
 

 

ICL Iberia, membre de Forética, referent en 

responsabilitat social empresarial i sostenibilitat 

 
L’associació empresarial de la RSE és l’única representant estatal de la 

World Business Council for Sustainable Development  

 
Barcelona, 8 de setembre de 2016.- ICL Iberia forma part des del mes de juny passat de 
Forética,  l'associació d'empreses i professionals de la responsabilitat social empresarial i 
sostenibilitat líder a Espanya i Llatinoamèrica.  
 
L’objectiu principal de Forética és el foment de  la integració dels aspectes socials, ambientals i 
de bon govern en l'estratègia i gestió d'empreses i organitzacions. Actualment l’associació està 
formada per més de 200 socis i ha estat escollida pel World Business Council for Sustainable 
Development com el seu únic representant a Espanya i per tant nomenada Consell Empresarial 
Espanyol per al Desenvolupament Sostenible. A més és membre del Consell d'Administració de 
CSR Europe. 
 
Segons ha manifestat la directora de Sostenibilitat d’ICL Iberia, Encarna Baras, “ l’adhesió a 

Forética té molt a veure amb la nostra política activa de responsabilitat social empresarial 

que s’ha accentuat especialment els darrers anys. El compromís amb la millora social, 

econòmica i ambiental és un component present en tots els projectes de la companyia, que 

treballa amb vocació de permanència i amb visió a llarg termini. La incorporació a Forética 

brinda una excel·lent oportunitat per col·laborar amb una associació que te com objectiu 

fomentar aquests aspectes en al estratègia de les organitzacions, i per tant és un pas més per 

reforçar el nostre compromís amb la Responsabilitat Social”. 

 
Entre els membres de Forética hi ha grans empreses, PIMES i tercer sector, però també 
associacions empresarials, ONG, i empreses certificadores. Compta amb importants i diverses 
aliances a nivell internacional i nacional, com és el cas del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD, Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible) essent el seu únic representant a Espanya, o la CSR Europe, la xarxa europea 
d'empreses que lidera la promoció de la RSE, aglutinant en la seva xarxa de socis a més de 
1.800 empreses. 
 
També dins l’àmbit d’aliances internacionals destaca  la Business in the Community (BITC), una 
xarxa formada per organitzacions independents que treballen pel foment de les pràctiques 
empresarials responsables; el Global Reporting Initiative (GRI) del qual forma part com a 
membre Organisational Stakeholder (OS), el que implica un compromís proactiu amb aquesta 
institució internacional destinada a guiar les empreses en l'elaboració de les seves memòries 
de sostenibilitat; el Banc Interamericà de Desenvolupament, exercint la tasca d'assistència 
tècnica i gestió del projecte CSR Innolabs; la Global Compact per mitjà del qual  Forética 
publica des de 2006 l'Informe de Progrés com a organització signant de la xarxa del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides.  
 



 
 Així mateix, col·labora amb empreses, escoles de negocis, ONG i sindicats en la implantació 
dels 10 principis relatius a drets humans, laborals i mediambientals.  També manté una relació 
directa amb ABIS, fòrum acadèmic de referència, que constitueix una aliança entre empreses, 
escoles de negocis i institucions educatives. 
 
A nivell nacional, Forética manté aliances amb diversos Ministeris espanyols com el d’Ocupació 
i Seguretat Social  o el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i forma part de l’Spainsif, una 
plataforma refundada l’any 2009 amb més de 30 organitzacions i entitats financeres, i 
impulsada un any abans per la pròpia Forética per promoure aquest Fòrum d’Inversió 
Socialment Responsable (ISR) a Espanya. Actualment Forética exerceix la presidència de 
l'esmentat fòrum. 
 
 
 

Sobre ICL Iberia: ICL Iberia és la societat holding del grup ICL a Espanya amb seu a Barcelona. 
L’empresa és, a la vegada, propietària de diverses companyies, entre elles Everris Iberica Fertilizers, 
Auxquimia, Fuentes Fertilizantes – Grupo Empresarial Agromediterráneo, i ICL Iberia Súria&Sallent 
(abans coneguda com Iberpotash). A més, ICL Iberia compta amb una terminal pròpia al port de 
Barcelona, anomenada Tramer, des d’on exporta a Europa, Àsia i Amèrica més del 80% de les seves 
mercaderies: des de minerals especialitzats (com la potassa i la sal), fins a la producció i 
desenvolupament de productes que formen part de les nostres necessitats bàsiques. 
 
 
 
http://www.foretica.org/prensa/el-ceu-e-icl-iberia/  


