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A partir de dijous es pot votar el
Concurs d'Aparadors de Nadal
El període de votacions del públic estarà actiu fins el 17 de desembre

Els ciutadans que ho vulguin podran, a partir de dijous, votar per escollir quin és el millor
aparador de Nadal de Manresa. I és que l'edició d'enguany del concurs torna a tenir un premi del
públic que sorgirà de les votacions que facin els ciutadans. Per votar, caldrà utilitzar l'aplicació
informàtica creada per aquesta finalitat, i que serà accessible des del web de la Cambra,
directament a aquesta l'adreça  o bé a través del codi QR que llueixen els aparadors participants
al concurs. Només es podrà emetre un vot per dispositiu. El període de votació restarà actiu des
d'aquest dijous 11 de desembre i fins el proper dimecres 17.

A banda, hi haurà el premi del jurat, que es decidirà a partir de la visita que un grup de persones
expertes en comerç i disseny farà als establiments participants el dia 17 de desembre a la tarda. En
aquests moments, ja hi ha 16 aparadors inscrits i s'espera que la xifra final de concursants
augmenti ja que hi ha temps fins el dilluns 15 per apuntar-s'hi. La participació al concurs és
gratuïta i per inscriure's cal adreçar-se a la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o bé al correu electrònic
jmonge@cambramanresa.org.

Els premis s'entregaran el dia 18 de desembre en un acte a la Cambra. Els premis del Jurat
estaran dotats amb 250 euros per al primer i 50 euros per al segon i el tercer, mentre que els
premis del Públic seran de 150 euros per al primer i 50 per al segon i el tercer. El concurs
compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la UBIC.
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Iberpotash ha generat un impacte
econòmic de 595 milions en tres anys
La companyia bagenca produeix el 12% de la xifra de negoci de la indústria
extractiva de minerals no metàl·lics a l'estat espanyol

Una seixantena d'empresaris i alcaldes del Bages han assistit a la presentació de l'informe d'Iberpotash.
Foto: Laura Busquets

Iberpotash ha generat un impacte econòmic de 595 MEUR des del 2011 al 2013. Aquesta és una
de les principals dades de l'avanç de l'estudi d'impacte socioeconòmic que l'empresa ha encarregat
a la consultora PwC. L'empresa minera, propietat de la multinacional israeliana ICL, és la
primera companyia del Bages en facturació. A nivell de l'estat espanyol, Iberpotash genera més
del 12% de la xifra de negoci de la indústria extractiva de minerals no metàl·lics. A més, és
responsable del 34% de les exportacions. L'empresa bagenca preveu incrementar les seves
vendes de sal en un 117% el 2017. L'estudi arriba poques setmanes després que Iberpotash
hagi rebut diversos cops judicials per causes mediambientals.

L'estudi elaborat per la consultora i auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) assenyala que
Iberpotash ha incrementat en un 41% el valor econòmic distribuït durant el període 2011-2013,
assolint un impacte econòmic de més de 595 milions d'euros. Aquest valor distribuït es reparteix
entre compres a proveïdors, impostos, taxes, llicències, salaris, beneficis als empleats, acció social
i despeses operatives. Segons l'estudi, el valor econòmic distribuït per cada tona de potassa
generada és de 412 euros. 

Pel que fa a la balança comercial, l'estudi destaca que Iberpotash ha incrementat les seves
exportacions en més d'un 15% els darrers tres anys, contribuint en un 45% al creixement de les
exportacions en el seu sector d'activitat. Per si mateixa, Iberpotash suposa el 0'45% de les
exportacions de tot Catalunya. 

PwC revela que en el període 2011-2013, Iberpotash ha duplicat el valor de les seves compres
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fins a assolir un volum total de 340 MEUR, un 63% dels quals és a proveïdors catalans. En els
darrers tres anys, la companyia ha incrementat la despesa en proveïdors de Catalunya en 32
MEUR. 

A la Catalunya Centra, Iberpotash suma una despesa de 179 MEUR en compres a proveïdors i
l'import mig de les operacions amb proveïdors de les comarques centrals és 1'22 vegades
superior al de la resta de Catalunya. Segons l'estudi, pel que fa a les operacions, l'any 2013, fins
a un 90% són amb proveïdors ubicats a Catalunya, una xifra que representa un increment de més
del 88% en els darrers tres anys.

PwC destaca que les despeses totals en Medi Ambient s'han incrementat més d'un 43% en el
període de l'estudi (2011-2013), fins assolir la xifra de 9 MEUR l'any 2013. L'estudi assenyala que
això ha estat així gràcies a la implantació de mesures d'eficiència energètica com la reducció del
consum d'aigua en un 21% o la reducció del 6% en la despesa total de l'electricitat.

L'estudi assenyala que el 98% dels empleats d'Iberpotash procedeix de les tres comarques més
properes als seus centre productius: Bages, Berguedà i Solsonès. La contribució al treball
d'Iberpotash suposa un 28% del total d'ocupats en els municipis de Súria, Sallent i Balsareny. El
44% dels nous empleats contractats els darrers tres anys tenen menys de 30 anys i la taxa
mitjana de contractació de dones és set punts per sobre de la mitjana de la indústria extractiva.
Segons PwC, la retribució base dels treballadors d'Iberpotash és tres vegades superior al salari
mínim interprofessional, situant-se en 27.866 euros. Un 98% dels contractes són de caràcter
indefinit. 

PwC revela que des del 2011, la companyia minera ha invertit més de 900.000 euros en accions
de contribució social. Un 30% de la inversió s'ha destinat a la Càtedra de l'Escola Politècnica
Superior de Catalunya, a Manresa. 
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Iberpotash és la primera empre-
sa del Bages en facturació, davant
d’altres de marca prou conegudes
com ara els joiers Tous. Al conjunt
de la comarca del Bages hi ha 3.250
empreses, però la minera, amb
centres a Súria i Sallent-Balsareny,
aporta el 28% de la facturació de les
principals empreses industrials
d’aquesta comarca. Un lideratge
reforçat amb les xifres d’allò que ge-
nera en impostos, proveïdors i pa-
gament de nòmines, entre altres:
gairebé 600 milions d’euros (595 mi-
lions d’euros en tres anys del que es
coneix com a valor econòmic dis-
tribuït). 

Les dades, aquests i moltes altres,
apareixen en una primera part de
l’estudi d’Impacte Socioeconòmic
d’Iberpotash, que l’empresa PwC ha
fet per a la minera i que es va pre-
sentar ahir, a la seu de la Cambra de
Comerç de Manresa. L’estudi fa
referència fonamentalment a dades
del 2011-2012 i 2013.

L’empresa ja sabia de la seva si-
tuació de lideratge industrial al Ba-
ges, però tenir una radiografia ex-
acte li ha de permetre dotar-se de
més arguments «per prendre mi-
llors decisions» i  per donar eines
per «parlar en positiu dels projec-
tes que farem», va indicar el secre-
tari general d’Iberpotash, Joan
Güell. Ell mateix va lamentar que el
procés administratiu actual d’ava-
luació dels projectes prevegi un
itinerari en el qual el que surt pri-
mer a la llum són els dèficits del
projecte que s’han de retocar abans
de posar-lo en marxa i no pas els be-
neficis que pot generar. Güell està
convençut que el projecte de la
mina a Súria crearà beneficis di-
rectes, com ara l’ocupació, l’ocu-
pació de qualitat o donar més fei-
na als proveïdors, que molt majo-
ritàriament són de la comarca. I en-
cara més, va destacar que el que pot
tenir de bo per a la comarca és que
actuï de motor, un factor que es
considera clau per ser un imant per
portar a la zona altres indústries.  

A nivell de l’estat espanyol, Iber-
potash genera més del 12% de la xi-
fra de negoci de la indústria ex-
tractiva de minerals no metàl·lics i
és responsable de més del 34% de
les seves exportacions, un terreny
en el que en els darrers anys . 

Un dels indicadors en els que els
autors de l’estudi van posar més
èmfasi ahir és en l’increment del
41% del valor econòmic distribuït.,
assolint un impacte econòmic de
més de 595 milions d’euros. Aquest
valor distribuït es reparteix entre
compres a proveïdors, impostos, ta-
xes, llicències, salaris, beneficis als
empleats, acció social i despeses
operatives. El valor econòmic dis-
tribuït per cada tona de potassa ge-
nerada és de 412 euros. 

Les exportacions, en aquest ma-
tei període de tres anys, s’han in-
crementat en més d’un 15%, con-
tribuint en un 45% al creixement de
les exportacions en el seu sector

d’activitat. Per si mateixa, Iberpotash
suposa el 0,45% de les exporta-
cions de tot Catalunya.  

En l’estudi també s’han recollit
les dades de compres a proveïdors,
que indiquen que la majoria són ca-
talans (63%). El valor total el capí-
tol és de  216 milions d’euros. 

En els darrers tres anys, la com-
panyia ha incrementat la despesa
en proveïdors de Catalunya en 32
milions d’euros. A la Catalunya
Central, Iberpotash suma una des-
pesa de 179 milions d’euros en
compres a proveïdors i l’import
mig de les operacions amb prove-
ïdors de les comarques centrals és
1,22 vegades superior al de la res-
ta de Catalunya. Pel que fa a les ope-
racions, l’any 2013, fins a un 90%
són amb proveïdors ubicats a Ca-
talunya, xifra que representa un in-
crement de més del 88% en els
darrers tres anys.  

En el treball que es va presentar
ahir s’indica, també, que la despe-
sa en Medi Ambient és de fins als
9M€ el 2013 (un 43% més que
abans del període d’estudi). I en
aquest res anys de referència ha bai-
xat en un 21% el consum energètic.
La despesa total d’electricitat s’ha re-
duït en un 6%, xifra que equival al
consum de més de 2.300 llars ca-
talanes. També s’ha reduït el con-
sum d’aigua en un 25%. I ha inver-
tit 900.000 euros en contribució
social. D’aquesta apartat, el pessic
més gran és per a la Càtedra de l’Es-
cola Politècnica Superior de Cata-
lunya, a Manresa.

Pel que fa a l’ocupació, el 98%
dels empleats d’Iberpotash pro-
cedeixen de les tres comarques
més properes als seus centres pro-
ductius: Bages, Berguedà i Solsonès.
La contribució al treball d’Iberpo-
tash suposa el 28% del total d’ocu-
pats en els municipis de Súria, Sa-
llent i Balsareny. El 44% dels nous
empleats contractats els darrers
tres anys tenen menys de 30 anys i
la taxa mitjana de contractació de
dones és 7 punts per sobre de la mit-
jana de la indústria extractiva.

ENRIC BADIA | MANRESA

L’activitat d’Iberpotash ha generat un
moviment de 600 milions en tres anys 

L’empresa, que factura tant com tot el sector lleter català junt, és líder a la comarca, davant de la joiera Tous

Encarna Baras, directora de Sostenibilitat, Pere Casals, president de la Cambra,
Joan Güell, secretari general d’Iberpotash, i Mari Luz Castilla, de PwC, ahir
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Iberpotash SA

Tous SL

Denso Barcelona SA

Matadero frigorífic Avinyó SA

Gestamp Metalbages SA

Gestamp Esmar SA

Agropecuaria Catalana SCL

Autema (autopista Terrassa-Manresa)

Gestamp Abrera SA

Matadero frigorífic del Cardener SA

Hayes Lemmerz Manresa SL

Gestamp manufacturing autochasis SL

Ausa Center SL
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Principals empreses del Bages i facturació 2012

 Facturació indústria extractiva a
Espanya 2012
(xifres en milions d’euros)

 Exportacions indústria
extractiva a Espanya 2012
(xifres en milions d’euros)328 (12%)

Iberpotash

2.373 (88%)
Sector de la indústria
extractiva no metàl·lica

262 (34%)
Iberpotash

518 (66%)
Sector de la indústria
extractiva no metàl·lica

Ahir, Iberpotash va presentar
l’última incorporació al seu

staf, Encarna Baras, que és la nova
directora de Sostenibilitat, una
àrea de nova creació amb la qual
l’empresa pretén anar prenent cos
per afrontar el gran repte: «volem
ser líder mundials de la sal», se-
gons va explicar ahir el secretari
general de l’Empresa, Joan Güell. I
no es tracta només de guanyar
múscul empresarial, sinó que la
pretensió de l’empresa és que
aquests dades, aquesta informació
socioeconòmica, siguin a partir d’a-
ra un valor més a tenir en compte a
l’hora de prendre decisions. 
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Prenen cos per ser
líders mundials 
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Dilluns, últim dia per inscriure's al
Concurs d'Aparadors de Nadal
Fins ara s'han inscrit 24 establiments

El proper dilluns dia 15 s'acaba el termini d'inscripcions al 47è Concurs d'Aparadors de Nadal de
Manresa. Amb 24 comerços concursants fins al moment, la participació a l'edició d'enguany se situa
a la banda alta després que l'any passat es registrés el millor nivell de participació dels darrers
anys amb un total de 28 establiments inscrits. La inscripció al concurs és gratuïta i per a
formalitzar-la només cal adreçar-se a la Cambra, per telèfon al 93 872 42 22 o per correu electrònic
a jmonge@cambramanresa.org. Tots els comerços que s'apuntin rebran un número de
participant que hauran de mostrar al seu aparador.

D'altra banda, ahir es va obrir el termini per recollir les votacions del públic, que finalitzarà el
proper dimecres dia 17. Les votacions del públic es recullen de manera electrònica a través
d'aquest web al qual s'accedeix des de la pàgina de la Cambra (www.cambramanresa.cat) o
llegint amb un dispositiu mòbil el codi QR que llueixen els aparadors al seu full de participant.
L'aplicació només permet registrar un vot per dispositiu. D'aquestes votacions en resultarà el premi
del públic, consistent en 150 euros per al primer classificat, i 50 per al segon i el tercer.

L'altre premi serà el del jurat, que farà la visita als establiments participants el dia 17 de desembre.
L'endemà es donarà a conèixer el seu veredicte, així com el resultat de les votacions del públic, en
un acte que tindrà lloc a la Cambra a 2/4 de 4 de la tarda amb l'objectiu de facilitar l'assistència
dels professionals del sector del comerç. El premi del jurat està dotat amb 250 euros per al primer, i
50 per al segon i tercer. El concurs compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la
UBIC.

Els comerços participants
Els establiments inscrits fins al moment són: Inllobsa, Personal i Intransferible, Forn de Cabrianes,
Llibreria Papasseit, El Cigne, La Mainada, Les Sabatilles Vermelles, Terres i Parets, Vins
Tomasa, Farrés 39, Perruqueria Itziar, Visual Òptica, Mengem Bages, Mac Mobles Poble Nou,
Setè Cel, Nins, L'Orquídia, Elde, We love cooking, Joieria Copèrnic, Roqueta, Tenessee, El Taller
i Joan Soler.
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