els avis de la residència Bell 
Repòs, de Súria, i els usuaris d’Ampans 
i la recollida solidària d’aliments.        //

ICL Specialty Fertilizers Iberia (IAS 
business Unit) és nou col·labora-
dor del moviment Viles Florides 
des de l’octubre. És una iniciativa 
de la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya (CHOC) 
que promou la transformació de 
racons, pobles i ciutats de Catalunya i 
Andorra a través d’espais verds urbans 
i enjardinats. Artés, Callús, Cardona o 
Manresa formen part del projecte al 
territori. El projecte mostra i posa en 
valor la riquesa natural i paisatgística 
del país.                                         /// 

Viles FloridesProves operatives al dipòsit de la Botjosa

ICL Iberia ha assajat fins a novembre l’extracció de material del dipòsit de la 
Botjosa i el seu tractament a la planta de l’empresa a Sallent. Aquestes proves 
pilot aportaran dades per a la planificació posterior dels treballs de restauració 
d’aquest antic dipòsit. L’actuació és una prova pilot que consisteix en l’extracció 
de material del dipòsit i el seu trasllat a la planta de Sallent per avaluar el seu 
tractament. ICL Iberia va efectuar inicialment sondejos el febrer de 2019, per tal 
de caracteritzar tots els materials dels quals està format el dipòsit de la Botjosa 
i així poder preveure tot seguit la seva gestió. El dipòsit es troba inactiu des de 
principis dels anys 70, quan va tancar la mina de Sallent.                   /// 
 

ICL Specialty Fertilizers Iberia (IAS bu-
siness Unit) ha presentat una pàgina 
web específica per a la seva gamma 
d’abonaments d‘alliberament controlat 
Agromaster que, sota l’eslògan Nutrició 
excel·lent dels teus cultius sota qualsevol 
condició, presenta una imatge actua-
litzada i inclou el llançament d’un nou 
catàleg, que es pot descarregar. El 
web inclou informació dels assajos de 
camp i permet conèixer experiències 
d’agricultors que utilitzen Agromaster 
als seus cultius.                           /// 

Millores en la 
nutrició de cultius

5.300 professionals han entrat 
a la plataforma virtual ESG
2.999 professionals han participat 
als tests de conformitat
462 empleats van finalitzar 
el Codi Ètic d’Aprenentatge
316 empleats van assistir a 
l’esdeveniment Química Verda
Centenars d’empleats es van 
oferir de voluntaris

SETMANA ESG, EN XIFRES
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ICL Iberia i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) han 
signat un nou conveni per augmentar 
el nombre de trens que transporten la 
potassa i la sal des de la conca minera 
del Bages fins al port de Barcelona. 
L’acord té una vigència de 30 anys i 
permetrà doblar la quantitat de mine-
ral que l’empresa trasllada al port en 
tren, arribant a uns dos milions de to-
nes cada any. Entrevistem el president 
de FGC, Ricard Font.

Com heu viscut des de FGC la 
Covid19?     
L’hem viscut com una situació entre 
complexa i d’adaptació continuada a 
les circumstàncies, complexa perquè 
com a operador de transport públic 
hem hagut de mantenir gairebé totes 
les dates el 100% del transport. La 
demanda ha baixat per sota del 10% 
en els moments més complicats. La 
digitalització ens ha ajudat molt: el te-
letreball, poder donar al nostre client 
el màxim d’informació sobre ocupació 
de trens i sobretot donar garantia de 
seguretat als usuaris.  

La relació de la mineria del Bages 
amb la de Ferrocarrils existeix des 
de l’inici de l’extracció de mineral 
de la conca minera...    

És un exemple de col·laboració publi-
coprivada que s’hauria de generalit-
zar més. Estem parlant d’una relació 
sincera que econòmicament reflecteix 
clarament els interessos de les dues 
empreses: ICL té un transport fàcil i 
eficient del producte i FGC executa 
una operació que no costi diners als 
ciutadans, al mateix temps que es 
poden treure camions de la carretera.   

Recentment FGC heu signat un 
acord amb ICL per augmentar 
el nombre de trens i vagons que 
traslladen el mineral fins el Port de 
Barcelona.  Quina valoració en feu?   
Molt positiva. L’acord aporta des del 
punt de vista econòmic rendibilitat per 
a ICL i també per a nosaltres: hi gua-
nyem tots dos perquè és un win-win, i 
també hi guanya el Port de Barcelona 
amb una nova terminal portuària. Des 
del punt de vista ambiental és una 
aposta que permetrà treure els cami-
ons de la carretera, amb més circula-
cions de mercaderia ferroviària així 
com la compra de noves màquines 
amb més trams operatius en elèctric i 
menys en dièsel per contribuir a evitar 
el canvi climàtic, generant menys 
gasos d’efecte hivernacle...   

Si ens centrem en la sostenibilitat, 
quins canvis s’han fet en els darrers 
anys i quins teniu previstos pel 
futur?  
A finals del 2018 vam posar en marxa 
una agenda ambiental amb nous ob-
jectius dins l’àmbit del consum d’ener-
gia per poder comptar amb energia 
100% verda. Aquest 2020 hem acon-
seguit el 25% d’energia solar i l’any 
vinent el 100%. Això ja ens ha permès 
reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en un 72%. Però també es 
farà el canvi a llums LED, l’any 2021 
tota la flota ferroviària serà elèctrica i 
el principal objectiu és també aquest 
2020 l’esforç de l’eliminació d’ús de 
paper, possible amb la digitalització. A 
més, el 96% de les peces dels nostres 
trens són reciclables. Volem aconse-
guir en deu anys ser una empresa 
de zero emissions. Un altre exemple 
ha estat la compra de les màquines 
híbrides d’ICL que permetran combi-
nar electricitat i fer servir el dièsel als 
trams sense catenària.  

El transport ferroviari públic, entre 
Barcelona i el Bages, té marge de 
millora. Teniu pensada alguna acció 
per la línia que manteniu entre 
aquestes dues zones?  
La línia del Bages forma part de la 

“El futur ha de 
ser el ferrocarril”

ENTRE VISTA

RICARD FONT, PRESIDENT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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línia Llobregat-Anoia. Acabarem el 
projecte constructiu de la línia 8. Això 
significa que guanyarem penetració a 
Barcelona i per tant guanyarem con-
nectivitat des del Bages. D’altra banda, 
entre Martorell i Barcelona tenim la 
intenció abans de l’any 2025 de doblar 
la capacitat actual. Al mateix temps 
tenim un compromís amb el Bages de 
millorar i intentar reduir el temps de 
viatge entre Manresa i Martorell. No 
podrem baixar molts minuts perquè 
tenim l’orografia que tenim, però sí 
trobar solucions per millorar la quali-
tat del servei i dels trens.

Quines accions porten a terme per 
incentivar l’ús del transport públic 
en detriment del privat?       
El principal serà incrementar fre-
qüències i capacitat, però també 
conscienciar que potser s’utilitza poc 
la intermodalitat per anar de casa a la 

Gestió d’infraestructures

Ricard Font i Hereu (nascut l’any 
1971 a La Seu d’Urgell) és l’actual 
president de FGC. Llicenciat 
en Ciències Jurídiques per la 
Universitat de Girona s’ha format 
en els àmbits del dret, el territori, 
l’urbanisme, el medi ambient i la 
gestió, entre d’altres. Ha exercit 
d’advocat i compta amb una àm-
plia experiència en la gestió d’in-
fraestructures. Ha estat director 
general de Transports i Mobilitat 
i secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat. I també ha ocupat llocs 
de màxima responsabilitat a les 
empreses públiques Aeroports 
de Catalunya i Ports de la 
Generalitat.

destinació. La digitalització, en aquest 
sentit, ens permetrà que l’oferta no 
sigui d’estació a estació sinó que sigui 
la millor oferta per anar a la nostra 
destinació.  

Com d’important és la innovació en 
la vostra gestió al capdavant de FGC?   
Imprescindible i que ve per dos eixos: 
les mesures ambientals i la digitalitza-
ció. La previsió és que l’any 2023 aug-
menti la comoditat i podrem arribar 
a les zero avaries. De cara als propers 
anys, el nostre objectiu en innova-
ció és integrar milions de dades en 
manteniment, operativa o informació 
que es dona als usuaris. Si ara estem 
al 99,5% de puntualitat i fiabilitat, a 
partir del 2021 hem d’arribar al 100%.

Com veuieu l’evolució futura del 
transport ferroviari de mercaderies  
d’aquí a 10 anys?
Sempre posem com a exemple d’èxit 
la relació amb ICL i Seat, pel fet que 
FGC contribueix que aquestes empre-
ses siguin eficients. FGC sap gestionar 
mercaderies i passatgers i ara hem 
de donar a conèixer que el transport 
ferroviari de mercaderies és un model 
d’èxit, malgrat el baix nivell d’ús que 

té l’estat espanyol: només el 3% quan 
a Europa la mitjana és del 17%. l el 
futur ha de ser el ferrocarril. De fet és 
l’aposta europea, tenint en compte 
també el daltabaix de les companyies 
aèries low cost. I evidentment a casa 
nostra hem de poder treure de la car-
retera els 12.000 camions diaris que 
passen per la Jonquera i la seva emis-
sió de gasos quan es podria estar ope-
rant amb autopistes ferroviàries. Com 
a mínim hem de poder combinar tren 
i carretera. El transport de mercaderi-
es ferroviari té en aquests moments 
bones oportunitats de desenvolupa-
ment. La liberalització ja existeix i hi 
ha operadors públics i privats que 
volen fer coses. Hem de poder pujar 
del 3 al 10% la seva utilització. I amb 
les congestions metropolitanes, sense 
transport ferroviari d’alta capacitat no 
podrem vèncer els nivells de contami-
nació actuals.                                       /// 

“INCREMENTAREM 
FREQÜENCES I CAPACITAT 
PER AFAVORIR L’ÚS DEL 
TRANSPORT PÚBLIC EN 
DETRIMENT DEL PRIVAT”

“EL TRANSPORT DE 
MERCADERIES TÉ BONES 
OPORTUNITATS DE 
DESENVOLUPAMENT EN 
AQUESTS MOMENTS” 
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GRUP ICL

ICL adquireix Fertiláqua, 
de fertilitzants precisos

L’adquisició de Fertiláqua per part 
d’ICL Group ampliarà la cartera de 
productes especialitzats en nutrició 
vegetal d’ICL i millorarà de manera 
significativa la seva base de clients i 
presència a les regions agrícoles del 
Brasil, un dels mercats agrícoles de 
més ràpid creixement del món.  

100 productes diferents
Amb més de 100 productes diferents, 
Fertiláqua ofereix una cartera 
completa de solucions del cicle de 
vida de les plantes per a la nutrició i 
l’estimulació, la revitalització del sòl, 
el tractament de llavors i la salut de 
les plantes a tots els cultius brasilers 
clau, inclosos soja, blat de moro, 
canya de sucre, cotó, cafè, fruites i 

verdures.  El CEO d’ICL, Raviv Zoller, 
assegura que “esperem aprofitar 
la forta presència i distribució de 
Fertilaqua al mercat i les seves 
capacitats de distribució per 
augmentar les vendes dels nostres 
fertilitzants orgànics, fertilitzants 
d’alliberament controlat i altres 
productes especials de nutrició 
vegetal al mercat brasiler”. 
Fertiláqua té presència a 24 estats 
del Brasil i dona servei a més de 
500 clients, inclosos minoristes, 
cooperatives i grans explotacions 
agrícoles. Compta amb més de 
350 professionals, dos centres de 
producció i dos centres de recerca 
i desenvolupament. L’adquisició es 
produirà a principis d’any.                ///

ICL ha  renovat el seu codi ètic que 
estableix els valors, els principis ètics 
i les normes ètiques que definei-
xen la visió d’ICL respecte el nostre 
estàndard de conducta i la pràctica 
ètica del dia a dia. El nou codi tracta 
aspectes com l’equitat en els negocis,  

la responsabilitat, l’excel·lència i la 
millora constant, respecte els altres i 
els compromisos amb la seguretat i 
el medi ambient. El document es pot 
consultar on-line i també es distribu-
eix imprès en deu idiomes al conjunt 
de professionals de tot el món.         ///

ICL renova el seu codi ètic

ICL ha aconseguit un rècord mundial 
amb la marató més profunda del món 
a la mina ICL Boulby, al nord-est del 
Regne Unit. Es tracta d’un esdeveni-
ment benèfic celebrat el 10 d’octubre, 
Dia Mundial de la Salut Mental, en el 
marc del compromís del Grup ICL en 
la defensa de la reducció de l’estigma 
social de la salut mental. Set corre-
dors, dels quals cinc de l’equip d’ICL, 
van completar una marató de 42,2 
quilòmetres a 1.000 metres sota terra 
i van ser reconeguts pel Guinness 
World Record. L’empresa ha incor-
porat consellers interns i externs per 
ajudar qualsevol persona que vulgui 
parlar de la salut mental. A més, ICL 
Fertilizers ha establert una pàgina de 
recaptació de fons per a la salut men-
tal.                                            /// 

Una marató a 
1.000 metres 
sota terra
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

La companyia forma part del 
Programa d’Acords Voluntaris promo-
gut per la Generalitat amb l’objectiu 
d’aconseguir reduir la producció de 
gasos d’efecte hivernacle. L’adhesió 
d’ICL Iberia inclou totes les activitats 
i instal·lacions i aposta per un ferm 
compromís de fer les accions necessà-
ries per tal de reduir les emissions de 
CO2 en tot el procés de producció. 

Transparència i compromís
L’acció s’emmarca en una clara aposta 
per la transparència i compromís, a 
més d’una eina de control eficaç cap 
a la Mineria Sostenible. El Programa 
d’Acords Voluntaris va ser impulsat 
per la Generalitat de Catalunya l’any 
2010, a través de l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic. Ofereix eines, suport i 
reconeixement a aquelles organitza-
cions que tenen instal·lacions i/o ope-
racions a Catalunya i que de manera 
voluntària estableixen un compromís 
per a reduir les seves emissions de 
GEH, fent-ne un seguiment i esta-
blint de forma anual mesures per a 
reduir-les.                     ///  

Acord per reduir la 
producció de CO2 

El departament de Medi 
Ambient d’ICL Iberia ha 
iniciat una campanya 
per recuperar els bons 
hàbits ambientals i 
aconseguir reduir el con-
sum elèctric, el consum 
d’aigua i millorar l’efici-
ència energètica al lloc 
de treball. La campanya 
es basa en la distribució 
de diversos adhesius per 

‘Recuperem els bons hàbits’

ICL Iberia ha publicat la sisena edició 
de la Memòria de Sostenibilitat que 
recull els indicadors de 2019 com a 
eina de transparència de l’empresa. 
Destaquen les millores en la gestió 
mediambiental de l’empresa, amb una 
reducció del 8% en el consum ener-
gètic i d’un 11% en el consum d’aigua 
de producció. La inversió en la gestió 
ambiental ha estat de 9,3 milions 
d’euros, un pas més cap a la Mineria 
Sostenible. El document incorpora la 
inversió de 67 milions d’euros del 2019 
i l’augment del 60% d’hores de forma-
ció respecte del 2018.                 /// 

Memòria de 
SostenibilitatCàlcul petjada 

de carboni
ICL Iberia ha publicat un any més el 
càlcul de la seva petjada de carboni. 
Es realitza des de l’any 2014 però 
aquest ha estat el primer any que 
ha estat verificat per una empresa 
auditora autoritzada i homologada, 
amb l’objectiu d’avançar en la dismi-
nució d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH). El càlcul indica la 
reducció del consum de gas natural 
(18,61%) i de les emissions directes 
pel consum elèctric (28,15%).    /// 

Els nous aparells silenciadors instal·lats 
a l’entrada de la rampa de Cabanasses 
funcionen a ple rendiment. Es tracta 
d’una estructura metàl·lica que mini-
mitza el soroll del ventilador i millora la 
ventilació.                                               /// 

Nous silenciadors

diferents punts i conscienciar el conjunt de profes- 
sionals al lloc de treball.                ///  
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A FONS

ICL Iberia ha culminat a l’octubre 
els trasllats previstos de la mina de 
Vilafruns a la mina de Cabanasses, 
i de la planta de Sallent a la planta 
de Súria, en el marc dels acords 
establerts en el Pla Phoenix.  En total, 
88 miners de la mina de Vilafruns  
ja treballen a la de Cabanasses i 36 
operaris de la planta de tractament de 
Sallent ja ho fan a la de Súria.   

Valoració positiva
Tots ells s’han adaptat ràpidament a la 
nova forma i sistema de treball a mina 
i fàbrica. La  valoració ha estat positiva 
i d’èxit tal com expliquen quatre dels 
miners traslladats.  Segons el cap de 
relleu, Ramon Gisbert, “el trasllat ha 
estat per a mi com una mena de 
repte perquè havia de posar-me 
al capdavant d’un relleu nou de 
treballadors i coneixia el fet que a 
Vilafruns i a Cabanasses hi ha hagut 
sempre dues cultures diferents 

de treball.  Quan vaig arribar vaig 
haver de posar a lloc les peces 
d’una mena de puzle”. Per la seva 
banda, Jonathan Garcia, operari de 
Jumbo, explica que “l’adaptació ha 
anat molt millor del que en un 
principi esperàvem.  Ara treballo 
amb algun company de Vilafruns i 
altres de Cabanasses. A més, puc 
venir en autobús des de Balsareny i 
això és un gran avantatge”.

Bona acollida
El Sergi Astola és vigilant mecànic 
i tota la seva família ha treballat 
sempre a la mina de Vilafruns (avi, 
pare, tiets etc.) assegura que “hi 
havia una certa expectativa per 
veure com s’unien els dos grups de 
mines, però la veritat és que ens 
esperaven, volien que vinguéssim, 
i això ha fet que ens haguem sentit 
molt ben acollits”. També pensa el 
mateix Jaime Requena, vigilant de la 

brigada de seguretat, que fa 15 anys 
que treballa a Vilafruns: “ al final la 
feina és la mateixa, només poden 
ser diferents les maneres de fer, i 
per això hem agafat la part positiva 
de Vilafruns i la part positiva de 
Cabanasses”.

Implicació de tothom
El mateix director de Cabanasses, 
Pedro Enterría, assegura que “hi 
havia com una certa por sobretot 
dins el grup de vigilants i encar-
regats perquè es tracta de dues 
cultures molt diferents. Però el 
procés d’adaptació ha estat un èxit 
de totes totes, sense cap problema, 
amb un altíssim grau d’implicació 
de tothom”. 

Diferències entre els centres
Pel que fa a les diferències entre els 
dos centres de treball, els quatre 
miners entrevistats no tenen dubte: 

Els miners traslladats 
de Sallent a Súria 
s’adapten bé al nou 
sistema de treball
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la temperatura és un aspecte molt 
diferent d’una mina a l’altra. La cultura 
minera potser certament diferent 
però hi ha bon ambient i moltes ganes 
de tirar endavant, malgrat “els nervis 
del principi on tot és nou units a 
tota la situació de l’empresa els dar-
rers mesos”, segons han assegurat 
els quatre. La rebuda, segons expli-
quen, no podia ser millor, i els miners 
traslladats a Súria s’han trobat bé 
de seguida. En menys de dos mesos 
l’adaptació ha estat total i molt ràpida. 

Sergio Astola

Vigilant mecànic
Sallent
43 anys d’edat
25 anys a ICL Iberia
Net, fill i nebot de 
miners a Vilafruns 
(4a generació)

Ramon Gisbert

Cap de relleu
De Moià, viu a Sant Joan 
de Vilatorrada
25 anys d’edat
5 anys a ICL Iberia

Jaime Requena

Vigilant Brigada 
Salvament
Manresa
41 anys d’edat
15 anys a ICL Iberia
Net, fill i nebot de 
miners a Vilafruns
(4a generació)

Jonathan Garcia

Operari Jumbo
Berga
36 anys d’edat
14 anys a ICL Iberia
Abans treballava a Obra 
Pública

Formació prèvia
Abans d’incorporar-se al nou lloc de 
treball, tota la plantilla traslladada a 
Súria ha rebut formació durant la pri-
mera setmana. Per grups s’han format 
de manera específica en Seguretat 
i Salut, Operational Excellence, 
Mecànica de Roques i Infraestructura 
de la mina de Cabanasses. Els quatre 
treballadors arribats a la mina de 
Cabanasses han coincidit que la for-
mació de Mecànica de Roques ha es-
tat la més interessant. Jonathan Garcia 

diu que “ha estat la formació 
més útil i desconeguda fins ara 
i  ha estat molt interessant per 
al meu lloc de treball”. El director 
de Mineria d’ICL, Xavi Serracanta, 
destaca que ”la col·laboració de 
tots els departaments, des de 
prevenció, RRHH, Operacions, 
sindicats, la pròpia plantilla i la 
direcció ha ajudat a aconseguir 
que el procés de trasllat hagi es-
tat esglaonat i en els temps cor-
responents”.                                /// 
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QUALITAT I  INNOVACIÓ

ICL guardona els millors projectes 
d’innovació en el marc del programa 
Business Innovation for Growth (BIG). 
ICL Iberia ha guanyat el primer premi 
com a Millor Projecte Innovador de 
la Divisió de Potassa i també ha estat 
premiat com a Millor Projecte Dirigit 
a nivell mundial per part del Grup ICL. 
El premi ha estat entregat de forma 
personalitzada per part del conseller 
delegat d’ICL Iberia, Carles Aleman, als 
seus guanyadors. 

Projecte guanyador
El projecte guanyador, liderat per 
Carlos Saavedra, amb Andrés Álvarez 
i Albert Sánchez, s’anomena Modelat 
amb elements finits per una millor 
comprensió de la mecànica de roques i 
es basa en la utilització d’un escàner 

LIDAR en 3D per entendre millor els 
comportaments i les deformacions de 
les galeries. Les dades que s’obtenen 
es processen i el Departament de 
Mecànica de Roques pot conèixer la 
ràtio de deformació de les diferents 
zones de la mina. Segons explica el di-
rector de geologia d’ICL Iberia, Carlos 
Saavedra, “el projecte permet poder 
arribar a conèixer com es deformen 
les galeries a la mina i en quant de  
temps es tornen inestables. Estem 
en una zona tectònicament activa 
que fa que les galeries mineres ten-
deixin a tancar-se”. Segons el també 
membre de l’equip premiat, Andrés 
Àlvarez, “el desenvolupament de la 
tecnologia LIDAR (escàners) ens per-
met escanejar de forma regular i és 
un bon mètode per mesurar”. Albert 

Primer Premi Innovació a ICL
També han estat premiats per ICL 
Alberto Serfaty, per l’aportació 
d’idees innovadores dins la divisió 
de potassa; Xavi Gimeno i Miguel 
Àngel Rodríguez (ICL Iberia) i Yoel 
Nitzani, Antonio Marti i Francisco 
Blaya (ICL Iberia SP Fertilizers), 
per la seva contribució activa al 
programa BIG.

Sánchez afegeix que “la mina està 
viva i es mou sense parar”. Segons 
el director d’Operational Excellence, 
Xavier Gimeno, “el projecte utilitza 
tecnologia innovadora que permet 
conèixer el comportament de la 
mina per a la millora de la segure-
tat”.                                      ///  

ICL continua introduint noves tecno-
logies en el marc del projecte Big que  
milloraran l’eficiència i la seguretat: 
1. La implantació de la tecnologia 
Lubexpert a l’àrea de manteniment 
de la planta de Súria que utilitza 
ultrasons que informen dels nivells de 
lubricació de les màquines. Aquesta 
tecnologia, juntament amb altres polí-
tiques en l’àrea de lubricació, millora-
ran la fiabilitat dels equips de planta 

reduint les avaries. 
2. En breu, es provarà el nou disposi-
tiu Sonic Imager que permet detectar 
fugues d’aire. El dispositiu de la casa 
Fluke, que ha estat testat amb èxit, és 
portàtil i permet visualitzar per pan-
talla les freqüències sonores emeses 
per un gas. La imatge del so queda 
superposada sobre la imatge visual de 
manera que és molt senzill identificar 
fugues.                                                   ///

Introducció de noves tecnologies
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ICL Iberia ha posat en marxa un 
projecte de logística que ha permès 
ja en una primera fase d’implantació 
agilitzar de forma considerable la 
càrrega de camions i trens a Súria i la 
seva posterior descàrrega a la nova 
terminal Tramer, al port de Barcelona. 
Al mateix temps, el projecte permet 
una reducció de presència de camions 
a l’esplanada del rieral del Tordell.  

Esforç d’integració
La seva implantació va començar el 
novembre de l’any passat  fins a dia 
d’avui sota la coordinació del depar-
tament d’IT. Segons el màxim res-
ponsable d’IT, Ramon De Frutos, “es 
defineix i monitoritza a temps real 
la capacitat i hores de càrrega  a 
Tramer i a Súria. Ha estat un verita-
ble esforç d’integració entre equips, 
departaments i tecnologies“. El 
principal objectiu del projecte és orde-
nar, coordinar i agilitzar l’actual logís-
tica a ICL Iberia. Juan Luis Aldea, cap 
d’operacions de la terminal, assegura 
que “entre els beneficis destaca la 
millora de la visibilitat logística dels 
camions i trens que arriben al port 
que ens permet coordinar millor 
els nostres recursos i organització. 
Hem implementat també el control 
d’accés i la gestió de les cues de 
camions“.

Col·laboració
Tots els equips tècnics han col·labo-
rat perquè el departament IT pugui 
integrar de forma segura i controla-
da totes les estructures dels equips 
de la xarxa logística amb les seves 
funcionalitats operatives en un entorn 
protegit dins els estàndards ICL.

Automatització de la logística 
del transport entre Súria 
i Tramer

NOVA LOGÍSTIC A

Transformació de la indústria
La base és la creació d’un portal web 
on els clients d’ICL Iberia fan online 
la reserva en horaris de càrrega de 
camions, així com la seva arribada a 
la nova terminal portuària. Al mateix 
temps el departament de Vendes i 
Logística d’ICL Iberia assigna els cami-
ons segons la capacitat i producció.  El 
director de Plantes, Manel Carmona 
explica que “es pot saber l’hora exac-
ta en què un camió pot carregar 
producte a Súria, i quan arribarà al 

port. També  preveu  automatitzar 
encara més les càrregues de trens 
i camions un cop acabin les obres 
de la la nova terminal de càrrega a 
Súria”. El projecte de nova logística 
demostra que l’equip humà d’ICL sap i 
pot treballar transversalment amb tot 
tipus de departaments interdisciplina-
ris, interns i externs, locals i globals i 
amb dificultats afegides com ha estat 
la Covid19, aconseguint els objectius 
marcats amb una  optimització contí-
nua.                     ///
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ICL ha introduït formació HOP, per 
reforçar una cultura de seguretat 
psicològica per a tots els membres 
del nostre equip. Es tracta d’imple-
mentar la filosofia HOP (Human and 
Organizational Performance) que crea 
una cultura de canvi local i ens porta a 
un millor sistema.  

L’error com a oportunitat
La directora de Seguretat i Salut d’ICL 
Iberia, Beatriz Magdalena, explica 
que “HOP suposa poder tractar 
l’error no amb un càstig sinó com a 
oportunitat per a millorar (culpar 
no soluciona) i a més permet als 
empleats de tots els nivells gaudir 
d’una llibertat d’expressió mentre 
ens adaptem a la prova i a l’error”.  
D’aquesta manera, esperar i identifi-
car errors en els processos, permet 
que el sistema sigui més robust 
admetent l’error de manera segura. 
De fet, els principis bàsics de HOP són 
fundats en la mateixa filosofia que 
ha permès millorar els dissenys dels 
cotxes a través d’incorporar cinturons 
de seguretat, coixins de seguretat, 
càmeres, i sensors d’aparcament que 
fa que significativament siguin més se-
gurs. Un altre exemple són les bandes 
rugoses als costats de les carreteres 
que ajuden el conductor a corregir la 
direcció quan es desvia. 

Implementació de la 
metodologia HOP a ICL Iberia

PRE VENCIÓ

Actualitzada la normativa de seguretat amb la ISO 45001:2018
ICL Iberia ha obtingut el certificat 
de la nova norma Internacional ISO 
45001:2018. Aquesta norma actualit-
za la normativa de seguretat OHSAS 
18001:2007 per la qual hem obtingut 
certificació els darrers anys.
La nova norma permetrà que mi-
llorem el nostre sistema de Salut i 

Seguretat en el Treball (SST). Un dels 
beneficis clau és el compromís, el 
valor de les consultes a la plantilla i la 
seva participació activa en el desenvo-
lupament, la planificació, la implemen-
tació i la millora contínua del sistema 
de gestió de SST. També obliga a l’alta 
direcció a adoptar un rol actiu. Assolir 

Major seguretat
HOP segueix una plantilla similar per 
crear sistemes de seguretat i qualitat 
que permetin equivocar-nos de ma-
nera segura. Fins ara, l’avaluació de la 
nostra cultura es basava en l’absència 
d’errades de seguretat, medi ambient 
o qualitat i s’utilitzava un nombre per 
mesurar el compliment. Amb la nostra 

nova visió, el compliment sòlid es 
defineix per les defenses implementa-
des o la capacitat dels nostres siste-
mes per fallar de manera segura. Us 
convidem a unir-vos durant la imple-
mentació dels principis de lideratge de 
HOP per millorar la seguretat, qualitat, 
operació i cada part de tot el que fem 
a ICL.                                                      ///

la nova certificació evidencia que 
disposem d’un bon sistema de gestió 
de Salut i Seguretat en el Treball, i que 
tots en formem part. Ajudem, entre 
tots, que sigui millor.                            ///

Els cinc principis de HOP (tècnica central d’Aprenenatge Operacional)

1. La gent comet errors: reconeixes que els errors humans en l’ambient 
de treball són una oportunitat per aprendre. 

2. Culpar no soluciona res:  culpar és una resposta humana natural 
que no millora res i, per tant, enfoquem la nostra energia en aprendre 
dels nostres errors.

3. El context dirigeix el comportament: dissenyar sistemes que 
ajudin els treballadors a acabar les seves tasques de manera 
segura entenent el context del seu treball, ajudant a identificar 
debilitats i suggerir millores.

4. Aprenentatge i millora és vital:  enfocar en un aprenentatge 
i millora contínua juga un paper vital en l’establiment de controls i 
defenses per tal que els nostres sistemes fallin de manera segura.

5. La resposta dels líders importa: la resposta dels nostres líders 
a la decisió pot crear o destruir la nostra cultura d’aprenentatge. 
Els líders han de crear un ambient on els empleats aprenguin 
sense por i sense càstig.
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ENS INTERESSA

ICL Iberia entrega cada any els Premis 
Fidelitat als treballadors i treballado-
res de Súria i Sallent que compleixen 
20, 25 i 30 anys a l’empresa.  El premi 
a la plantilla del centre de Sallent es 
fa sempre per Santa Bàrbara (4 de 
desembre), i el del centre de Súria es 
fa de forma personalitzada a cada 

Premis Fidelitat

TREBALLADORS PREMIATS 
A SÚRIA (20 ANYS)
Antonio  Burgos Berruezo 
Fco. Javier Casado Caballero 
Enrique García Galera
Juan Carlos González Molina 
Luis Jiménez Sáez
Israel  Muñoz Díaz, 
Lluís Noguera Barrabés 
Carlos Ramos Sánchez
Jordi  Vilajosana Ferrándiz

treballador el dia que fa els 20 anys 
que treballen a ICL Iberia.  Aquest 
2020 a Sallent s’han premiat a 11 tre-
balladors amb el Premi de Fidelitat de 
25 anys, i 8 treballadors amb el Premi 
de Fidelitat del 30. A Súria aquest 2020 
es premien 9 treballadors pels seus 20 
anys. Moltes felicitats a tots.             /// 

TREBALLADORS PREMIATS 
A SALLENT (25 ANYS)
Sergio Astola Nogales
Enrique Casado Muñoz
Francisco Garcia Lopez
Daniel Gimenez Gomez
Miguel Mogeda Lozano

David Pareja Medina
Antonio Pulido Traserra
Fernando Rivera Gargallo
Jose Luis Traserra Blanco
Manuel  Vicente Berruezo
Juan Carlos Villaecija De La Vega

TREBALLADORS PREMIATS 
A SALLENT (30 ANYS)
Camil Comabella Ortiz
Daniel Dominguez Gonzalez
Gerard Moreno Sastre
Gerardo Perez Vay
Jose Luis Sanchez Garcia
Gregorio Serrano Peralvo
Marc Tejerina Guitart

MyCampus@ICL és la nova platafor-
ma de formació del Grup ICL on es 
pot  trobar tota l’oferta formativa 
global, regional i local en un mateix 
espai més atractiu, fàcil i accessible. 
A MyCampus@ICL hi ha un ampli 
ventall d’oportunitats de formació per 
a continuar amb el desenvolupament 
i creixement del treballador o treba-
lladora  dins de la companyia, classi-
ficades segons els 4 pilars principals 
d’aprenentatge del grup: Lideratge, 
Professional, Habilitats pel futur i 
Habilitats personals.

Transformació de la indústria
Gràcies a aquesta nova eina, ICL pot 
oferir diferents experiències for-
matives, en varis formats i idiomes, 
facilitant així l’accés a la formació i 
millorant el procés d’aprenentatge. 
Les formacions es poden fer on-line, 
virtuals, webinars, etc, i també es 
poden veure vídeos, llegir articles d’in-
terès o podcast, entre altres, a banda 
de  consultar i fer la inscripció a les 
formacions presencials que s’organit-
zen a nivell local a través de Local@
MyCampus.                                   /// 

Plataforma de 
formació
MyCampus@ICL

EOC és l’enquesta de clima laboral 
del Grup ICL, que es porta a terme 
anualment a totes les empreses a 
nivell mundial i que permet conèixer 
l’experiència de treballar a ICL per 
millorar. L’eina avalua el grau de satis-
facció que té la plantilla amb l’organit-
zació i exposa les opinions i la situació 
de cada treballador o treballadora 
dins la companyia. L’EOC 2020 ja es va 
posar en marxa a mitjan novembre i 
aquest gener es tindran els resultats 
per poder començar a fer els plans 
d’acció i la implementació de millores. 
Segons ha manifestat el director de 

Enquesta de clima laboral
RRHH d’ICL Iberia, Francesc Cartanyà, 
“hem d’agrair moltíssim l’esforç de 
tota la plantilla en donar respos-
ta i trametre l’enquesta amb un 
nivell de participació del 73%. Els 
resultats de l’EOC ens permetran 
saber on cal fer accions de millora 
i afrontar els reptes de futur amb 
energia”.                                              /// 
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 EL PUNT AVUI 29-8-2020  REGIÓ7 24-10-2020 

REGIÓ7 7-11-2020

REGIÓ7 1-12-2020

REGIÓ7 1-8-2020 

 AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 1-9-2020 
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 EXPANSIÓN  7-11-2020 

 EL SALÍ 1-7-2020 

 EL MERCANTIL 2-12-2020 

 REGIÓ7 2-7-2020 

 EXPANSIÓN 2-10-2020 

 AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 1-9-2020 

 REGIÓ7 5-12-2020 

 AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 1-9-2020 

 REGIÓ7 25-9-2020 
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ICL Iberia ha portat a la Plataforma 
d’Aliments de Manresa els 300 quilos 
d’aliments recollits dins la campanya 
de recaptació que ha tingut lloc dar-
rerament.  La campanya de recollida 
d’aliments adreçada a tota la plantilla 
ha tingut molt bona resposta a tots 
els centres de treball. ICL Iberia ha 
contribuït amb l’aportació d’un camió 
de llet (7.200 litres) que s’ha portat a 
la Plataforma d’Aliments de Manresa. 
Voluntaris d’ICL Iberia han ajudat en 
les tasques de preparació i entrega 
dels lots d’aliments bàsics setmanals 
que es donen a les famílies necessita-
des de Manresa cada dilluns.            ///

ICL Iberia porta un camió de llet 
a la Plataforma d’Aliments de Manresa

L’Arxiu històric digital d’ICL Iberia, en marxa
ICL Iberia ha iniciat el projecte de 
l’Arxiu Digital Històric amb una 
catalogació, inventari i digitalització 
posterior de tot el fons fotogràfic i 
audiovisual guardat des dels inicis de 
l’explotació minera de potassa i sal a 
Súria i Sallent, ara fa més de 100 anys. 
La tasca inicial ha anat a càrrec d’una 
empresa d’arxivística homologada 
que ha realitzat un exhaustiu inventari 

amb totes les fotografies originals, ne-
gatius, diapositives, plaques de vidre i 
pel·lícules de vídeo existents, fins ara 
guardades a la zona d’arxiu de l’edifici 
d’Oficines d’ICL Iberia a Súria. S’han 
arribat a comptabilitzar i localitzar fins 
a gairebé 22.000 fotografies originals 
en paper de diferents mides, uns 30 
àlbums de fotos i 26 audiovisuals en 
diferents formats antics. El proper pas 

és la conservació i tractament de tot el 
material fotogràfic i audiovisual, amb 
l’objectiu que no es malmeti i preser-
var-lo. Aquesta tasca la realitzarà pro-
perament un arxiver especialitzat a les 
instal·lacions del Pou 4, que també en 
farà una localització del lloc i data de 
cada fotografia. A continuació es rea-
litzarà la seva total digitalització per fa-
cilitar-ne la consulta.                           ///
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FIRMA CONVIDADA      JOSEP QUER SIVILA

La nostra principal línia de recerca ha estat el virus de l’he-
patitis C, un virus que amb els nous tractaments es cura en 
el 98% de pacients. Gràcies a l’experiència adquirida, vam 
adaptar tot el nostre coneixement a estudiar el SARS-CoV- 
2, seqüenciar-lo sencer i veure com es comporta. Uns tre-
balls fonamentals per a nous tractaments i la vacuna.

Avançant a passos de gegant
Hi ha un enorme esforç, compromís i gran inversió en bus-
car una solució a la pandèmia; s’ha avançat a passos de ge-
gant per obtenir una vacuna contra la COVID-19. Tota vacu-
na ha de passar una fase preclínica de laboratori, en cultiu i 
amb animals; i tres fases clíniques: en què es testa en grups 
de voluntaris per avaluar la resposta immune, seguretat, 
efectes secundaris i eficàcia.
 
Quines vacunes tenim 
més avançades? 
Moderna (EUA) i Pfizer 
(EUA) / BioNTech (Ale-
manya) que fan servir un 
fragment de RNA missat-
ger de la espícula del virus. 
Oxford (UK) / AstraZeneca 
(UK-Suècia), Sputnik V (Ins-
titut Gamaleia de Rússia) i 
Janssen(Bèlgica) / Johnson 
& Johnson (EUA), Cansino 
(Xina) que fan servir com 
a vehicle un virus benigne 
(Adenovirus) del constipat 
i que transporta material 
del Coronavirus (l’espícula). Sinovac (Xina) fa servir el SARS-
CoV-2 però inactivat. 

Tots els controls necessaris
Tots els medicaments estan sotmesos a una regulació molt 
estricta sota agències reguladores com són l’FDA dels EUA i 
la seva homòloga europea l’EMA. El paper d’aquestes agen-
cies és el control sobre seguretat i eficàcia de les vacunes i 
en base a aquestes dades aprovar-les o no per assolir els 
objectius que s’hi estableixin. En condicions prèvies a la 
pandèmia, es podia tardar fins a 15 anys perquè una vacu-

na arribés a la ciutadania. Per la vacuna del SARS-CoV-2 en 
10-18 mesos està en avaluació. Aquesta rapidesa s’ha asso-
lit aprofitant recerca prèvia en vacunes contra altres virus, 
reduint aspectes burocràtics, solapant fases, invertint molt 
capital i recursos humans i assumint riscos econòmics com 
la producció de vacunes abans que s’acabin les fases. 

Vacunar-se SÍ o SÍ
Cal vacunar-se per prevenció i cura de la salut d’un mateix, 
però sobretot com a acte de solidaritat. Si ens vacunem 
tots, ens protegim nosaltres i deixem de ser transmissors. 

La recerca és clau
La clau de la salut pública passa per tenir una molt bona 
recerca, que ens permeti estar preparats per al futur. Tot i la 

millora dels recursos cap a 
la recerca, cal esmentar la 
necessitat de la col·labora-
ció publicoprivada. D’aquí 
en pot sortir un producte 
que pugui ser traslladat 
a tractar pa-      cients i a 
millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans.

La mina, referent
Com a surienc que iden-
tifica el nostre poble al 
mapa per les mines vull 
animar ICL a mantenir 
el compromís que sem-
pre ha mostrat amb les 

iniciatives socials de Súria, un poble dinàmic, solidari i 
participatiu. En aquesta època de pandèmia és quan l’es-
forç col·lectiu és més preuat i valuós: a nivell individual, 
complint les normes de prevenció i salut comunitàries; a 
nivell empresarial, amb l’esforç per encarar un any molt 
complicat, de grans reptes econòmics i de responsabilitat 
social, com animo a seguir fent a ICL, i per part de l’admi-
nistració, fent front a la crisi sanitària, econòmica i social. 
Entre tots, encarar el futur amb les millors perspectives, 
com sempre hem fet al llarg de la història del nostre po-
ble.                                                                                                   ///

Josep Quer Sivila, viròleg. Cap del laboratori de recerca en hepatitis virals del Vall d’Hebron Institut de 
Recerca (VHIR), Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Nascut a Súria 

La recerca i col·laboració publico-
privada, més necessàries que mai



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

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


