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Editorial

Fa uns mesos, tots sentíem que la pandèmia de la COVID-19 arribava al final. Crèiem que les 
nostres rutines s’anirien recuperant així com el creixement econòmic. També ens sentíem feliços 
a ICL perquè els projectes que durant anys havíem dut a terme començaven a concloure i de mica 
en mica s’iniciava un increment gradual del ritme d’extracció a la mina de Cabanasses.

Però una guerra devastadora s’ha iniciat a Ucraïna. Una guerra que ha provocat innombrables 
mostres de solidaritat. Una guerra que està canviant les nostres vides i la geopolítica mundial. 
Pot ser que en aquesta part d’Europa no siguem tan conscients, com en altres països del nord i 
de l’est, però els canvis que s’esdevenen són de gran abast: la UE ha accelerat els seus plans de 
transició ecològica per reduir les emissions de CO2, s’estan aprovant importants paquets d’ajudes 
econòmiques (Reboost UE), es busquen nous insums per garantir la independència respecte Rússia, 
es continuen llançant noves iniciatives i programes a gran velocitat, i sobretot, s’ha desfermat un 
augment de preus, sense precedents, al sector energètic (electricitat, gas i petroli) així com en 
altres insums essencials com la potassa.

Actualment, tant Rússia com Bielorússia constitueixen més d’un terç de la producció mundial de 
potassa. La UE, durant les primeres setmanes de conflicte, no va establir cap paquet de sancions 
als fertilitzants, però va arribar el sisè paquet de mesures, durant la primera setmana d’abril. 
Setmanes després de l’inici de la guerra d’Ucraïna, es comença a esvair la creença generalitzada 
d’un conflicte curt. La UE s’està preparant a consciència per deixar de dependre dels productes 
procedents de Rússia i tots els mercats i aliats internacionals es reposicionen: tot indica que les 
conseqüències i l’abast de les mesures, els canvis geoestratègics i l’aposta per la plena autonomia 
industrial pròpia, s’arrossegaran un bon temps i molts canvis poden ser de gran importància.

En aquest context, la potassa és un fertilitzant imprescindible per deixar de dependre d’un dels 
productes amb què Rússia finança la seva escalada bèl·lica: els fertilitzants. La UE ha reconegut 
que per garantir l’autonomia estratègica europea, inclosa l’alimentària, és essencial disposar d’una 
estratègia pròpia productiva, també de fertilitzants que en garanteixi la capacitat productora.

I és aquí on ICL, Iberpotash, la nostra mina, apareix reflectida. La nostra empresa es converteix, 
encara més, en un actor estratègic per garantir que la UE deixi de dependre de materials proce-
dents dels països en conflicte. El creixement de la nostra producció entre 2022-2025 se subratlla 
com a essencial per aconseguir aquesta independència. I esperem poder aportar molt més i que 
aquest increment ajudi a iniciar un salt cap a la reindustrialització europea i amb una estratègia 
pròpia de primeres matèries, on la potassa, no oblidem, constitueix gairebé l’únic recurs natural 
estratègic que posseeix el nostre país.

El nostre producte és estratègic
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AC TUALITAT

Les fases de millora urbanística, pai-
satgística i ambiental que executa ICL 
Iberia a l’entrada principal al municipi 
de Súria continuen avançant després 
que s’hagin inaugurat les obres d’urba-
nització del rieral del Tordell.

Inversió de quatre milions
El projecte compta amb una inversió de 
quatre milions d’euros i s’executa per 
fases. Fins ara han finalitzat tres actu-
acions (el nou sistema de semàfors al 
barri del Fusteret, la rotonda d’entrada 
a Súria i la millora paisatgística i ambi-
ental al rieral del Tordell). A partir d’ara 
es treballarà per assolir la urbanització 
i el tractament paisatgístic del camí de 
vianants des de l’entrada d’ICL fins al 
barri del Fusteret. Aquestes actuacions 
suposaran una millora ambiental del 

La nova entrada sud a Súria avança amb 
la urbanització del rieral del Tordell

camí i el talús, realitzant una actuació 
d’integració unitària.

Acte d’inauguració
En el marc de l’acte d’inauguració de 
la urbanització del rieral del Tordell 
de principis de maig es va donar a 
conèixer el resultat final de les obres 
realitzades els darrers mesos. Els tre-
balls han  consistit en els  moviments 
de terres (s’han mobilitzat més de 
40.000 m3) per assolir la nova cota 
d’urbanització, l’escullera de protec-
ció del rieral, la creació de la mota i el 
passeig fluvial elevat i un nou sistema 
de drenatge. També s’ha instal·lat el 
nou sistema d’il·luminació, amb nous 
bàculs i lluminàries de tecnologia LED, 
s’han millorat les voreres i s’ha col·lo-
cat mobiliari urbà. S’ha realitzat també  

la restauració ambiental dels diferents 
espais del rieral amb la plantació d’es-
pècies d’arbres i plantes autòctones 
que ha comptat amb la col·laboració 
dels alumnes de Súria.                         //

ICL Iberia, guardonada amb el 
premi Green Leaf 2022 de l’IFA
L’Associació Internacional de Fertilit-
zants (IFA) ha atorgat a ICL Iberia el seu 
Green Leaf Award 2022 com a reconei-
xement a la implantació d’un nou sis-
tema de gestió que ha millorat la salut, 
la seguretat i les emissions de la seva 
activitat. Aquest prestigiós guardó, que 
es lliura de forma bianual, reconeix el 
rendiment destacat en seguretat, salut 
i medi ambient (SHE) en la producció 
de fertilitzants per part dels membres 
de l’IFA. 

Reduir les emissions
ICL Iberia ha estat seleccionada, d’entre 
25 projectes presentats a la categoria 
de productors de fosfats/potassa, pel 
seu estudi ambiental sobre les accions 
realitzades per reduir les emissions 

d’efecte hivernacle a la seva planta de 
Súria i la seva gestió global de segure-
tat, salut i medi ambient.  L’Associació 
Internacional de Fertilitzants, fundada 
el 1927, és l’única associació mundial 
de fertilitzants amb uns 400 membres 
a 70 països. Té la missió de promoure 
la producció, distribució i ús eficient i 
responsable dels nutrients de les plan-
tes.                                                                  //  

ICL Iberia segueix amb el seu pla d’im-
puls de la mineria sostenible amb l’es-
trena d’una nova planta de tractament 
de la sal de desgel a Súria. La inversió 
ha estat de tres milions d’euros i es pre-
veu arribar a final d’any a una produc-
ció d’unes 900.000 tones de sal de des-
glaç per al mercat nacional, europeu i 
Estats Units. La nova planta inclou una 
part del material extret de la restaura-
ció de l’antic dipòsit salí de la Botjosa 
com a acció d’economia circular inicia-
da amb la planta de sal vacuum.               // 

Nova planta de sal 
de desgel a Súria
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Aprovació inicial de la modificació puntual 
del Pla Director de la Mineria

El 7è Congrés Internacional de Fruits 
Vermells de Huelva, zona europea 
d’aquesta fruita, s’ha celebrat aquest 
juny i ICL hi ha estat present amb un es-
tand propi. L’esdeveniment ha comptat  
amb un ampli programa d’activitats per 
analitzar la situació actual i els reptes 
de futur del sector dels fruits vermells. 
ICL compta amb solucions amb la tec-
nologia puntera per a un abonat efi-   
cient i sostenible en totes les fases del 
cultiu de la maduixa, amb abonaments 
d’alliberament controlat.                   ///  

Congrés de fruits 
vermells a Huelva

Assajos amb arròs al Delta de l’Ebre 
amb el fertilitzant Agromaster

ICL ha realitzat diversos assajos en el cultiu de l’arròs a la zona del Delta del Ebre 
amb l’aplicació d’Agromaster. El resultat ha estat molt positiu pel fet que s’ha 
demostrat que augmenta la producció i millora l’eficiència de l’ús del nitrogen 
amb una única aplicació d’aquest fertilitzant especialitzat.                           /// 

IA S ICL IBERIA

La Comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat ha aprovat inicialment la 
modificació puntual del Pla Director de 
la Mineria, que ha de permetre ampliar 
l’espai del dipòsit salí del Fusteret així 
com variar els usos del dipòsit salí del 
Cogulló.  

Ampliació temporal
La petició de modificació puntual del 
PDU de la Mineria, presentada per 
ICL Iberia, té per objectiu poder dipo-
sitar més excedent de sal mentre no 
es construeix el nou col·lector de sal-
morres. L’ampliació de la muntanya de 
sal és del tot necessària per mantenir 
l’activitat minera i serà de caràcter tem-
poral. La sal excedent es dipositarà en 
un espai del tot impermeabilitzat, de 
manera que la gestió assegura que cap 

gota d’aigua salada vagi a parar al riu 
Cardener. 

Millora de la qualitat de l’aigua
Una de les proves palesa de la bona 
gestió ambiental del dipòsit salí del 

Fusteret, ha estat la millora històrica de 
la qualitat de l’aigua del riu Cardener, 
un cop han finalitzat les obres de cap-
tació d’una surgència de salmorra ubi-
cada just al costat del riu, al barri su- 
rienc del Fusteret. 

Parc solar
D’altra banda, la modificació del Pla 
Director també demana un canvi 
d’usos del dipòsit inactiu de sal del 
Cogulló, amb l’objectiu que mentre es 
procedeix a la seva restauració es pu-
gui utilitzar la seva cara sud per instal-
lar-hi un parc solar i aprofitar l’energia 
fotovoltaica. La modificació puntual 
del Pla Director de la Mineria s’haurà 
d’aprovar a continuació de forma pro-
visional i, finalment, caldrà l’aprovació 
definitiva.                                                         //
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Quina valoració fa de la situació ge-
opolítica actual i l’impacte que està 
tenint sobre l’economia global?    
Assistim a dues confrontacions geopo-
lítiques, una de curt abast entre Rússia 
i Occident, i una de llarg abast entre 
la Xina i els Estats Units. La primera 
respon, de moment, a una confronta-
ció de guerra clàssica del segle XX, per 
temes de fronteres i seguretat. En la 
segona es posa en joc el futur liderat-
ge tecnoeconòmic del món. Resumiria 
en vuit punts els efectes econòmics 
immediats derivats de la primera con-
frontació: 1) Augment del preu dels 
hidrocarburs. La política energètica 
girarà cap a l’accés segur i la diversifi-
cació de fonts. Retornarà momentàni-
ament l’ús del carbó i l’energia nuclear. 
2) La seguretat alimentària serà crítica 
a nivell mundial. 3) La competència 
per materials, i productes bàsics crítics 
s’intensificarà: recursos naturals, neó, 
níquel, pal·ladi, semiconductors i 
equips avançats. 4) Augmentaran els 
controls de les cadenes de subminis-
trament i els intents de relocalització. 
5) Augmentarà la possibilitat que els 
estàndards tecnològics globals se 
separin. 6) Augmentaran els efec-
tes dòmino en el sistema financer: 

interrupció de fluxos financers sanci-
onats, repercussions significatives per 
a les forquilles de bons, prestadors, 
arrendadors d’aeronaus, contraparts 
de derivats i inversors afectats. 7) 
S’intensificaran les inversions en de-
fensa. I 8) S’intensificaran les amena-
ces a la ciberseguretat. L’augment del 
preu de l’energia i els efectes indirec-
tes negatius que tindrà afectarà el 
creixement econòmic, o bé en forma 
de desacceleració o com a recessió.   

El sector de l’alimentació, i sobretot 
els fertilitzants, estan agafant una 
importància cabdal aquests darrers 
anys...     
Sí, estem parlant de recursos estra-
tègics bàsics que han assegurat fins 
ara la subsistència de prop de vuit mil 
milions de persones. El col·lapse de la 
producció i distribució de fertilitzants 
o l’augment del preu dels aliments po-
den provocar, mentre duri la guerra, 
greus inestabilitats mundials. Estem 
observant ja moviments proteccio-
nistes en alguns països per assegurar 
els béns bàsics per a la població. Els 
organismes internacionals hauran de 
ser molt curosos en la gestió d’aquests 
recursos per a evitar conflictes majors. 

L’Agenda 2030 pot representar una 
oportunitat per a les empreses?   
Ja ho és. Alguns s’apropen als 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible des del criteri ètic de la 
responsabilitat envers al món. És una 
bona opció. Però Nacions Unides insis-
teix a dir que, a més de la responsabi-
litat, l’Agenda 2030 és també la millor 
oportunitat per a les empreses, per-
què el futur empresarial i econòmic 
anirà associat a la descarbonització, 
l’economia circular, l’eficiència ener-
gètica, la utilització d’energies verdes, 
el compromís amb les persones i les 
comunitats on operen les empreses.   

Sostenibilitat i indústria són, encara 
avui, termes antagònics?  
Sovint associem la producció industrial 
amb processos bruts i contaminants, 
però la realitat és que diversos sectors 
industrials han estat pioners en la 
incorporació d’innovacions sostenibles 
en alguns aspectes de la seva cadena 
de valor. El repte ara és presentar 
solucions integrals que redueixin els 
impactes negatius i afavoreixin els 
impactes positius.  

“Estem obligats a fer 
una transició ràpida, 
verda, justa i inclusiva”

ENTRE VISTA

ÀNGEL CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, PROFESSOR UNIVERSITARI I EXPERT 
EN SOSTENIBILITAT
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Quins són els principals objectius i 
reptes que cal assumir en sostenibi-
litat per part d’una empresa indus-
trial com ICL Iberia?
No soc expert en el vostre sector, 
però per sentit comú m’imagino que 
els reptes de sostenibilitat d’ICL Iberia 
deuen pivotar sobre els aspectes de la 
seguretat i els riscos laborals derivats 
d’una activitat altament extractiva, l’im-
pacte mediambiental vinculat amb la 
fabricació de fertilitzants en general i 
de la potassa en particular, la capacitat 
d’incidència en les comunitats locals 
on és present i, finalment, les relacions 
que estableix amb clients, proveïdors 
i altres grups d’interès. No oblidem 
que la principal forma de sostenibili-
tat d’una empresa ha de ser l’econò-
mica. Una activitat com la vostra és 
especialment sensible i exigent amb 
el tema de la sostenibilitat perquè té 
repercussions en moltíssims aspectes: 

Desenvolupament sostenible

Llicenciat i Doctor en Filosofia 
i Ciències de l’Educació (UB) i 
Diplomat en Alta Direcció d’Em-
preses (ADE) per Esade. És pro-
fessor titular del Departament de 
Societat, Política i Sostenibilitat 
i de l’Institut de Governança i 
Direcció Pública d’Esade (URL) i 
director de la Càtedra Lideratges 
i Sostenibilitat d’Esade. Director 
acadèmic de l’Observatori dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) impulsat per la 
Fundació Bancària la Caixa.

dipòsits salins, gran consum d’aigua i 
energia, emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, afectació a la biodiversitat, 
vessaments contaminants... i us obliga 
a treballar simultàniament en molts 
fronts, també en el de la recuperació 
i restauració. Desatendre qualsevol 
d’aquests aspectes us pot penalitzar 
en un context cada vegada més  sensi-
ble a aquests temes.

Un dels objectius d’ICL Iberia és 
assolir la mineria sostenible. Quina 
valoració en fa?       
L’objectiu em sembla lloable i enorme-
ment difícil. La mineria amb objectius 
sostenibles consisteix a desenvolu-
par els recursos minerals d’un país, 
de manera que hom maximitzi els 
beneficis econòmics i socials, alhora 
minimitzi els impactes ambientals. 
Això sembla endimoniadament difícil 
perquè el sector miner acostuma a 
ser intensiu i invasiu. I perquè el món 
demana produir encara més i impac-
tar menys, cosa difícil de conciliar a 
menys que els avenços tecnològics 
i una economia circular altament 
desenvolupada en l’aprofitament dels 
recursos i els residus ho pugui fer pos-
sible. ICL Iberia ha de fer públic el seu 

compromís amb la mineria sostenible 
i demostrar any a any els avenços 
assolits.  

Estem vivint una crisi energètica 
mundial. Prenen més importància 
que mai les energies renovables? I 
com ha d’afrontar aquest repte la 
indústria catalana?
La crisi energètica no prové de la 
manca d’energies sinó de la decisió 
voluntària mundial de substituir ener-
gies fòssils altament contaminants per 
energies verdes renovables. Ens ju-
guem el nostre present i el futur de les 
properes generacions. L’aposta per les 
energies renovables representa ja una 
autèntica revolució: tecnològica, eco-
nòmica i geopolítica. Estem obligats a 
fer una transició ràpida, verda, justa i 
inclusiva. La indústria catalana ho sap, 
ho veu i també ho defensa i està de-
terminada a fer-ho.                           /// 

“UNA ACTIVITAT COM 
LA VOSTRA ÉS 
ESPECIALMENT SENSIBLE 
I EXIGENT AMB LA 
SOSTENIBILITAT”

“L’OBJECTIU D’ASSOLIR 
LA MINERIA SOSTENIBLE 
EM SEMBLA LLOABLE 
I ENORMEMENT 
DIFÍCIL” 
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GRUP ICL

ICL, inclosa a l’Índex 
d’Igualtat de Gènere 
de Bloomberg 2022

Per quart any consecutiu, ICL ha estat 
inclosa a l’Índex d’Igualtat de Gènere 
de Bloomberg 2022 (GEI). Aquest 
reconeixement mostra el compromís 
constant d’ICL amb la transparència 
i el desenvolupament d’una planti-
lla diversa i inclusiva. L’objectiu del 
GEI es fer seguiment a les empreses 
públiques que s’han compromès amb 
la transparència de dades de gènere. 
L’Índex  mesura la igualtat de gène-
re a través de cinc pilars: lideratge i 
canalització de talent femení, igualtat 
salarial i paritat salarial de gènere, 

cultura inclusiva, polítiques contra 
l’assetjament sexual i pro-women 
brand. Des que ens van incloure per 
primera vegada al GEI, ICL va assumir 
diversos plans d’acció de l’Employer of 
Choice, esforçant-nos per promoure 
la igualtat a les nostres instal·lacions 
a tot el món, inclosa l’ocupació i la 
promoció de les dones. Aquest darrer 
any, ICL es va adherir al programa 
Global Compact de les Nacions Unides 
i va signar els Principis d’Empode-
rament de les Dones de les Nacions 
Unides.                                              /// 

ICL Planet Startup Hub, l’accelera-
dor d’innovació d’ICL que connecta 
l’experiència, coneixements, recursos 
i fortaleses del grup amb innovació 
externa, ha anunciat que col·laborarà 
amb l’startup europea StartLife per 
afrontar conjuntament els reptes 
globals de la producció agrícola i 
alimentària. Uns reptes que van des 
d’augmentar els rendiments i fer front 

a la inseguretat alimentària fins a 
reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Les dues organitzacions 
estan totalment orientades a accele-
rar el desenvolupament empresarial i 
el creixement de les startups en fase 
inicial i l’aliança permetrà avançar en 
la seva missió compartida. ICL Planet 
Startup Hub vol contribuir a generar 
solucions de nutrició vegetal.            ///

Aliança d’ICL Planet amb l’startup europea StartLife 

Des de l’inici de la guerra a Ucraïna, 
ICL ha actuat de diverses maneres per 
ajudar les seves víctimes. El grup ha 
col·laborat amb les autoritats israeli-
anes per establir un hospital de camp 
mèdic d’emergència a la frontera amb 
Ucraïna, ha ajudat a finançar el trans-
port de refugiats a altres països i ha 
fet donacions a la Creu Roja Polonesa. 
A més, voluntaris d’ICL de tot Europa 
han participat en diverses iniciatives 
de suports als refugiats, tant a nivell 
local com a les fronteres amb Ucraïna. 
ICL també ha iniciat una campanya 
matching global, en la qual l’empresa 
dobla qualsevol donació feta pels seus 
treballadors a una causa relacionada 
amb aquesta crisi humanitària. Fins 
ara, s’han recollit més de 125.000 eu-
ros a traves d’aquesta iniciativa.     /// 

Suport als 
refugiats de la 
guerra d’Ucraïna
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MEDI AMBIENT I  SOSTENIBILITAT

ICL Iberia ha finalitzat les obres de 
captació de la surgència al barri del 
Fusteret. Les obres han consistit en la 
construcció de 3 rases drenants prop 
del riu Cardener. Addicionalment, 
s’han executat pantalles impermea-
bles per prevenir l’entrada d’aigua del 
riu.  

Mesura efectiva
El projecte es va iniciar a l’abril de 
2021 i ha finalitzat aquest mes de 
juny. Durant les obres s’han executat 
piezòmetres per a millorar la xarxa de 
control de les aigües subterrànies a la 
zona, a més d’augmentar la freqüèn-
cia del mostreig de les aigües super-
ficials, incrementant el seguiment i 
control que ICL realitza vers el medi. 
El cost total d’execució ha estat de 2 
milions d’euros. Amb la posada en 

Millora històrica 
de la qualitat 
del riu Cardener

Una quarantena de voluntaris d’ICL 
Iberia van recollir al maig 1.200 quilos 
de residus en el marc de l’activitat 
Let’s Clean Up Europe! i que va comp-
tar amb la col·laboració d’usuaris 
d’Ampans, el Centre Excursionista de 
Súria i l’Ajuntament. La jornada es va 
realitzar a l’entorn del cementiri i de 
la residència d’avis Bell Repòs. Els resi-
dus recollits es van portar directament 
a la deixalleria gràcies a la col·labora-
ció de l’empresa Exland.                   ///  

Acció de neteja dels voluntaris 
d’ICL a Súria

ICL Iberia ha fet pública la vuitena 
edició de la Memòria de Sostenibilitat. 
Es tracta d’un document de 94 pàgines 
que recull els indicadors de l’empresa 
relatius a l’exercici del 2021. Amb 
aquesta publicació ICL compleix de 
nou amb el seu compromís de trans-
parència i responsabilitat social. Entre 
les dades, destaca la producció de 616 
mil tones de potassa (el 74% de la qual 
es va exportar i el 99% es va destinar a 
l’activitat agrícola) i la comercialització 
d’1.135.000 tones de sal (el 46,5% de la 
qual es va destinar al desglaç de carre-
teres i la resta a la indústria electroquí-
mica).                                                    /// 

Memòria de 
Sostenibilitat

funcionament del bombament de la 
primera rasa al juliol de 2021, la con-
centració de clorurs al riu va disminuir 
en un 50% i si comparem amb el mes 
de febrer d’aquest 2022, la disminució 
ha estat d’un 70%, demostrant l’efecti-
vitat de la solució de captació executa-
da.                                                       ///  

Renovem les 
certificacions

ICL Iberia ha obtingut la renovació 
oficial de les certificacions en gestió de 
Medi Ambient (ISO 14001:2015) i en 
Mineria Sostenible (UNE 22470:2019 i 
UNE 22480: 2019).                                /// 
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A FONS

La Sostenibilitat és un concepte 
molt ampli que té per objectiu el 
desenvolupament d’un nou model de 
mineria i indústria sostenibles, tant 
per l’esforç modernitzador com per 
la valorització de nous productes. Les 
activitats d’ICL s’ajusten a l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament 
Sostenible adoptada pels estats 
membres de l’ONU el setembre de 
2015, que inclou disset objectius de 
desenvolupament sostenible (els 
coneguts ODS) per a erradicar la 
pobresa, lluitar contra la desigualtat 
i la injustícia, i combatre el canvi 
climàtic. Segons explica el director 
de Sostenibilitat i Medi Ambient 
d’ICL Iberia, Lluís Fàbrega, “el 
compromís de la companyia amb 
la sostenibilitat és clar i sense cap 
mena de dubte anem en aquesta 
direcció per tal d’aconseguir que ICL 
Iberia sigui plenament sostenible. 
Anem pel bon camí”.    

Aposta consolidada
La Sostenibilitat és cabdal al mateix 
temps pel propi Grup ICL qui ha 
proclamat l’any 2022 com l’Any de 
la Sostenibilitat i en què cada mes 
de l’any es tracta un dels objectius 
ODS. De fet, ICL Iberia ja ha iniciat 
la implantació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
a l’estratègia empresarial com un 
pas més per assolir l’objectiu final de 
Mineria Sostenible. També s’ha creat 
dins la companyia una Comissió de 
Sostenibilitat, on són representats 
tots els departaments. El màxim 
responsable de la Sostenibilitat a 
ICL Iberia afegeix que “ens trobem 
avui dia en ple procés per assolir 
la plena sostenibilitat en tots els 
seus àmbits. La sostenibilitat és 
una aposta ferma per ICL Iberia  i 
pel grup ICL a nivell mundial, i és un 
pilar bàsic per al present i futur de 
la nostra activitat”.

Objectius a curt i llarg termini
La protecció del medi ambient 
és una part integral de la gestió 
d’ICL. Identificar, analitzar i avaluar 
indicadors ambientals permet actuar 
de manera proactiva i dissenyar 
mesures preventives d’impactes 
ambientals i també, quan és 
necessari, la implementació de 
mesures correctores. L’objectiu de 
ser una mina sostenible guia les 
polítiques i inversions mediambientals 
de l’empresa  amb la priorització 
del transport amb ferrocarril des 
del Bages fins a la terminal del Port 
de Barcelona, amb la conseqüent 
reducció de diòxid de carboni, la 
restauració dels dipòsits salins de 
Sallent (La Botjosa i el Cogulló) ja 
inactius i al mateix temps la gestió 
del dipòsit salí actiu del Fusteret 
(Súria) amb la utilització de les millors 
tècniques disponibles, així com la 
captació i gestió de surgències salines 

El futur d’ICL Iberia passa 
per la sostenibilitat
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de l’entorn independentment del 
seu origen.  Lluís Fàbrega afegeix 
que “una de les properes passes 
establerta també com a prioritària 
és  la disminució del 30% de les 
emissions de CO2 l’any 2030”.

Auditoria exitosa
ICL ha superat aquest maig amb èxit 
l’auditoria per a la recertificació de les 
normes UNE 22470 i 22480, que l’acre-
diten com a empresa minera sosteni-
ble (certificació assolida l’any 2021). 
ICL ha estat la primera empresa mine-
ra subterrània de grans dimensions de 
minerals no àrids d’Espanya i d’Europa 
certificada en Mineria Sostenible. Però 
com assegura Fàbrega “no podem 
quedar-nos només amb una certifi-
cació i prou, sinó que cal una millo-
ra contínua, visible en tots els seus 
camps, per tal  que es converteixi 
en una cultura de la sostenibilitat 
que circuli en totes direccions”. 

Empresa 5.0
La Sostenibilitat inclou uns objectius 
de Governança (economia i bona ges-
tió) per tal que ICL Iberia es mantingui 
com una empresa rentable i estable 
garantint els llocs de treball de forma 
sostenible. Però també cal adaptar les 
instal·lacions per modernitzar proces-
sos i poder assolir una empresa 5.0. 

Objectius socials
Són necessaris uns Objectius Socials 
amb una preocupació i cura pels 
treballadors i treballadores (benestar, 
formació continuada, etc.) i també és 
prioritari comptar amb tots els mitjans 
que comportin avançar dia a dia en la 
seguretat. És primordial el compromís 
amb la societat, que s’ha de veure re-
flectit en una aposta seriosa per ser al 
costat d’entitats solidàries, col·lectius 
vulnerables o l’àmbit de l’educació i 
formació, promovent accions i valors a 
dins i fora de la companyia.               /// 

L’EQUIP DE LA 
SAL, AMPLIAT
L’equip d’ ICL dedicat a 
la comercial i tzació de 
la sal  en totes les seves 
variants s ’ha ampliat 
amb l ’objectiu d ’enfort ir-
ne el  mercat a nivel l 
mundial .  En aquest 
sentit ,  s ’han incorporat 
Manfred Koopmann 
(Alemanya),  Ruud 
Cleveringa (Holanda), 
Mark Thompson (Regne 
Unit)  i  Octavi  Bisquert 
i  Ramon Vi laseca 
(Espanya). 

Sostenibilitat de 
governança (econòmica 
i de bones pràctiques 
de gestió) permetent la 
solvència:

Manteniment de la capacitat 
productiva en un únic centre 
productor.

Desenvolupament de noves tec-
nologies industrials i mineres.

Desenvolupament de noves so-
lucions logístiques i de  transport 
en el sector ferroviari  i marítim.

Elaboració i valorització de nous 
productes i subproductes deri-
vats de la sal.  

Criteris de la sostenibilitat a ICL Iberia
Sostenibilitat ambiental  
permetent la transformació 
de l’activitat industrial 
actual en un sistema 
d’economia circular:

Aplicació de les millors tècniques 
disponibles amb l’objectiu de mi-
nimitzar l’impacte ambiental a 
les nostres operacions.

Augment del tractament i co-
mercialització de la sal.

Restauració dels actuals dipòsits 
de Sallent a través de la purifica-
ció, comercialització i dissolució 
de la sal.

Disminució progressiva de les 
emissions de CO2

Sostenibilitat social:

Manteniment  dels llocs de 
treball directes i indirectes de 
l’empresa.

Formació continuada en salut i 
seguretat.

Compromís clar de col·laboració 
amb el territori on està establer-
ta ICL Iberia en l’àmbit de la soli-
daritat, educació i protecció del 
medi ambient. Al mateix temps 
una aposta clara per la transpa-
rència i comunicació amb els ve-
ïns i veïnes de la zona.

Acords de col·laboració amb en-
titats educatives, universitàries, 
culturals i socials del territori.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

··
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Els centres de treball d’ICL Iberia han 
realitzat del 16 al 19 de maig diverses 
activitats en el marc de la Setmana de 
la Seguretat, una setmana específica 
per enfortir la cultura de la seguretat 

dins l’empresa. S’han fet simulacres 
d’evacuació general que s’han dut 
a terme a la mina de Cabanasses i 
també a totes les plantes de Súria, in-
closes les oficines. En tots els centres 

de Súria i Tramer, s’hi han organitzat 
tallers de nutrició, de la son, del cor, 
ioga, així com una xerrada sobre lide-
ratge de la seguretat i una cloenda so-
bre sostenibilitat.                                ///

Setmana de la Seguretat 
a ICL Iberia

PRE VENCIÓ

Comença la nova campanya 
‘Segueix els cinc passos’
La campanya s’anomena Els 5 passos 
de seguretat. Les darreres setmanes 
s’ha impartit formació a tota la planti-
lla i s’estendrà a la resta de personal 
contractista. També s’han penjat 
cartells sobre la campanya a diversos 
punts de tots els centres de treball. 

Objectiu de la campanya
L’objectiu de la campanya és entendre 
la identificació del perill com a font de 
dany potencial i pensar en termes de 
seguretat abans de començar una tas-
ca per part dels treballadors i treballa-
dores. La formació realitzada pretén 
entendre com aplicar els cinc passos 
abans d’executar una tasca per fer 
una Anàlisi de Treball Segur (ATS). ///

El mes de març va ser un mes rècord 
a la mina de Cabanasses amb la 
col·locació de 24.000 bulons als sos-
tres de la mina, un rècord històric en 
prevenció des que es va obrir la mina. 
Coincideix amb el mes de màxima ex-
tracció de mineral de la mina. Durant 
els propers mesos, es continuarà 
la tasca de col·locació de bulons als 
sostres de les galeries mineres com a 
mesura de seguretat.                         ///

24.000 bulons
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ICL Iberia ha posat en marxa el 
programa Iguales per promoure la 
normalització de la discapacitat a ICL. 
En el marc d’aquest programa, els 
treballadors i treballadores poden 
rebre serveis d’assessorament gratuïts 
en temes relacionats amb la discapa-
citat i fer consultes sobre el Certificat 
Espanyol de Discapacitat. Aquest nou 
servei pretén informar de tots els trà-
mits i avantatges als quals es pot acce-
dir mitjançant l’obtenció del certificat: 
mobilitat i transport, ajudes fiscals, 

Inici de la campanya 
d’inclusió i 
diversitat ‘Iguales’ 

ENS INTERESSA

Javier Alonso, premi ICL Leaders
A la  darrera edició dels Premis ICL 
Leaders que atorga a nivell mundial 
el Grup ICL, va destacar el premi al 
responsable del laboratori d’ICL Iberia, 
Javier Alonso, per la seva empenta, 
excel·lència i dedicació a la compa-
nyia, fins i tot en etapes difícils en 
el seu àmbit personal de la salut. El 
CEO d’ICL, Raviv Zoller, al costat del 
conseller delegat d’ICL Iberia, Patricio 
Chacana, van ser els encarregats de 
fer entrega del premi, en una video-
conferència Súria-Nova York.             ///

ajudes socials, accés a l’educació, in-
tegració laboral i ajuts a l’habitatge. El 
programa forma part d’una col·labo-
ració amb la Fundació Eurofirms, amb 
una durada de sis mesos que acaba el 
pròxim mes de novembre.

Sensibilització per a un bon tracte 
La finalitat principal del programa és 
conscienciar sobre el tracte adequat 
a les persones amb discapacitat. El 
primer pas per normalitzar la disca-
pacitat és conèixer-la millor. Per això, 
des de la Fundació Eurofirms, on 
col·labora ICL Iberia, s’ha realitzat una 
sessió on-line als centres de treball 
d’ICL a Espanya amb quatre ponents 
que tenien diferents discapacitats. 
L’objectiu és descobrir a través de 
la  pròpia experiència com es pot 
promoure un tractament adequat per 
a la plantilla o clients amb discapaci-
tat.                                                        ///

L’enquesta EoC 2021 ha finalit-
zat amb resultats molt positius 
respecte a l’any anterior. Amb un 
increment de participació del 4%, 
ha millorat notablement el nivell 
de compromís amb la companyia 
i ha augmentat també el nivell 
de capacitació de la plantilla. 
Aquests resultats han posicionat 
Iberpotash com l’empresa del grup 
amb la millora més alta respecte 
a l’enquesta de 2020. Entre els 
resultats, destaca que el 91% de 
les persones participants té la 
voluntat de seguir treballant a ICL 
i que el 87% d’elles se senten or-
gulloses de pertànyer a la compa-
nyia.                                                 ///

Resultats 
EoC 2021
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ENS VISITEN

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

2 3 4

1

El president de la 
Generalitat, Pere 
Aragonès, visita ICL 
Iberia. La visita va tenir 
lloc el 4 de gener passat 
i el President va ser 
rebut per membres de 
la Direcció i treballadors 
de la companyia. El van 
acompanyar a veure la 
rampa de la mina de 
Cabanasses i una part 
de les instal·lacions de la 
planta de Súria. El presi-
dent Aragonès va venir 

acompanyat de la con-
sellera de la Presidència, 
la santpedorenca Laura 
Vilagrà; la delegada del 
govern a la Catalunya 
Central, Rosa Vestit; el 
president del Consell 
Comarcal del Bages, Eloi 
Hernández; a més de 
l’alcalde de Súria, Albert 
Coberó (1). 

Una altra de les visites 
destacades dels darrers 
mesos ha estat la de 

l’alcalde de Manresa, 
Marc Aloy, el maig 
passat. L’alcalde de la 
capital del Bages va po-
der conèixer de primera 
mà la nova rampa de 
la mina de Cabanasses, 
així com a resta d’ins-
tal·lacions industrials i 
mineres d’ICL Iberia (2). 

Els veïns i veïnes de 
Súria han pogut fer la 
visita al Mirador d’ICL 
Iberia Súria, des d’on 

es poden veure les 
instal·lacions industrials. 
Més de 250 visitants 
van poder conèixer les 
principals edificacions 
pel tractament de la sal 
i la potassa.  La visita es 
va fer coincidint amb 
l’acte d’inauguració 
de la urbanització del 
rieral del Tordell, el maig 
passat (3).

Aquesta fotografia 
correspon al primer 
casament que es celebra 
al cim de la muntanya 
de sal del Cogulló, a 
Sallent.  La parella es va 
casar el dia 11 de juny 
i va ser tot un èxit,  en 
especial per l’espai on es 
va fer: un marc incom-
parable i únic. Felicitem 
al ja matrimoni! (4).   

1
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QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

 EXPANSIÓN 6-6-2022  NACIOMANRESA 10-6-2022  

ARA 17-2-2022 

REGIÓ7 5-1-2022 
 NACIÓMANRESA 21-4-2022  

 EXPANSIÓN 3-2-22 

 REGIÓ7 3-3-22  

 ELPERIODICO.COM 1-3-22  
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 EL SALÍ  1-5-2022 

 REGIÓ7 2-6-2022 

 EL PUNT AVUI 3-3-2022 

 REGIÓ7 20-4-2022 

 REGIÓ7 18-3-2022  

 NACIOMANRESA.CAT 30-3-2022  

 NACIOMANRESA 5-1-2022  

 REGIÓ7 12-3-2022 

 ELPERIODICO.COM 1-3-22  
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SOM PRESENTS

 Consell de Medi Ambient de Súria  
El director de Sostenibilitat i Medi 
Ambient d’ICL Iberia, Lluís Fàbrega, 
present al ple del Consell del Medi 
Ambient de Súria que s’ha tornat a 
activar després de la pandèmia. 

 Visita a l’escola de Súria 
Els nens i nenes de P4 de l’Escola 
Francesc Macià de Súria van rebre la 
visita de la Sílvia Garcia, membre del 
departament de prevenció i voluntària 
d’ICL Iberia. 

 Transèquia 2022  
Un grup de voluntaris i voluntàries 
d’ICL Iberia han fet enguany el 
tradicional recorregut per la Sèquia 
amb la samarreta Do it with care. 

 600 quilos d’aliments 
La plantilla d’ICL Iberia ha recaptat 
un total de 300 quilos de menjar 
i l’empresa ha doblat la quantitat 
que s’ha portat directament al Banc 
d’Aliments.

 Portem roses de Sant Jordi 
id’Ampans als avis i àvies  
Voluntaris d’ICL i usuaris d’Ampans 
hem portat un any més les roses de 
Sant Jordi a les residències de Súria i 
Sallent. 

 Visita a la UManresa  
El conseller delegat d’ICL Iberia, 
Patricio Chacana, ha conegut el Lab 
0_6 de la Universitat de Manresa on la 
companyia bagenca col·labora des dels 
seus inicis per apropar la ciència als 
més petits. 

 Acostem la mineria als infants  
Hem participat a una nova sessió a 
l’Escola Salipota en el marc de les 
xerrades sobre mineria a les escoles. 
Lluís Fàbrega ha parlat amb els 
alumnes del cicle superior. 

 Ràdio Súria  
Participem al programa de Ràdio Súria 
Climàtics. Voluntaris i voluntàries d’ICL 
han estat entrevistats per nens i nenes 
de 5è i 6è de primària, que han pogut 
conèixer la seva experiència.

 Premi Ciència i els Infants  
El conseller delegat d’ICL Iberia, 
Patricio Chacana, ha estat l’encarregat 
d’entregar els premis als equips de 
mestres per les seves propostes per 
ensenyar ciència a les escoles de 
primària. 
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FIRMA CONVIDADA      DAVID PEDREROL

Poc devia imaginar-se Henry Cavendish el 1766 que el seu 
descobriment de l’hidrogen (H) oferiria al món del segle XXI 
una carrera de fons per evitar la generació de diòxid de car-
boni (CO2), que és el causant en gran part de l’efecte hiver-
nacle, activador de la descongelació dels pols i de l’augment 
de la temperatura del planeta.

L’hidrogen és un element que es presenta normalment en 
forma de gas i el podem trobar a tots els planetes. Sense ell, 
no tindríem aigua, això vol dir que en tenim en abundància! 
Es considera com l’energia més atractiva del nostre futur ja 
que la seva combustió no resulta contaminant i el podem 
emmagatzemar, cosa que no podem fer amb l’electricitat. 

Tot sovint sentim parlar de l’hidrogen com el salvador dels 
nostres mals. Deixant a banda la complexitat de la produc-
ció, l’hidrogen requereix 
energia per a la seva trans-
formació. Aquesta energia 
pot provenir de l’electrici-
tat, gas o altres processos 
químics o bioquímics.

Fins no fa massa, l’hidro-
gen tenia només aplica-
cions industrials com la 
producció d’amoníac, ge-
neració d’olis orgànics co-
mestibles, alcohols, fibres 
sintètiques, etc. Com que 
el seu consum era baix, 
ens podíem permetre el 
luxe de generar-lo cre-
mant gas o combustibles fòssils. Tanmateix, en el moment 
en el qual el podem emmagatzemar per moure un cotxe, 
autobús, vaixell o inclús per donar servei domèstic, cal ge-
nerar-lo per emmagatzemar-lo mitjançant energies renova-
bles.

Com en altres ocasions, cal que veiem la jugada amb pers-
pectiva, és a dir, hem de fugir de generar hidrogen amb 
energia elèctrica que prové del petroli o la nuclear, o consu-

mint gas natural. L’afany de tenir hidrogen ha d’estar estre-
tament vinculat a la generació verda d’energia de principi a 
fi. Desgraciadament, no és una energia massa econòmica 
en aquests moments, com tot, en el seu inici, té un cost més 
elevat, però a mesura que agafi volum, com a mínim tin-
drem preus econòmics similars als que estem acostumats, 
i mediambientalment, esperem que el planeta no ens passi 
factura del que anem contaminant des de fa anys.

Moltes grans empreses d’arreu del món, com ICL, promo-
uen objectius d’emissions zero o neutres en els pròxims 
anys. Però aquests no només s’han de fixar en la seva or-
ganització, sinó que han de promoure accions que els facin 
ser sostenibles amb ells mateixos, com ajudar i facilitar a 
altres empreses més petites que pel seu àmbit d’acció no 
ho puguin fer. Sentim parlar de grans projectes energètics 

on es combina la captació 
d’energia solar o eòlica per 
a transformar-la a electrici-
tat i d’aquí a l’hidrogen.

Per part dels governs, la ma-
teixa Comunitat Econòmica 
Europea està incentivant a 
través dels fons Next Ge-
neration la creació per part 
de l’empresa privada de 
projectes relacionats amb 
aquesta tecnologia. És a dir, 
ho tenim clar, és l’energia 
de les futures generacions, 
i part de la solució del canvi 
climàtic del nostre planeta.

ICL té molts projectes en fase d’estudi i ja implantats per 
eliminar la combustió de CO2 en els seus processos i trans-
ports, i per això cal felicitar tots els seus integrants, i evi-
dentment els equips de direcció i accionistes per pensar-hi 
i fer-ho possible. Però cal seguir promovent i proposar no-
ves accions, per petites que siguin com si no hi hagués un 
demà. No és un objectiu de companyia, no és un objectiu 
de país, és un objectiu mundial.  Hi ha molta feina a fer.    ///
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