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

T'enviem a la teva bústia de correu cada 30 dies tota la informació referent a 
 

l'activitat empresarial de la companyia.   

 

 

La rampa i la mina de Cabanasses es connecten 
 

 El dilluns dia 21 de desembre de 2020 és una data que ha passat a la història més 
recent d’ICL Iberia. Després de més de 8 anys de construcció, la rampa i la mina 
de Cabanasses s’han pogut connectar. Aquest projecte de gran complexitat 
d’enginyeria tècnica uneix ja l’interior de la mina de Cabanasses amb la planta de 
tractament de mineral de Súria a través d’un túnel de més de 5 quilòmetres, que 
arriba als 900 metres de profunditat, per mitjà d’un sistema de cintes, que 
transportaran el mineral des de la mina fins a la superfície. 
 
 
La nova rampa permetrà augmentar la capacitat i eficiència de la mina, a més 



 

d’eliminar els camions que transporten avui dia el mineral de la mina a la planta de 
tractament pel centre de Súria. Al mateix temps, farà augmentar la ventilació a les 
galeries mineres, entre altres avantatges que suposen un gran pas cap a la mineria 
sostenible. 
 
La rampa de Cabanasses podria estar operativa i en ple funcionament durant el 
primer semestre del 2021. 

 

 

 

Nou rècord de càrrega a la nova terminal d'ICL al Port de Barcelona 

  

La nova terminal segueix aportant millores en la gestió de la sal i potassa que 
exportem, i aquest mes de desembre el nostre equip ha assolit un nou rècord de 
càrrega, amb prop de 106 mil tones de mineral. 
 
La posada en marxa de la nova terminal l'estiu del 2020 ha suposat una millora 
significativa a nivell d'eficiència i sostenibilitat per la nostra activitat. A Tramer 
mateix, la capacitat de càrrega dels vaixells s'ha quadruplicat en comparació a 
l'antiga terminal, els dos grans magatzems de potassa i sal ens donen flexibilitat 
logística, i l'àmplia zona d'atracada i les dues grues de càrrega ens permeten 
carregar dos vaixells simultàniament, un d'ells de grans dimensions. 
 
Tots aquests avantatges ja es van posar a prova durant el mes de desembre, quan 
la nova terminal va rebre per primera vegada una megavaixell Supramax, que va 
portar més de 50 mil tones de sal de desgel al nord d'Anglaterra. I al mateix temps, 
el nostre equip va carregar un altre vaixell, que va portar potassa cap a 
Amsterdam. 
 
A més de les millores en l'eficiència, la nova terminal també ens ha permès una 
millora significativa en el transport del mineral des del Bages cap al port, que es 
tradueix en una disminució en la nostra petjada de carboni gràcies a 
l'automatització del transport i l'aposta estratègica pel transport ferroviari. 
 

 



 

 

 

ICL, primera empresa minera espanyola i europea certificada 

en Mineria Sostenible 

 

ICL ha passat amb èxit l’auditoria per a la certificació de les normes UNE 22470 y 

22480, que acrediten la companyia com a empresa minera sostenible (primera 

empresa minera subterrània de grans dimensions de minerals no àrids). Es tracta 

d’un sistema de gestió promogut per la sectorial  minera espanyola i aprovat i 

regulat per l’Organisme Espanyol de Normalització. 

 

Espanya és el  primer país europeu que adopta aquests estàndards anomenats 

TSM (Towards Sustainable Mining), impulsats per la sectorial canadenca MAC , 

referència mundial, amb la que la sectorial espanyola va arribar a un acord per a 

la seva aplicació. Així, ICL esdevé la primera empresa minera subterrània 

d’Espanya i d’Europa certificada en Mineria Sostenible per tota la seva activitat. 

 

Aquesta acreditació és el resultat dels grans esforços realitzats per ICL Iberia en 

els darrers anys per integrar els principis de sostenibilitat en totes les seves 

activitats. Ens permet consolidar el nostre objectiu estratègic per avançar cap a 

una activitat minera sostenible i ens posiciona com una empresa de referència 

tant a Espanya com a Europa. 

 

El nou sistema de gestió es basa en una sèrie de criteris per a la sostenibilitat de 

la indústria extractiva, com la seguretat de subministrament per a la satisfacció 

de la demanda; la utilització eficient dels recursos naturals; la contribució al 

desenvolupament econòmic de la societat i el social de la comunitat; la 

rehabilitació de l’espai natural afectat; o l’aplicació de les millors tècniques 

disponibles en la prevenció i control integrats de la contaminació, així com en la 

gestió de residus. 



 

 

 

  

ICL Iberia ajuda a mantenir segures les carreteres amb la seva sal de 
desgel 
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ICL Iberia ajuda a mantenir segures les carreteres dins l’actual onada de fred amb 

l’enviament diari d’ entre 3 i 4 mil tones de sal de desgel de carreteres a diferents 

punts de Catalunya. La sal de desgel del Bages té també com a destinació 

aquests dies el sud de França, on la companyia hi té un mercat consolidat. 

 

El subministrament continu de sal de carreteres les 24 hores del dia té l’objectiu de 

donar un servei indispensable per poder circular per la xarxa viària amb seguretat 

en condicions climatològiques adverses, un servei que és habitual des d’ICL 

Iberia. 

 

L’empresa produeix cada any 800.000 tones de sal de desglaç de carreteres que 

es destinen també a països d’Europa i als EUA. Fa anys que ICL Iberia és un dels 

principals productors de sal d’Europa. 

 

  

 


