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ICL Iberia News  
  

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.  

ICL Iberia i l’ACA signen el conveni pel nou colꞏlector de salmorres  
 
ICL Iberia i l’ACA han signat el conveni per construir i finançar el nou colꞏlector de 
salmorres. L’acord fixa el calendari i el mètode de pagament de les infraestructures 
vinculades al projecte, amb una inversió total de 110 MEUR, 98 dels quals seran aportats 
per l’empresa minera. 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presidit la signatura del 
conveni acompanyat del director de l’ACA, Lluís Ridao, el president d’ICL Iberia, 
Carles Aleman, i el director financer de l'empresa, Eithan Mikey, que han signat el 
conveni a les instalꞏlacions de Súria. Carles Aleman ha declarat que “des d’ICL estem 
molt contents per haver assolit aquest conveni, que és absolutament clau i un punt 
d’inflexió en el nostre compromís per la mineria sostenible”. 
 
Les mesures que es duran a terme són d’interès general i estratègic de país per a la 
reactivació econòmica en el marc del projecte d’ICL Iberia de desenvolupament miner 
i industrial del Bages anomenat Pla Phoenix, garantint la viabilitat de l’empresa minera 



 

per al futur. El nou colꞏlector, que el construirà l’empresa públicaInfraestructures.cat, 
estarà enllestit el 2025, millorant la qualitat del Llobregat, reduint els dipòsits salins i 
garantint una mineria sostenible. 
 
  
  

ICL Iberia desestacionalitza les vendes de sal de desgel 
 
El mercat de la sal de desgel d’ICL Iberia deixa de ser estacional i es reparteix al llarg de 
tot l’any, malgrat que es consumeixi a destí els 3 mesos de més fred, apostant per la venda 
i transport continuat, i la seva repercussió al territori. 
 
La darrera campanya de vendes de sal de desgel d’ICL Iberia ha venut tota la sal de 
carreteres generada superant clarament les 400.000 tones de sal, malgrat la parada de 
producció a causa de la pandèmia. Des d’ara, es preveu la continuïtat de vendes de sal 
gràcies a l’augment de producció i la càrrega de més megavaixells aquest proper estiu.   
 
Segons el president d’ICL Iberia, Carles Aleman, “el fet que es carreguin més 
megavaixells suposa un gran estalvi energètic i per tant l’increment d’eficiència 
logística i sostenibilitat de la companyia, i es dona sortida a les reserves dels dipòsits 
salins i l’obertura a nous mercats”. 
 
Per la seva banda, el cap de vendes de sal d’ICL Iberia, Ramon Vilaseca, ha manifestat 
que “la previsió de cara a la campanya que ara comença és doblar la producció i 
venda de sal de desgel”, 
 
La venda limitada de sal de carreteres ha suposat que els magatzems dels clients europeus 
s’hagin anat buidant i no s’hagi pogut arribar al mercat dels EUA com altres anys.  Amb 
la recuperació de la producció, ara ja es garanteix l’augment d’activitat fins a la propera 
tardor i la continuïtat d’entregues, fet que suposa el transport regular al llarg dels propers 
mesos, i en especial la càrrega de més vaixells de grans dimensions, amb l’objectiu 
d’omplir de nou els estocs dels clients, en especial els del Nord d’Europa. 

 
 

 



 

Restauració integral de l’àrea de les antigues tremuges al Pou IV de Súria 
 
ICL Iberia ha dut a terme  la rehabilitació vegetal de l’àrea ocupada per les antigues tremuges 

a la zona del Pou IV de Súria. Aquests treballs s’emmarquen dins del Programa de 

Restauració que la empresa disposa vigent a les seves instalꞏlacions. 

 

L’àrea d’actuació ha estat d’una superfície aproximada de 1.550 metres quadrats, dels quals 

900 corresponen al tall del talús. El talús consta d’un mur de contenció situat a la antiga zona 

de tremuges i per sobre el canal de rec de Reguant. El mur de contenció assegura l’estabilitat 

de l’àrea d’instalꞏlacions d’ICL Iberia al Pou IV. 

 

La rehabilitació vegetal s’ha realitzat utilitzant tècniques de bioenginyeria, degut al gran 

desnivell del mur de contenció. Per la rehabilitació a la part superior s’ha utilitzat la tècnica 

“Tec Roc Verd” que permet la revegetació de talussos i murs i la integració en el paisatge de 

parts amb formigó i/o pedra. Ha estat necessària la creació d’una capa de sòl fèrtil, estable i 

suficientment profunda per afavorir i sostenir els sistemes d’arrels de la vegetació. Per aquest 

fet, s’han instalꞏlat un sistema de contenció dels substrats basat en malles que confereixen 

estructura al substrat i eviten el seu despreniment i degradació. 

 

A més, la part inferior del talús s’ha rehabilitat amb la implantació de diferents unitats de 

pollancres (Populus Alba) de calibre 16/18 i per la seva implantació s’ha realitzat una obertura 

manual del forat, plantació, colꞏlocació del tutor i formació d’escocell per facilitar els primers 

recs. 

 

  



 

El Butlletí de la mina: nou canal de comunicació amb Súria 

  

ICL Iberia ha estrenat a finals de març “El Butlletí de la Mina”, un nou canal 

d’informació que té per objectiu augmentar la comunicació amb els veïns municipi de 

Súria. 

 

Es tracta d’una publicació gratuïta de caràcter trimestral, molt gràfica i de fàcil 

lectura, que es distribuirà a diversos punts comercials, biblioteca, ajuntament, o a la 

residència d'avis del municipi, entre altres, on s’explicaran les activitats i accions de la 

companyia a Súria, municipi on es concentra principalment l’activitat minera i industrial 

d’ICL Iberia, a banda de les seves oficines centrals. 

 

El Butlletí de la Mina recupera el nom d’una capçalera que es va editar fa algunes dècades 

per informar sobre l’empresa i es converteix en una publicació directa amb Súria. 
 

 

Seguiu‐nos a Instagram    @ICLIberia 
 

https://www.instagram.com/icliberia/ 
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