
 

Mor un treballador a l´interior de la mina 
de Vilafruns 
Sergi Font Vilardell, de 26 anys i de Navàs, era treballador de Montajes Rus, empresa 

subcontractada per ICL Iberia 

25.11.2015 | 18:21 
Treballadors, Mossos i Policia Local a dins de 

les instal·lacions de Vilafruns Josep Sallent 

E.B. | J.S. | BALSARENY El 

navassenc Sergi Font Vilardell, 

treballador de l'empresa Montajes 

Rus, subcontractada per ICL Iberia, ha 

mort pels volts de les nou del matí a 

l'interior de 

la mina deVilafruns (Balsareny). Font era veí de Navàs de26 anys, feia tasques de 

manteniment i ha perdut la vida en caure-li a sobre una roca despresa de la galeria on es 

trobava. Fonts de l'empresa han indicat que hi havia un altre company en el lloc dels fets 

que ha resultat il·lès però ha hagut de ser atès per una crisi d'ansietat. 

El furgó judicial amb el cos de la víctima ha sortit del lloc dels fets pels voltants de 2/4 de 3 

de la tarda. A les instal·lacions de l'empresa minera s'hi han desplaçat membres dels 

cossos d'emergència i agents de Mossos d'Esquadra per determinar les causes de 

l'accident laboral. Montajes Rus és una empresa berguedana que té molts treballadors a 

les mines bagenques amb feines de manteniment i extracció de mineral i que fa molts anys 

que manté relació amb Iberpotash, ara ICL. 

Les instal·lacions d'Iberpotash aturen l'activitat en senyal de dol 

Iberpotash ha cessat la seva activitat aquest matí i no la reprendrà fins passat el funeral 

del jove treballador, segons ha informat la mateixa empresa en un comunicat. La 

companyia ha lamentat "profundament" l'accident i ha explicat que les causes estan sent 

objecte d'investigació tant per la de l'empresa com de les autoritats. 

19 persones han mort a les mines del Bages des de 1990 

L'accident laboral d'avui a Vilafruns fa créixer la llista de víctimes mortals a les mines del 

Bages. Des de 1990, 19 persones han perdut la vida. Els darrers nou han mort en els 

últims deu anys. 

La llista dels darrers deu anys la va encetar Estanislav Gaik, surienc d´origen polonès que 

va morir el març del 2005 al pou de Cabanasses després de rebre una descàrrega 

elèctrica. Tenia 47 anys. 

El setembre del 2006, el jove miner asturià Javier Pedrayes moria als 33 anys en ser 

atropellat per un camió a l´interior de les galeries de Vilafruns (Sallent-Balsareny). El 2006 

seria, com aquest 2013, un any tràgic per als miners, ja que la mort de Pedrayes no va ser 

http://www.regio7.cat/tags/iberpotash.html
http://www.regio7.cat/portada/2015/11/25/comunicat-oficial-diberpotash-laccident-laboral/338638.html


l´única. Només dos mesos després, el sallentí Fernando Caballero perdia la vida als 49 

anys al pou 2 de Súria en bolcar el cotxe que conduïa i quedar atrapat a sota. 

En els dos anys següents no es van registrar accidents mortals. El febrer del 2009, però, la 

mineria del Bages es tornava a tenyir de dol amb la mort del jove sallentí Jesús Aranda, de 

només 25 anys, que va perdre la vida en quedar atrapat en una cinta transportadora als 

exteriors de la fàbrica de Sallent, la qual cosa va provocar que caigués a l´interior d´un 

dipòsit de material potàssic. Aranda era fill de miner i feia tres anys que treballava a 

Iberpotash. No es van registrar més morts des del febrer del 2009 fins al maig de l´any 

passat, quan el surienc Jordi Martínez moria als 46 anys (vegeu desglossat en negreta). 

La tristíssima llista encara es va engruixir el 2013, que va començar malament amb la mort 

de Manolo Fenoy (que va ser atropellat per un comboi de potassa), i va acabar pitjor amb 

les morts de Isaac Closa i Juan Ramón Mitjans el desembre. 

L'accident d'avui a Vilafruns suma la novena víctima mortal a les mines del Bages en els 

darrers deu anys. 
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