
Participa amb la teva signatura

ÉS COSA DE TOTS

Pels llocs de treball

Pel futur de la mineria al Bages

Pel medi ambient

Pel territori

COMITÉS D’EMPRESA IBERPOTASH

ce.ibp.suria@gmail.com
ce.ibp.sallent2015@gmail.com

QUE ENS PASSA?
Com hem arribat a aquesta situació?
El dipòsit salí del Cogulló a Sallent, haurà de tancar 
el 30 de juny del 2017 en cumpliment d’una 
sentència judicial.

El retard de la finalització de la rampa de la mina de 
Cabanasses, fa que no es pugui fer el trasllat dels 
treballadors del centre de Sallent al de Súria, dins 
el termini establert.

Per poder fer un cessament ordenat de l’activitats 
de les mines de Sallent i el trasllat no traumàtic 
dels treballadors de Sallent a Súria, es necessari 
una solució per aquest periode transitori.

 

Amb la col·laboració 
 

 

Dissabte 13 de maig de 2017
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 UNIM FORCES 
AL NOSTRE 
TERRITORI

 

 UNIM FORCES 
AL NOSTRE 
TERRITORI

 

Som  miners, som  territori 
som família 

PEL FUTUR DE 
LA MINERIA AL 

BAGES
 

CONCENTRACIÓ AL

DE MANRESA
NOU CONGOST



QUINA 
        AFECTACIÓ 
                     TINDRIA?

Sota la plana i la vinya, cavem 
el fruit del passat, per tornar-lo 

al present i a la VIDA

Homes i dones que treballem directament al 
sector miner, però indirectament, també es 
veurien afectats, alguns milers de persones que es 
relacionen amb la nostre activitat.

Econòmicament i socialment, tot el territori.

Pel compliment de les normatives mediambientals i 
treballar colze a colze per preservar el nostre medi 
ambient i demostrar que la mineria pot conviure amb 
l'entorn.

Fa més de 600 anys que l’enginy i la voluntat 
transformaren el Pla de Bages, i encara avui gaudim de 
aquella aposta de futur.

I ara amb la mateixa il·lusió,  allò que semblava 
impossible, la mineria sostenible amb el mediambient 
ja es una realitat. 

EL PLA PHOENIX I LES SEVES FASES
 FARAN REALITAT AQUESTA HISTÒRIA 

El Pla Phoenix és un projecte estratègic que 
contempla el desenvolupament industrial de tota 
la conca del Bages.

Els productes agrícoles que produeix ICL, ajuden a 
alimentar la creixent població mundial. La potassa 
i els fosfats que s‘extreuen de les mines, s'utilitzen 
com a ingredients bàsics en els fertilitzants i són 
components essencials per la indústria 
farmacèutica i pels aditius alimentaris.
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