
 

Iberpotash compta amb prop de cent 

enginyers a la seva plantilla 

La filial de ICL Iberia va contractar més de 60 persones el passat 2015           

i és previst que aquest 2016 es mantingui un alt ritme d’incorporacions 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2016.- Iberpotash, filial d’ICL Iberia, és una empresa que destaca pel 

volum de llocs de treball que genera gràcies al projecte industrial que està duent a terme al 

Bages, anomenat Pla Phoenix. La companyia, a més, té un ampli rang d’ocupabilitat que va des 

de la formació professional fins als Diplomats, Llicenciats, Màsters i Doctorats. Dins del estudis 

superiors, compta amb diverses àrees d’especialització, fet que li permet abastar professionals 

qualificats en matèries diferents. 

De la plantilla fixa de l’empresa, 96 treballadors són llicenciats en enginyeria. Les especialitats 

que més destaquen són: enginyeria de mines amb 42 treballadors, molts d’ells procedents de 

la UPC-EPSEM de Manresa, seguida de l’enginyeria industrial amb diferent especialització com 

electrònica, química, mecànica de roques o electricitat.  

Iberpotash compta, a més, amb professionals amb estudis superiors en matèries molt diverses, 

com Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, Dret, Geologia, Ciències de la Comunicació, 

Arquitectura, Comerç Internacional, Ciències Físiques o Ciències Químiques, entre d’altres.  

Tota aquesta diversitat de perfils professionals és una mostra de la capacitat que té el teixit 

industrial de generar ocupació de qualitat, amb vocació de llarg termini i amb una aposta clara 

per l’ocupació dels joves.  

Aquest primer trimestre de 2016 s’han incorporat un total de 25 treballadors amb l’objectiu de 

formar-se per a la posada en marxa de la planta de Sal Vacuum, una instal·lació que ja és una 

realitat i que ha significat la necessitat de nous perfils professionals.  

En els darrers 4 anys, el 43% dels empleats contractats han estat menors de 30 anys, i s’ha 

incrementat en més d’un 21% la proporció de dones a la plantilla. A més, en l’actualitat el 

97,4% de la plantilla disposa de contracte indefinit.  

 

Sobre Iberpotash 

Iberpotash és una unitat de negoci d’ICL Iberia i és l’única empresa d’extracció de potassa a 

Espanya. Exporta el 75% de la seva producció, principalment a països de la Unió Europea, Àsia, 

i el Sud d’Amèrica. Iberpotash és la companyia que genera més llocs de treball a la comarca del 

Bages, amb 1.743 empleats, i és el motor econòmic de la Catalunya Central.  Des de fa més 

d’un segle, aquesta regió és un centre miner de gran rellevància on s’ha mantingut, sense 

interrupció, l’extracció de potassa (un fertilitzant natural fonamental per a l’agricultura a arreu 



del món) i de sal sòdica (destinada, principalment, a la indústria química). Iberpotash, també 

anomenada ICL Iberia Súria&Sallent, està duent a terme un del projectes industrials més 

importants del sud d’Europa, el Pla Phoenix, amb l’objectiu de modernitzar les seves 

instal·lacions mineres, industrials i logístiques, així com la creació de la planta de sal més 

avançada del món. 

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. 

 


