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Instal·lació de geòfons a tocar de l’observatori de Castelltallat La bagenca Mònica Checa controla tots els vehicles

Laboratori mòbil on es reben les dades i on es controla que tots els dispositius funcionin correctament

Antonio Sánchez mostra el camió amb vibració

Magatzem de Cal Cavaller: a l’esquerra, una operària repassa els geòfons; a la dreta, Sánchez amb els Unite

Els operaris especialitzats carreguen la motxilla detonadora a les espatlles i fan explosions cada 30 metres
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a manresana Mònica
Checa és una de les
200 persones que Iber-
potash ha contractat

per al projecte i realitza una feina
que s’assimila a la d’un Déu: sap en
tot moment on és cada treballador,
cada vehicle. Ho controla tot. I és
que «amb tanta gent voltant per un
lloc tan gran (l’extensió és de 6.700
hectàrees) cal saber en tot moment
on és cada un».

Ubicada dins una caseta ad-
junta a la nau industrial de Cal Ca-
valler, que funciona com a estació
de ràdio, Checa anota en una lli-
breta immensa «cada moviment»
que fan els vehicles i es passa el dia
movent les xinxetes d’una banda
a l’altra del mapa. «Una tasca im-
prescindible des del punt de vista
de la seguretat», apuntava Antonio
Sánchez, director de Geologia d’I-
berpotash.

La paraula «seguretat» va ser
una de les que més cops va sortir
de la boca dels responsables del
projecte. Abans de poder trepitjar

el terreny, cronista i fotògraf van
haver de passar un curs de segu-
retat. Equipats amb armilla re-
flectora i casc, i ja sobre un dels tot
terrenys, Sánchez va detallar totes
les mesures que s’apliquen, com
que els vehicles tenen la velocitat
limitada a 80 km/h i que no poden
aparcar en segons quins marges
amb herbes altes per evitar que els
tubs d’escapament puguin pro-
vocar algun foc. Els treballadors no
poden fumar dins l’àrea boscosa
d’estudi i la feina s’atura si les con-
dicions meteorològiques són ad-
verses: si la calor fa elevar el risc
d’incendis es para, però també si
plou. Els geòfons són «tan sensi-
bles» que detecten fins i tot petites
gotes de pluja «que podrien donar
resultats que no són reals», relatava
Alfredo Nunes, adjunt al cap de
missió de CGG.

També hi ha «molt control» en
el moment de les detonacions. Hi
ha vehicles que barren el pas a les
entrades i sortides dels camins
de carro i diversos punts de vigi-
lància en el recorregut. I abans de
cada detonació, l’operari fa sonar
un xiulet. Seguidament es fa el si-
lenci, deu segons, fins que escla-
ta, sota terra, l’explosiu.
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«Amb tanta gent
voltant per un lloc
tan gran cal saber en
tot moment on són»
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