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Ens continuem mantenint actius en defensa de la mi-
neria sostenible. Ara més que mai es fa necessari que 
convergeixin els esforços d’empreses, treballadors, 
societat civil i agents econòmics per tal de fer possi-
ble la superació dels reptes constants que anem tro-
bant al llarg del camí.

En els darrers mesos han pres protagonisme diver-
ses actuacions que afecten directament a la conti-
nuació de l’activitat minera a l’explotació de Sallent. 
Així, durant el passat mes de juny vàrem viure una 
mobilització sense precedents a la comarca per 
aconseguir sensibilitzar la societat respecte a les 
greus conseqüències que podia implicar el tancament 
de l’explotació. 

En aquell context, Promineria va reunir-se amb tots 

Editorial

els grups parlamentaris per procurar aconseguir un 
consens al respecte, aprovant-se finalment pel ple 
del Parlament, amb un 92% de vots favorables una 
proposta de resolució per instar el Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les actuacions necessàries  per 
garantir la continuïtat de l’activitat a la conca minera 
del Bages i al manteniment de tots els llocs de treball, 
reclamant, a més, que es fes efectiu el compliment de 
la normativa mediambiental vigent.

El procés va culminar amb una decisió judicial presa 
d’urgència en la que es reconeix l’existència d’unes 
circumstàncies“extraordinàries i excepcionals”, que 
fan que sigui necessària una nova ordenació urba-
nística, sota les bases de permetre una pròrroga d’un 
any per als  abocaments, ampliable fins a un any més. 
Tot plegat amb la necessària existència d’un progra-
ma detallat d’actuació que certifiqui el compliment 
dels compromisos adquirits.

Aquesta és una bona notícia, sens dubte. Però la 
nostra feina no s’acaba aquí. Resten encara moltes 
accions a endegar, i molts aspectes en els que hem 
d’estar presents per tal d’aconseguir el manteniment 
de l’activitat econòmica.

Darrerament s’ha conegut la decisió d’abandonar 
l’activitat desenvolupada en la planta de tractament 
de sal de Cardona, per part de l’empresa química 
Ercros. El municipi de Cardona i el seu Alcalde ens 
tindran al seu costat per pal·liar al màxim les conse-
qüències d’aquest tancament. En primer lloc, des del 
punt de vista social, per col·laborar en minimitzar les 
conseqüències per als treballadors acomiadats. 

I en segon lloc, per tal de exigir el màxim compromís 
en la recuperació mediambiental de la vall salina.
No podem aturar-nos. Promineria continuarà com-
promesa i oberta a emprendre les accions que calguin 
per preservar el delicat equilibri entre el manteniment 
de l’activitat econòmica, la preservació mediambien-
tal i la cohesió social. 

Mercè Torras i Galí   Assessora jurídica i membre de 
la junta directiva de promineria
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JORNADA:
Cuidem la terra, fem salut

Promineria, conjuntament amb AMPANS, Ca 
l’Arpellot-GRUP LLOBET, HORTALIA, ICL Súria-Sa-
llent, Museu de Geologia Valentí Masachs-EPSEM, 
Parc de La Sèquia (Aigües de Manresa), i d’altres en-
titats col•laboradores van organitzar la Jornada lúdi-
ca “CUIDEM LA TERRA / FEM SALUT” amb activitats 
destinades a un públic familiar, amb un programa en 
format de tallers pro actius a l’entorn dels quals es 
treballen diferents perspectives de la nostra relació 
amb la terra: el medi ambient, els recursos naturals, 
l’alimentació, la salut i el patrimoni hortícola i agroali-
mentari. 

L’objectiu d’aquesta jornada era donar a conèixer 
diferents activitats pedagògiques i divulgatives a 
l’entorn dels recursos naturals, la terra i l’activitat que 
se’n deriva per tal de fomentar valors a favor de la 
sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 
nostre territori. Traslladar a la societat que la terra és 
font de vida i que val preservar-la perquè l’activitat 
humana, tal com la coneixem, sigui viable i perdura-
ble. Cal tenir cura de la terra i prendre consciència 
de que la seva ‘salut’ és garantia de la nostra salut i 
qualitat de vida. Els participants es van endur a casa 
un kit d’horticultura urbana.

El  Ple del Parlament de Catalunya, va aprovar la pro-
posta de resolució presentada, en suport a la mineria 
del Bages. 

El text  insta a garantir la continuïtat de l’activitat mi-
nera a Sallent, al manteniment dels llocs de treball, i 
el compliment de les normatives mediambientals vi-
gents. 

Visites al Parlament

PROMINERIA ha estat l'entitat que ha impulsat que 
aquesta proposta de resolució arribés al Parlament, 
desprès d'un seguit de reunions amb diferents grups 
polítics del Parlament de Catalunya. 
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Jornada de suport  a  l’activitat minera

Des de la Plataforma de Suport a la Mineria i l´activitat 
industrial del Bages, Promineria, es segueixen molt de 
prop totes les actuacions que es duen a terme en re-
ferència a l´activitat minera, i el passat mes de març 
es va convocar una reunió informativa, on van assistir, 
empresaris, agents econòmics i socials del territori. 

En aquesta reunió es va consensuar l’organització 
d’un acte per donar a conèixer a la societat la pro-
blemàtica i possibles conseqüències de l’aplicació de 
la sentència. 

Clam massiu per recolzar la mineria a l’acte del Congost

La recollida de firmes del dissabte dia 13 es va fer al  Nou Congost en una jornada on es van realitzar diferents 
activitats: inflables, exhibicions de microcotxes i globoflèxia, propostes esportives, i fins i tot amb la presència 
de mags, batucades i coros rocieros, tot per buscar el màxim nombre de signatures. 

Comissió d’organització
Arrel d’aquesta trobada es va constituir una comissió d’organització per aquest esdeveniment, on totes les 
entitats que formen part del FÒRUM de la Catalunya Central, empreses del territori, polítics i entitats educa-
tives, van treballar en l’organització d’un acte multitudinari al Nou Congost.
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Es va iniciar una campanya a les xarxes socials, per tal de demostrar el recolzament de la societat en general. 
Amb el hahstag #josumo.

Campanya #josumo

Les darreres signatures recollides en defensa de la 
mineria sostenible a la comarca del Bages, van ser 
lliurades a la Delegada del govern de la Generalitat 
a la Catalunya Central pels representants de les 
entitats que formen part del Fòrum Econòmic de la 
Catalunya Central, així com dels comitès d’empresa 
de les mines de Sallent i Súria.

Les accions promogudes pel Fòrum Econòmic de 
la Catalunya Central, han permès recollir prop de 
3.800 signatures i, a la vegada, mobilitzar més de 
4.000 persones en l’acte del 13 de maig.

A la part final de l'acte, es va llegir  el  MANIFEST 
EN DEFENSA DE LA CONTINUÏTAT DE LA IN-
DÚSTRIA MINERA MODERNA I SOSTENIBLE A LA 
CATALUNYA CENTRAL. 

En la lectura d’aquest manifest es demana el 
suport a la Generalitat a les mesures transitòries 
que, han de servir per al tancament ordenat de 
l’explotació de Sallent, salvar els llocs de treball i 
ajudar a obtenir la sostenibilitat ambiental busca-
da i donar una sortida adequada per a totes les 
parts implicades. 
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Conseller delegat ICL Iberia 
Súria&Sallent 

ENTREVISTA: Carles Aleman
aquest procés i esperem que al llarg del 2018 ja as-
solirem el ple rendiment i la producció prevista de sal 
vacuum i potassa blanca de màxima qualitat. En el 
procés de rodatge ja es produeix sal vacuum  i potas-
sa blanca però considerem que encara forma part 
del període de proves habitual per aquesta mena 
d’instal•lacions. Cal recordar que la comercialització 
d’aquesta sal correspon a la multinacional Akzo No-
bel.

Ens pot comentar com està el tema de la planta de 
purificació de sal a Sallent?

Ara com ara estem duent a terme tots els tràmits 
administratius per a obtenir els permisos per a 
la seva instal•lació. De fet, ja s’ha fet la compra de 
l’equipament necessari i comptem que la podrem po-
sar en marxa en el primer trimestre de l’any vinent. A 
part de ser una eina clau per ajudar a disminuir la sal 
del dipòsit del Cogulló i de la Butjosa, la planta de pu-
rificació també ens ha de permetre aconseguir noves 
oportunitats en el mercat de la sal de desgel i enca-
rar la restauració.

S’estan complint les mesures sobre el Cogullò?

No només estem complint fil per randa tots els com-
promisos adquirits, fins i tot hem aconseguit millorar 
les previsions i estem per sota de l’ús previst del di-
pòsit salí del Cogulló. Això no treu que estigui signi-
ficant un gran esforç per a tots els processos de la 
nostra indústria a Súria i Sallent. Estem essent molt 
curosos en el compliment de tots els compromisos i 
dels paràmetres i quantitats establertes. Encara que 
haurem de preveure moments de petites desviacions 
que no afectaran al compromís global.

Com està el Pla Director urbanístic. Si respon a les se-
ves necessitats?

El Pla Director Urbanístic es segueix tramitant per 
part de la Generalitat. Per part nostre ja vàrem fer 
les al•legacions corresponents i esperem que  aviat es 
pugui reprendre amb totes les modificacions i adap-
tacions a la realitat i a les necessitats actuals, incor-
porant també Cardona, com ha anticipat ja la pròpia 
Direcció General d’Urbanisme.

Estat de les altres inversions. Port, ferroviaris, etc?

Tots els projectes previstos en el Pla de desenvolu-
pament Industrial estan en marxa i dins del calenda-

Ens podria parlar de com van les obres de la rampa 
de Cabanasses?

Actualment estem complint amb el calendari previst, 
tot i que no podem oblidar que és tracta d’una obra 
d’enginyeria d’extrema complexitat i de molta enver-
gadura. Ja estem al quilòmetre quatre, dels gairebé 
cinc que ha de tenir la rampa i esperem que la po-
drem posar en funcionament el 2019, tal i com ens 
hem compromès.

Com funciona la planta de sal vacuum? En venen , en-
produeixen?

Aquesta mena d’instal•lacions industrials requerei-
xen un procés de rodatge llarg. Actualment estem en 

Carles Aleman,  es va unir a ICL al 2013, ocupant diferents càrrecs 
en les unitats de Salt and Business Development, fins ser nomenat 
Vicepresident Potash Spain Operations.
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ri previst després de les diferents adaptacions fetes. 
Actualment ja hem superat els 400 milions d’inversions 
i esperem que el 2022 puguem assolir els objectius 
previstos. Cal tenir en compte que algunes inversions 
dins del projecte global no depenen d’ICL, com és el 
cas del nou col•lector de salmorres, que també con-
fiem que estigui llest el 2022 i que és una peça clau pel 
futur de l’activitat.

Com afecta el reduït preu de la potassa a tot això?

No és gens positiu que s’estigui perllongant tant el pe-
ríode de preus baixos i que probablement durarà uns 
anys més Això ens obligarà a ser molt més eficients 
en els processos de producció, a ajustar molt més els 
costos i millorar la nostra competitivitat. De fet, aquest 
serà el gran repte pels propers anys. Hem de passar 
de ser una empresa instal•lada en el creixement con-
tinuat i en els grans projectes, perquè aquesta era la 
necessitat, a una companyia molt més eficient i molt 
més competitiva i això significarà una  nova cultura de 
gestió extremadament rigorosa 

Ens pot valorar com va  el curs de la formació  Dual  a 
Súria i Sallent.Número alumnes, incorporacions  a la 
mina, etc

La implementació de la formació dual a Súria i a Sallent 
és un dels projectes dels quals ens sentim més orgu-
llosos perquè cobreix un dèficit notable de treballa-
dors qualificats per a la nostra activitat i perquè dona 
una sortida professional als joves, permetent tenir una 
qualificació adient per la seva vida laboral. Avui el se-
tanta per cent dels alumnes de la primera promoció ja 
estan treballant, la majoria a les nostres instal•lacions i 
una part a empreses contractistes. Crec que hem en-
cetat el camí adequat per donar oportunitats al jovent 
i resoldre un problema estructural.

I com el veu el futur, a curt, mitjà i llarg termini.

A curt termini tenim tres reptes fonamentals. Complir 
tots els compromisos adquirits, finalitzar els projectes 
endegats i assolir un major nivell d’eficiència i de com-
petitivitat i tot plegat en un marc de plena integració a 
l’entorn i al territori. A llarg termini, si fem les coses ben 
fetes, estic convençut que crearem una industria molt 
sòlida a la Catalunya Central amb una gran capacitat 
d’adaptar-se a les circumstàncies de cada moment. 
Estem just a l’inici d’un camí que no estarà absent de 
dificultats però estem anant en la bona direcció.

PROMINERIA ha signat un conveni de col•laboració 
amb l’EPSEM per impulsar els estudis del Grau en 
Enginyeria Minera.

Amb aquest conveni, l’entitat col•labora en el pro-
jecte de beques i premis de l´EPSEM, Les beques 
es destinen als sis millors expedients matriculats en 
aquest grau formatiu, tres provinents de batxillerat i 
tres procedents de cicles formatius de grau superior. 
Tots ells hauran d’haver superat totes les assignatu-
res del primer quadrimestre del grau.

Membres signants de l’acord

Consell assessor
Reunió de seguiment amb els membres del Consell 
Assessor, representants de diferents entitats del te-
rritori.

Conveni amb EPSEM

Reunió del passat mes de setembre
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