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Editorial

M’agradaria començar la meva primera editorial d’ICL Magazine amb un 
immens agraïment per la càlida benvinguda que m’heu ofert en prendre 
la responsabilitat de liderar ICL Iberia en la nova etapa. Agafo el relleu de 
Carles Aleman amb orgull, optimisme i també amb energia per afrontar els 
desafiaments que una empresa com la nostra té al davant.    

Després d’aquestes primeres setmanes al càrrec, he pogut constatar que 
ICL Iberia ha de mirar amb confiança cap al futur. La nostra mina representa 
una de les reserves més importants de potassa d’Europa Occidental, i la 
nostra activitat és essencial i ho serà sempre. Tenim al davant una missió 
ambiciosa: que la nostra activitat tingui un impacte en el món de l’alimenta-
ció, l’agricultura i els processos industrials per aconseguir un futur sostenible 
de la humanitat. Gràcies als recursos que tenim aquí, podem garantir la 
nostra contribució a aquest futur sostenible.

Però disposar d’aquests recursos no ho és tot. Ens enfrontem a diferents 
reptes que hem de superar per poder complir la nostra missió. Abans de 
res, la seguretat: treballar amb el focus posat en l’accidentalitat zero. Un 
sol accident ja és massa. Hem de teixir aliances comunes per aconseguir la 
seguretat de totes i tots. I també la productivitat: hem de millorar la capaci-
tat productiva a mina i planta. I això comporta un canvi que hem de fer tots i 
cadascun de nosaltres per aconseguir-ho. En aquest sentit, sabeu que tenim 
en marxa diferents projectes per treballar de manera més segura, còmoda 
i eficient. La clau està en la transformació del nostre negoci, en la moder-
nització a través de la innovació i la digitalització de l’activitat, en la millora 
contínua de les condicions de treball i, sobretot, en fer una planificació i 
execució correcta del treball, que ens aportarà més seguretat i eficiència. 

Per a aquest any que comença en pocs dies tenim ambiciosos però asse-
quibles objectius a nivell d’augment de producció. Amb el potencial humà 
que tenim i el treball planificat que us he explicat, ho podem aconseguir. 
Afrontem el 2022 amb optimisme, energia renovada i moltes ganes de fer-ho 
molt bé. Compto amb tots vosaltres!

Per acabar, vull traslladar-vos els meus més sincers desitjos de felicitat i 
esperança; espero que descanseu durant aquests dies i gaudiu les festes 
amb les vostres famílies i amistats. Bon Nadal i pròsper any nou! 

Per un 2022 
carregat 
d’optimisme

Patricio Chacana
Conseller delegat
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AC TUALITAT

La posada en marxa de la nova esta-
ció de càrrega ferroviària de potassa 
a la planta de Súria estava en la seva 
recta final el mes de setembre passat. 
Aquesta forma part del projecte que 
hem portat a terme aquest any amb la 
voluntat de guanyar en eficiència i sos-
tenibilitat a les infraestructures logísti-
ques de l’empresa a Súria. 

Capacitat de càrrega
Després de realitzar amb èxit les pro-
ves amb la potassa granular, també es 
van fer les proves finals amb la càrre-
ga de trens amb potassa estàndard. 
La nova estació està dimensionada 
per carregar fins a set trens de 24 va-
gons amb aproximadament 1.000 to-
nes de potassa per tren. Quan acabi 
el període de proves, es carregaran 

La nova estació de càrrega ferroviària de 
potassa i sal de desgel, a punt

un total de tres trens cada dia de 21 
vagons cada comboi. Recordem que 
a mitjan maig es va posar en marxa 
l’estació de càrrega de potassa de ca-
mions. Aquestes millores inclouen, 

entre d’altres, la renovació total de les 
estacions de càrrega de potassa per a 
trens i camions i la construcció d’una 
nova estació per a la càrrega de sal de 
desgel.                                                     //

El Cogulló acull diverses
activitats lúdiques
Mentre no s’inicien les tasques de res-
tauració del dipòsit salí del Cogulló, 
aquest estiu ICL Iberia ha organitzat 
diferents activitats per donar a conèi-
xer l’espai. Destaquen les sessions de 
cinema a la fresca a les quals es van 
convidar persones treballadores de 
l’empresa que van gaudir de les espec-
taculars vistes de la posta de sol des de 
la muntanya i de la posterior projecció. 

Fundació Ampans
A més, es va aprofitar l’organització 
d’aquests esdeveniments per convi-
dar persones usuàries de la Fundació 
Ampans i de la Fundació del Convent 
de Santa Clara. També es va fer un con-
cert de gospel amb l’assistència de 200 
persones i una matinal infantil amb el 

LAB0_6, de la UManresa amb tallers di-
versos per despertar la curiositat cien-
tífica dels infants. Finalment, més de 50 
instagramers del compte Descobreix 
Catalunya van participar en una tro-
bada amb el Cogulló de protagonista. 
També es va dur a terme un tast de 
vins de la DO Pla de Bages, a càrrec del 
Mas de la Sala, i un concert del grup 
bagenc SPIN-OFF.                                       //  

El passat juliol es va inaugurar ofi-        
cialment la Rampa de Cabanasses. Va 
comptar amb més de 150 persones 
convidades entre les quals el vicepresi-
dent de la Generalitat, Jordi Puigneró, 
la consellera de la Presidència, Laura 
Vilagrà, el director general d’Indústria 
i de la Pime, Galo Gutiérrez, l’alcalde 
de Súria, Albert Coberó, i d’altres auto-
ritats i treballadors d’ICL Iberia. Totes 
elles van conèixer els detalls de la nova 
infraestructura estratègica.                  // 

Inauguració 
de la Rampa 
de Cabanasses 
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Rotonda acabada i inici dels treballs del projecte 
d’urbanització de la riera del Tordell
Els treballs de construcció de la nova 
rotonda a l’entrada sud de Súria han 
acabat a principis de desembre tal i 
com estava previst en el pla inicial de 
construcció. Aquestes darreres setma-
nes ja es permetia als vehicles el pas 
normal a tota la circumferència que 
dona accés al municipi, als accessos 
d’ICL i a la carretera C-1410z. També 
s’han instal·lat els nous semàfors que 
permetran regular el trànsit d’entrada i 
sortida de la riera del Tordell a la carre-
tera principal.  

Disseny únic
El centre de la rotonda està format per 
la paraula Súria, una olivera centenària 
i la falla del Mig Món, un disseny pro-
posat per l’Ajuntament i que ICL ha as-
sumit malgrat el cost afegit. Al mateix 

ICL ha estat una de les grans em-
preses del sector que ha participat a 
Iberflora 2021, la Fira Internacional de 
Planta i Flor, Paisatgisme, Tecnologia i 
Bricojardí, que s’ha celebrat a València. 
L’empresa ha presentat Osmocote 5, 
la cinquena generació d’un fertilitzant 
líder que incorpora noves tencologies 
per ser més precís i eficient. La trobada 
de principis d’octubre ha estat tot un 
èxit amb més de 10.000 visitants del 
sector, cosa que suposa un 38% més 
que l’any 2019.                                  ///  

Participació a 
Iberflora 2021

ICL valora positivament la recuperació 
presencial de la fira Fruit Attraction

La tornada presencial de Fruit Attraction aquest 2021 ha estat un veritable es-
deveniment per al sector de fruites i hortalisses que ha demostrat el seu dina-
misme i ganes d’afrontar el futur amb una gran participació d’empreses i profes-
sionals que l’han visitada. ICL ha apostat clarament per estar en aquesta edició  
amb un nou estand, reflectint la seva nova imatge corporativa i dedicant un espai 
especial a cadascuna de les tecnologies innovadores. El més destacat de la fira 
ha estat la trobada presencial entre l’equip tècnic i comercial d’ICL i els clients, 
distribuïdors i professionals del sector, després d’un any i mig sense esdeveni-
ments presencials.                                                                               /// 

temps ja ha començat la construcció de 
la primera fase del projecte d’urbanit-
zació de la riera del Tordell, que conver-
tirà aquesta zona en un ampli passeig 
fluvial que en futures fases arribarà 
fins al barri del Fusteret on es crearan 
passos de vianants amb semàfors. La 

IA S ICL IBERIA

previsió és acabar les obres el maig 
del 2022. Les obres d’urbanització, 
juntament amb la construcció de la ro-
tonda, suposen una inversió per part 
d’ICL Iberia de quatre milions d’euros, 
en 60.000 m2 d’actuació en fases dife-       
rents.                                                         //
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Quina és la seva formació i expe-   
riència laboral?     
Soc enginyer químic amb un màster 
en control de processos. Porto més de 
24 anys treballant en activitat minera, 
majoritàriament mineria de coure. 
També he treballat al Canadà amb 
níquel, i els darrers 12 anys els he pas-
sat a Los Bronces, una de les mines 
de coure més grans del món ocupant 
diferents rols, entre ells gerent gene-
ral els últims 5 anys. Allà produíem 
350.000 tones de coure l’any.   

Com es definiria com a directiu?    
Sóc formador d’equips. Dono espai 
perquè les persones facin coses, que 
provin, i si cal s’equivoquin, però 
també exigeixo molt compromís amb 
el que ens comprometem a fer. El que 
m’apassiona és desenvolupar per-
sones. I és que crec que el potencial 
humà és gegant. 

I com a persona?   
Sóc un humanista. Crec que la so-
cietat, igual com les empreses, s’ha 
d’organitzar per posar la gent al centre 
i m’agradaria deixar un món millor 
que el que vaig rebre.   

Coneixia ICL Group?  
Sí, tenia una noció de qui eren, un dels 
grans jugadors de la lliga dels ferti-
litzants, un mercat amb molt futur. 
També tinc un respecte i admiració 
per la cultura i tecnologia israelita, 
sempre m’ha cridat l’atenció com fan 
un ús eficient de l’aigua, l’energia solar 
i altres elements. A Xile, tenen Israel 
com a referent en aquests àmbits.  

Coneixia Catalunya?  
Hi havia vingut una vegada amb la 
meva dona i en vam quedar enamo-
rats. Ens va agradar molt, amb una 
història apassionant que vull apro-
fundir. Així com aprendre a parlar ca-
talà i submergir-me a la seva cultura. 
Aquests primers dies sense la família 
aquí, he aprofitat per caminar pels car-
rers de Barcelona, Montserrat, Súria i 
altres  poblacions per anar coneixent 
el territori. També he pogut parlar 
amb les associacions i administracions 
locals i això m’ha ajudat a saber on 
soc. Crec que hi ha moltes coses que 
em connecten amb el meu territori 
original: el clima, el vi, la passió.

Quina valoració fa dels primers 
mesos a ICL Iberia?       
Primer de tot vull agrair la qualitat de 
l’acollida que m’ha fet tot l’equip. He 
notat la calidesa humana de la gent 
d’aquí. M’agrada que la gent em digui 
el que pensa i això és bàsic perquè 
sóc poc amic de les jerarquies, tot i 
que sé que moltes decisions les hauré 
d’acabar prenent jo. En la diversitat 
d’opinions s’enriqueixen les decisions. 
I en aquest camí hem de fer que millo-
ri l’empresa i també les persones que 
hi treballen.  

Com s’ha trobat l’empresa?
Estem en un punt de transició. En els 
últims anys hem viscut uns períodes 
molt complicats. Hi ha un equip que 
ha de creure i tenir confiança per tirar 
endavant grans reptes. Com a directiu 
m’he proposat fer canvis i amb els mo-
ments complicats que hem passat i tot 
el que hem après hem de ser capaços 
d’afrontar-los i que en aquest camí no 
només millori l’empresa sinó tots els 
treballadors i treballadores, i fer que 
sentin el treball com una oportunitat 
de desenvolupament personal.

“Canvi, actitud i repte, 
pilars bàsics per al 
futur de la mina”

ENTRE VISTA

PATRICIO CHACANA, CONSELLER DELEGAT 
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Quins objectius té a curt termini?
Aquest any portem molts incidents 
que ens han fet perdre temps i això 
ens ha de fer reflexionar a tots i con-
vidar-nos a renovar el nostre com-
promís amb la producció segura. Què 
hem de fer diferent per produir de 
manera segura i sostenible? Pel que 
fa a la producció, els nivells d’aquest 
any estan al voltant de les 600.000 
tones de potassa i l’expectativa per a 
l’any vinent és arribar a les 930.000. I 
aquesta expectativa pot semblar molt 
optimista, cert. És desafiant, però crec 
que amb el capital humà i les ope-
racions i serveis que s’han posat en 
marxa recentment ho podem acon-
seguir. I, molt important, cal millorar 
la producció i la rendibilitat, sempre 
tenint en compte el nostre entorn, el 
medi ambient i la sostenibilitat. Com a 
equip ens hem d’alinear a l’ambient de 
la possibilitat, no de la impossibilitat. 

24 anys d’experiència

Patricio Chacana és el nou conse-
ller delegat de la companyia. Xilè 
de 49 anys, casat amb la Cecilia 
des de fa 23 anys i pare d’en 
Rafael i en Nicolás, uns bessons 
de 17 anys. Aquest enginyer 
químic va arribar a Catalunya el 
dia 17 d’octubre per afrontar un 
nou repte professional a la seva 
carrera. Després de gairebé un 
mes i mig coneixent l’empresa 
i el territori, a mitjan desembre 
va tornar al seu país a buscar la 
família, un cop els dos nois han 
acabat el curs escolar. Explica 
que ha vingut a buscar una opor-
tunitat de creixement personal, 
un repte important en termes 
d’executar la transformació 
d’Iberpotash.

Que ens creiem que aquestes xifres 
són possibles i que entre tots i totes 
pensem sense restriccions.

Té una missió...
Sí, tinc dos pilars. El primer, liderar un 
canvi.  No podem deixar les coses tal 
com estan ara, ja que aleshores, per 
motiu de costos, aquest negoci no 
serà rentable. Hi ha una necessitat de 
canvi urgent que hem d’imprimir a l’or-
ganització. El segon és el desafiament. 
Tenim una tradició minera centenària. 
I, a vegades, les tradicions es tornen 
un pes quan el primer repte és el 
canvi. Ens hem de proposar canviar, 
buscant les millors pràctiques dins i 
fora del negoci. A dins, potenciar la 
nostra capacitat d’escolta i promoure 
la innovació i la participació dels nos-
tres treballadors i treballadores. I en 
l’àmbit extern, mirar altres negocis, al-
tres indústries i aprofitar la digitalitza-
ció per aconseguir una millor gestió de 
l’activitat minera per veure les oportu-
nitats de millora. Tenim moltes possi-
bilitats per explorar que ens poden fer 
millorar la nostra posició competitiva, 
però per a poder-les afrontar necessi-
tem transformar-nos. Aquesta trans-
formació ens farà treballar de manera 

diferent i ens farà afrontar els reptes 
d’una manera diferent de com ho hem 
fet fins ara. El recurs geològic el tenim, 
però si l’explotem com sempre, com 
hem fet fins ara, no hi ha negoci atrac-
tiu. Hem d’obrir la nostra ment, mirar 
el món, deixar espai a la tecnologia i a 
la digitalització, veure com ho fan els 
altres, innovar... i tenint en compte el 
nostre objectiu de mineria sostenible. 
Canvi, actitud i repte.       

I l’objectiu a llarg termini? 
Que l’activitat minera sigui operativa 
molts anys més aconseguint un cost 
similar al percentil 50 del mercat que 
ens faci competitius produint entre 
un milió i un milió i mig de tones de 
potassa cada any. Potenciar el desen-
volupament de la Catalunya Central 
i que tota aquesta àrea sigui un refe-
rent per a la nova generació de pro-
fessionals al país.                             /// 

“VULL AGRAIR LA 
QUALITAT DE L’ACOLLIDA 
QUE M’HA FET TOT 
L’EQUIP, HE NOTAT LA 
CALIDESA HUMANA”

“VOLEM POTENCIAR EL 
DESENVOLUPAMENT DE 
LA CATALUNYA CENTRAL 
I QUE TOTA L’ÀREA 
SIGUI REFERENT” 
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GRUP ICL

ICL signa els principis 
d’apoderament de les 
dones de Nacions Unides

El nostre president d’ICL Group, Raviv 
Zoller, ha signat els principis d’apode-
rament de les dones de les Nacions 
Unides (WEP).  Es tracta d’un conjunt 
de principis que ofereixen orientació 
a les empreses sobre com promoure 
la igualtat de gènere i l’apoderament 
de les dones en el lloc de treball, el 
mercat i la comunitat. Establerts pel 
Pacte Mundial de les Nacions Unides 
i l’entitat ONU Dones, els WEP estan 
formats pels estàndards internacio-
nals del treball i dels drets humans 
i es basen en el reconeixement que 
les empreses tenen un interès i una 

responsabilitat en la igualtat de gène-
re i l’apoderament de les dones.

Compromís ferm
Els WEP són un vehicle principal 
per a l’execució corporativa de les 
dimensions d’igualtat de gènere 
de l’agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides. ICL mostra així el 
seu compromís amb aquesta agenda 
i amb treballar de forma conjunta en 
xarxes de múltiples parts interessades 
per fomentar pràctiques empresarials 
que apoderin les dones.                ///

ICL Group ha estrenat una nova 
aplicació dedicada exclusivament als 
voluntaris i les activitats de voluntariat 
a tots els centres de treball i empreses 
distribuïdes arreu del món on ICL és 
present. L’aplicació permet introduir 
les dades de les entitats i fundacions 
receptores de voluntaris així com les 
activitats de voluntariat que es poden 
realitzar un dia determinat o de forma 

continuada. Els treballadors i treba-
lladores poden entrar en aquesta 
aplicació, veure les activitats que s’ofe-
reixen i registrar-se en les que més 
els puguin interessar. Al mateix temps 
també es poden proposar activitats i 
projectes. La nova APP consciencia so-
bre la importància del voluntariat cor-
poratiu i personal amb una implicació 
molt directa de la companyia.           ///

Nova aplicació de voluntariat ICL

L’any 2022 serà nomenat l’any de la 
sostenibilitat a ICL. Així ho ha anunciat 
el president de la companyia, Raviv 
Zoller, durant la setmana ESG que s’ha 
celebrat el novembre. ICL invertirà 
encara més esforços i recursos en la 
promoció de la sostenibilitat en tots 
els seus centres de treball. Els darrers 
anys ICL ha estat reconeguda pels 
seus esforços continuats en l’àmbit de 
la responsabilitat corporativa. Entre 
altres, l’empresa ha rebut la puntuació 
Platinum+ (la més alta) a l’índex Maala 
(de Responsabilitat Corporativa) per 
tercer any consecutiu, la classificació 
A- a l’Informe Climàtic de CDP (Climate 
Change Disclosure), el rànquing de 
plata en sostenibilitat d’ECOVADIS, i 
va ser inclosa a l’Índex d’Igualtat de 
Gènere de Bloomberg per al 2021. /// 

2022 serà 
l’any de la 
sostenibilitat
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

L’empresa ha estat guardonada per 
EsAgua en la categoria EsAgua Gold 
per la implicació i compromís en la 
gestió dels recursos hídrics en la seva 
activitat. Aquesta distinció és propor-
cionada per Cetaqua, Water Footprint 
Network i DNV, promotors d’EsAgua, 
xarxa d’empreses compromeses amb 
l’ús sostenible de l’aigua i la petjada 
hídrica. 

Disminució de l’ús de l’aigua
Els darrers cinc anys ICL Iberia ha 
assolit una disminució del 27% de 
l’empremta hídrica i d’aigua, motivada 
en gran part per la millor eficiència 
aconseguida en l’execució de les grans 
inversions que suposa el Pla Phoenix. 
El procés per obtenir potassa es basa 
en la flotació, que aprofita la diferèn-
cia de densitat i solubilitat de les di-
ferents sals. Per aquest motiu, l’aigua 
és un element fonamental a l’activitat 
minera. L’aplicació d’indicadors d’ús 
d’aigua (empremta hídrica i empremta 

Guardó EsAgua 
Gold per a la 
gestió de l’aigua

A l’estiu vam publicar la setena edició 
de la Memòria de Sostenibilitat. El 
document de 37 pàgines recull els in-
dicadors de l’empresa relatius al 2020. 
Amb aquesta publicació complim de 
nou el compromís de transparència i 
responsabilitat social. Entre les dades, 
destaca la producció de 571.000 tones 
de potassa (el 65% de la qual es va 
exportar i el 95% es va destinar a l’ac-
tivitat agrícola) i la comercialització de 
824.000 tones de sal (el 50% de la qual 

es va destinar al desglaç de carreteres 
i la resta a la indústria electroquímica). 
La memòria també reflecteix la inver-
sió realitzada l’any passat de 71 mili-
ons d’euros amb una xifra de negoci 
de 180 milions. Entre els fets destacats 
del 2020, hi ha la posada en marxa de 
la nova terminal al Port de Barcelona, 
l’adhesió als Acords Voluntaris de 
disminució de CO2 i la certificació del 
sistema de gestió de mineria sosteni-
ble.                                                       ///  

Publicada per setè any la Memòria de Sostenibilitat

El nou espai ajardinat a l’accés de 
les instal·lacions d’ICL Iberia a Súria 
ha anat a càrrec dels operaris de la 
Fundació AMPANS i té com a objec-
tiu modernitzar i renovar l’entrada a 
l’empresa. L’actuació forma part de 
l’activitat de jardins que duu a terme 
la Fundació AMPANS des del 1998 i 
s’ha basat en la plantació d’oliveres en 
terra volcànica, a més de plantes als 
parterres. A més, el nou jardí d’en-
trada a ICL Iberia permet un millor 
manteniment i és molt més sostenible 
que l’espai anterior.                          /// 

Nou espai
ajardinat

d’aigua) permet avaluar els impactes 
ambientals potencials relacionats 
amb l’aigua i detectar oportunitats per 
reduir-los i optimitzar l’ús d’aquest re-
curs. Amb aquests indicadors, podem 
conèixer quina influència en el medi 
hídric genera una tona de potassa, fet 
que permet optimitzar les extraccions 
d’aigua i millorar l’impacte ambiental 
dels seus abocaments. Aquesta gestió 
de l’aigua és un element clau per 
continuar avançant el Pla de Mineria 
Sostenible.                          ///  
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A FONS

La setena promoció d’estudiants de 
Formació Professional Dual del Cicle 
formatiu de Grau Mitjà d’Excavacions 
i Sondatges consolida, amb 21 
alumnes a primer i 19 a segon, un 
model d’èxit formatiu. L’FP Dual es 
basa en 2.000 hores en dos cursos 
acadèmics reglats. El primer curs és 
més teòric i les pràctiques es fan a 
l’exterior del Pou 4 d’ICL Iberia amb 
màquines excavadores i de sondatges 
i el simulador miner. A segon curs, 
els alumnes inicien les pràctiques 
remunerades i donats d’alta a la 
Seguretat Social a l’interior de la mina 
de Cabanasses. Posteriorment poden 
formar part o no de la plantilla minera.    

Aposta consolidada
Després de sis promocions, l’èxit 
d’aquesta FP Dual s’ha consolidat. 

Segons el professor de l’Institut 
Mig-Món i coordinador-tutor de ‘FP 
Dual, David Garcia “aquest grau 
assegura que les noves fornades 
de miners i mineres arribin amb 
una formació tècnica necessària i 
reglada, amb titulació de tècnics 
i amb experiència i sobretot molt 
versàtils. No es tracta d’un curset 
per poder entrar a treballar a la 
mina i prou. És un win-win”.

Monitoratge
Tots els alumnes compten amb un 
monitoratge molt directe a mina, per 
part de Manuel Juárez, miner-tutor 
experimentat que els guia, forma i 
supervisa en el període de pràctiques 
remunerades. Manuel Juárez explica 
que “la tasca de pràctiques de nois i 
noies de l’FP Dual no seria possible 

sense la coordinació de tots els 
departaments d’ICL Iberia, des de 
RRHH a direcció de Mina, ni tampoc 
sense l’aposta i ajut dels miners 
i mineres“. A més, segons el tutor 
miner (veterà miner de Cabanasses), 
“també se’ls forma en valors 
imprescindibles a la vida com ara 
la puntualitat, l’esperit de millora, 
la prevenció en riscos laborals, o el 
treball en equip, entre altres, que 
els servirà a qualsevol feina. Per la 
majoria és la seva primera incursió 
en el món del treball”.

Sortides professionals
Les principals sortides professionals 
(no sempre a la mina sinó també a 
empreses proveïdores o en canteres 
o mines exteriors) són operador de 
màquina de moviment de terres, 

El futur de la mineria 
passa per l’FP Dual
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sondista, miner i artiller. Tots els 
estudiants que aproven obtenen 
la categoria de tècnic. L’entrada de 
dones mineres és encara incipient 
però la tendència sembla anar a l’alça 
si es potencia una mica.  Actualment 
hi ha 3 dones mineres que ja treba-
llen a Cabanasses portant minadors, 
camions o pales, o  al control de l’skip 
(l’ascensor) que provenen de l’FP Dual. 
Però també hi ha dones estudiant, 
actualment, a primer i segon curs.

Més enllà de Súria
Les darreres promocions han comptat 
amb 110 alumnes, dels quals 53 han 
estat contractats per ICL Iberia i per 
primera vegada en més de 100 anys  
es compta amb dones operàries de 
mina. L’origen dels estudiants va ser 
inicialment de Súria, però a mesura 
que van passant les promocions el 
radi s’eixampla i de la promoció actual 
el 50% és d’origen surienc. 

Susanna Ballester

Súria. 24 anys. Neta 
de miner. Va deixar els 
estudis als 16 anys i va 
treballar en diversos 
llocs. En saber que 
treballava una dona 
minera es decideix per 
l’FP Dual perquè és molt 
a prop de casa. Des 
del juny de 2021 forma 
part de la plantilla d’ICL 
Iberia. Condueix l’as-
censor o skip.

Inici l’any 2015
L’inici de la formació en FP Dual va 
començar l’any 2015 en el marc d’un 
conveni entre ICL, la Generalitat, els 
ajuntaments del territori i els insti-
tuts de secundària de Súria i Sallent. 

El principal objectiu era establir una 
formació específica relacionada amb 
el sector miner i inèdita fins aleshores 
que permetés formar les noves con-
tractacions de mineres i miners a la 
comarca.                                            /// 

Christian Ramírez

Manresa. 30 anys. No 
té cap familiar miner 
però sí un amic que li 
va recomanar. Acabant 
les pràctiques i, per 
tant, el segon curs del 
cicle formatiu. Li agrada 
sobretot conduir el 
minador. Valora el bon 
ambient de treball. 

Gerard Alsina

Súria. 21 anys. El seu 
avi patern va treballar 
de mecànic als tallers 
de superfície. Ell estava 
estudiant informàtica, 
però un amic li va re-
comanar que estudiés 
aquesta FP Dual que és 
al costat de casa seva. 
Li agrada molt conduir 
el camió i la pala Lieber.

Flavia Rodríguez

Súria. 21 anys. Acabant 
les pràctiques de segon 
curs. Li agrada molt 
portar qualsevol tipus 
de maquinària. Hi ha 
molt poques dones 
encara,  però creu que 
això canviarà perquè 
una dona pot fer de 
minera sense cap mena 
de dubte.

PROFESSORAT
Professorat del departament d’Educació 
David Garcia ,  Isabel  Carbonell ,  Jordi  Esqué i  Xavi 
Morros. 

Professors especialistes 
Manuel Juárez (tutor Cabanasses) ,  Juan Carlos 
Fontan (trebal lador d ’ ICL Iberia) ,  Joan Pere Ruiz, 
Albert Ferrer i  Moisès Boixadera.  Sense obl idar 
l ’enginyer superior de mines,  el  surienc Jesús 
Migueles,  que ha donat l ’ impuls a l ’FP Dual des dels 
seus inicis  (el  2015) i  que aquest curs ja no en forma 
part.
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QUALITAT I  INNOVACIÓ

El projecte de transformació digital a 
la mina de Cabanasses ja va comen-
çar fa uns mesos amb l’objectiu de 
renovar les operacions mineres, tenint 
en compte la complexitat del jaciment 
que fa que no sigui fàcil l’explotació. 
La transformació digital a l’interior de 
la mina és una palanca estratègica 
per tal de fer l’explotació més segura, 
sostenible i eficient.  

Repte important
Fins ara, hem estat analitzant les dife-
rents  possibilitats i la seva viabilitat  i 
el camí a recórrer pel que fa a tecnolo-
gies i  esperem que durant l’any vinent 
podrem ja començar a desplegar, tot i 
que som conscients que es tracta d’un 
procés llarg i complex. Aquests tipus 
de transformacions ja s’han dut a ter-
me en entorns productius de super-
fície des de fa diversos anys però en 
mineria subterrània és tot un repte.  
Per començar, ja és un gran repte la 

instal·lació d’una xarxa de comunica-
cions efectiva, sostenible i prou 
robusta per a unes condicions de 
treball com les nostres. Activitats 
aparentment tan senzilles com pot ser 

Transformació digital 
a la mina de Cabanasses

PRE VENCIÓ

PRINCIPALS FUNCIONALITATS DEL DESPLEGAMENT 
D’UNA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONS

connectar un dispositiu de telefonia 
amb prestacions similars a les que 
tindria un mòbil com el que utilitzem 
cada dia es compliquen molt a 800 
metres de produnditat.                      ///  

Disposar de terminals per poder comunicar-se dins la mina com fem amb el mòbil.

Tenir informació a temps real de tot el que passa a nivell d’operacions i visualit-
zar-ho des d’un centre de control o des d’una tauleta a diversos punts de la mina.

Visualitzar en temps real paràmetres de la nostra maquinària i prevenir avaries.

Poder visualitzar l’estat de la ventilació a qualsevol punt per poder actuar 
i millorar les condicions de treball.

·
·

·
·
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La mina i la rampa de Cabanasses han 
fet un exercici de simulacre d’emer-
gència general on ha participat tot el 
personal de manteniment, explotació 
o suport tècnic entre altres. El simu-
lacre es basava en la simulació d’una 

situació de perill per un incendi en 
un camió al costat del minador 24. 
L’objectiu era desenvolupar un exer-
cici pràctic d’ensinistrament, segons 
el que preveu el Pla d’Emergència. 
També s’ha fet un simulacre a l’edifici 

d’oficines centrals. La valoració també 
ha estat molt positiva tot destacant 
una alta disposició voluntària i les 
Brigades de salvament han tingut un 
cop més un paper determinant amb 
una actuació disciplinada.                 ///

Paper clau de les Brigades 
als simulacres d’emergència 

PRE VENCIÓ

Nova campanya de seguretat
La nova campanya de seguretat del 
departament de Prevenció d’ICL Iberia 
s’ha desenvolupat sota el lema Tots 
som seguretat. Es tracta d’una cam-
panya diferent que té per objectiu fer 
pensar als treballadors i treballadores 
sense donar a conèixer de forma es-
pecífica la campanya. S’han distribuït 
per diferents zones de tots els centres 
de treball una fitxa de dòmino on hi 
havia una lletra. Com si fos un joc, 
calia omplir una butlleta i posar què 
significava per a cadascú aquella lletra 
proposada. En total, han estat nou 
lletres que han anat circulant i que 
formen la paraula SEGURETAT. S’ha 
fet servir una fitxa de dòmino perquè 
justament cap fitxa del joc pot anar 
sola i necessita ser part de la resta. 

Finalment, la campanya ha donat a 
conèixer la paraula clau per destacar 
que tots som importants en seguretat, 
tots som una fitxa indispensable per 
aconseguir-ho. Ha finalitzat amb un 
vídeo on es posen totes les lletres en 
comú i formen la paraula. Els partici-
pants entraran ara en un sorteig per a 
un berenar-sopar i espectacle.         ///

La mina de Cabanasses compta amb 
els primers menjadors climatitzats, 
dotats amb aire condicionat, que 
permeten una millora en les condici-
ons ambientals i la recuperació per als 
miners i mineres en les zones de des-
cans. Des de la mina s’ha impulsat una 
prova als menjadors nord i sud per 
comprovar els beneficis en el benestar 
de la plantilla.                                      ///

Menjadors 
climatitzats



DESEMBRE
 202114 ICL Iberia Magazine

L’enquesta de clima laboral  Employer 
of Choice del 2020 ha suposat la par-
ticipació del 66% de la plantilla d’ICL 
Iberia, segons es desprèn dels resul-
tats obtinguts. Destaca també que el 
63% de la plantilla que hi va participar 
se sent compromesa amb la compa-
nyia. Més de la meitat dels enquestats 
pensa que compta amb les habilitats i 
recursos necessaris per dur a terme el 
seu treball.  

Resultats concrets
Els resultats de l’enquesta de clima 
laboral de l’any 2020 evidencien 
com a punts forts o aspectes més 

Resultats Eoc 2020 
i ja en marxa 2021

ENS INTERESSA

Programa de lideratge i gestió del canvi i transformació a ICL 
El programa formatiu ha començat 
amb la participació de tots els direc-
tius, responsables d’àrea, vigilants 
i supervisors d’ICL Iberia de tots els 
centres de treball de la companyia. 
L’equip de direcció ha fet un programa 
de formació anomenat  Mentors del 
canvi per acompanyar els comanda-
ments intermedis en la implementació 
dels seus plans d’acció individuals de 
millora i gestió del canvi. Els respon-
sables que lideren equips de treball 
també han iniciat el Programa de 
Gestió del Canvi, on reben eines per 
liderar, influir i gestionar el canvi en els 
seus equips directes, amb quatre grups 
diferents de formació.

Més tallers
També han començat els tallers per als 
vigilants i encarregats, sobre Lideratge, 
Comunicació i Feedback, sempre des 
de la perspectiva de millorar com 

liderem les persones per així contribuir 
a activar el procés de transformació 
i fer que les coses passin. Aquests 
tallers continuaran el primer trimestre 
d’aquest any 20222.                             ///

Sonia Barco Torres
Javier Fenoy Martín
José Sáez Bermúdez
Juan Antonio Marchan Tauste
Juan Antonio Pérez Reyes
Mario Ribera Rodríguez
José Antonio Ramírez Sánchez
José Antonio Salazar Padilla
Matías Muñoz Requejo
Juan de Toro González

JUBILATS 2021 
(fins a 30-11-21)
Juan Binczyk
Houssine Bounaftah Fakeri
Antonio Carrasco Borrego
Camil Comabella Ortiz
Joan Coma Gusart
Enric Farré Castells
Enric López Egea
Jerónimo Martín López
Diego Orozco Saldaña
Jesús Ribera Sadaña
Luis Manuel Río García
Albert Sánchez Comellas
Valentín Soler Martínez
Joan Soler Sobré

PREMIS A LA
FIDELITAT

valorats la durada del lloc de treball, 
la possibilitat de poder parlar amb 
el superior així com el respecte d’ICL 
per les diferents cultures. Pel que fa a 
oportunitats o aspectes valorats amb 
puntuació més baixa, destaquen la ne-
cessitat de millorar la comunicació a la 
plantilla i de crear entorns de treball  
on  no es perdi el temps en procedi-
ments innecessaris. L’objectiu de l’EoC, 
Employer of Choice, és escoltar i tenir 
en compte les opinions de la plantilla 
per seguir implementant millores. 
L’enquesta és de caràcter anual i ja 
s’ha posat en marxa la que correspon 
a l’any 2021.                                          ///
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ESG WEEK

Del 15 al 19 de novembre s’ha celebrat 
una nova edició de l’ESG Week, una 
setmana dedicada al medi ambient, 
a la seguretat i salut, a la qualitat, al 
compliance, al voluntariat i a la inclu-
sió i diversitat. Entre altres activitats, 
ha destacat  una neteja a l’entorn de 
Súria, un acte de reconeixement als 
voluntaris d’ICL Iberia del 2021, con-
ferències sobre prevenció de riscos  

L’ESG Week, en imatges
laborals i sobre bons hàbits de nutri-
ció pr als  torns de treball així com ta-
llers de la brigada de salvament sobre 
primers auxilis a l’exterior i també a 
l’interior de la mina de Cabanasses.  
De forma telemàtica ha tingut lloc un 
joc interactiu de compliance i una xer-
rada sobre gestió de qualitat. També 
s’ha organitzat una visita a una planta 
de tractament de residus i un segon 

clean up als exteriors de la mina de 
Cabanasses. L’ESG Week també ha 
comptat amb activitats de voluntariat 
com ara la construcció d’una pista 
de petanca a la residència d’avis Bell 
Repòs, una neteja a la platja Calnegre 
de Múrcia, o una recollida solidària 
d’aliments a tots els centres de treball 
que s’allarga fins Nadal i que l’em-
presa doblarà.                                     /// 
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 REGIÓ7 20-10-2021 
 ARA 16-11-2021 

EXPANSIÓN 24-7-2021 

EL PERIÓDICO 30-9-2021 

EL PAÍS 10-7-2021 

 IDEAL 27-10-21 

 REGIÓ7 7-12-21  
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 EXPANSIÓN  2-11-2021

 ACN 21-10-2021  

 REGIÓ7 8-12-2021 

 REGIÓ7 2-7-2020 

 INFOAGRO.COM 11-10-2021 

 NACIOMANRESA.CAT 28-9-2021  

 REGIÓ7 30-10-2021  

 NACIOMANRESA.CAT 8-12-2021 

 REGIÓ7 7-12-21  
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ENS VISITEN

SOM PRESENTS

Beatriz Álvarez,  
a la jornada 
E-Woman 
Membre de l’equip 
comercial d’ICL, ha 
estat una de les 
dones convidades 
a participar a 
la jornada que 
organitza Regió7. 

Participem a 
la campanya 
‘Sumem’ 
L’enginyera 
superior de Mines 
Sara Rabeya és 
la imatge d’ICL 
Iberia en el marc 
de la campanya 
d’UManresa. 

Xerrada sobre 
la Rampa de 
Cabanasses 
A càrrec del director 
facultatiu d’ICL 
Iberia, Francesc 
Xavier Caballero, als 
alumnes de quart 
curs del grau de 
Geologia de la UAB. 

Construcció d’una 
pista de petanca
Iniciativa d’un grup 
de voluntaris d’ICL 
Iberia en el marc 
de la setmana ESG 
Week 21. També 
van regalar jocs de 
petanca per als avis 
i àvies.  

Aquest estiu el cim del Cogulló ha acollit un 
concert de gospel del grup sallentí The River 
Troupe Gospel. Hi van assistir veïns i veïnes 
de Sallent i rodalies (1). 

Més de 50 instagramers del compte 
Descobreix Catalunya van participar en una 
trobada amb el Cogulló de protagonista. 
També es va dur a terme un tast de vins de 
la DO Pla de Bages, a càrrec del Mas de la 
Sala, i un concert del grup bagenc SPIN-OFF 
(2). 

Matinal infantil Lab 0_6 al cim del Cogulló. 
Nens i nenes de Sallent, Santpedor i fills de 
treballadors d’ICL Iberia van visitar a l’octu-
bre la muntanya de sal, on dues furgonetes 
del Lab0_6 de la Universitat de Manresa els 
van apropar la ciència amb tallers adaptats 
a les seves edats (3).

El Gremi d’Àrids de Catalunya va visitar a 
principis de setembre la nova terminal por-
tuària Tramer, al Port de Barcelona (4).

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

1

3

2

4



19

FIRMA CONVIDADA      MIQUEL ROVIRA

L’economia circular té com a objectiu allargar al màxim la 
vida dels recursos. Sens dubte és un canvi de paradigma no 
exempt de dificultats que implica consumir i produir dife-
rent, i té múltiples beneficis com ara contribuir a assegurar 
la disponibilitat a un preu raonable de les matèries prime-
res, crear nous models de negoci i llocs de treball així com 
la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
causants del canvi climàtic. Com portar-ho a terme? Amb 
l’ecodisseny dels productes, el seu ús òptim i la recuperació 
de valor al final de la seva vida. S’aplica també als serveis i 
a qualsevol sector, com ara alimentació, mobilitat, energia, 
turisme, mineria, química, residus i aigua.

La circularitat s’il·lustra molt bé en el cas de les matèries 
primeres crítiques (Critical Raw Materials, CRM) que són 
imprescindibles en medicina, energies renovables, bateri-
es elèctriques, robòtica i 
impressió 3D entre d’al-
tres. Els CRM són essenci-
als per la UE a causa de la 
seva rellevància en l’eco-
nomia, la dependència de 
les importacions i poten-
cial escassetat. El 2011 en 
fou publicada la primera 
llista amb 14 materials, i 
s’ha anat estenent fins a 
30 en l’actualitat, el liti, el 
cobalt, el magnesi, el gra-
fit natural i la bauxita en 
són exemples. En efecte, 
la pandèmia de COVID-19 
ja ha afectat greument les 
cadenes de subministrament i estem patint la manca de 
components molts dels quals contenen CRM.
 
Centrem-nos en el cobalt, que s’empra en les bateries elèc-
triques, i que sovint s’extreu de mines situades en zones en 
conflicte i d’elevat impacte ambiental. Des de el Centre Tec-
nològic Eurecat estem executant diversos projectes de re-
cerca que persegueixen en primer lloc, mitjançant l’eco-dis-
seny intentar reduir la quantitat de cobalt emprada en cada 
bateria, o trobar-ne substituts. Un cop fabricades, cal pro-

longar i optimitzar l’ús de les bateries el màxim possible. En 
uns 8 o 10 anys, les bateries de cotxe perden part de la seva 
capacitat i deixen de ser aptes per a l’automoció, obrint-se la 
possibilitat d’una segona vida adaptant-les i emprant-les en 
usos estacionaris, com en edificis per a l’emmagatzematge 
d’energia renovable. Un cop esgotada la segona vida de les 
bateries, cal recuperar-ne el cobalt amb tecnologies de se-
paració i concentració, per tal que tingui nous usos evitant 
la seva dispersió al medi ambient. Idealment, el fabricant de 
les bateries en conservarà sempre la propietat i oferirà un 
servei en lloc d’un producte, això s’anomena servitització i 
té un efecte molt positiu en la circularitat ja que el produc-
tor és el primer interessat en l’eficiència del producte. 

Amb un creixement exponencial de la població, forta com-
petència pels recursos, una demanda creixent de productes 

sostenibles pels consumi-
dors i els efectes del canvi 
climàtic cada vegada més 
manifestos, l’economia cir-
cular és part de la solució.

Però la circularitat tindrà el 
seu efecte transformador 
accelerat i exponencial, 
només si es fa un esforç 
sinèrgic: empreses, admi-
nistració pública, ciutada-
nia, tercer sector i inversió 
en recerca i innovació, ja 
que estem davant un nou 
model econòmic que re-
quereix d’un impuls tecno-

lògic. Cal ser conscients dels avantatges però també dels 
límits de l’economia circular, i per tant no es pot deixar de 
promoure el consum responsable.

Moltes empreses com ICL ja hi treballen, la UE promou el 
programa Green Deal que farà d’Europa el primer continent 
climàticament neutre el 2050 amb un fort impuls a l’econo-
mia circular, i a casa nostra tenim iniciatives com l’observa-
tori Catalunya Circular. Queda molt per recórrer però el camí 
està encetat.                                                                                                    ///
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