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Benvinguts al  canal d'informació d' ICL Iberia. Tota la informació sobre ICL Iberia 

Súria&Sallent la trobaràs a la teva bústia cada 30 dies

ICL Iberia envia 40.000 tones 

de sal de desgel als EUA

ICL Iberia trasllada al Port de 

Tarragona sal de desgel de 

carreteres per carregar un vaixell 

d’unes 40.000 tones de capacitat 

 que viatjarà en breu a la costa est 

dels EUA amb l’objectiu de tornar a 

omplir els estocs que s’han exhaurit 

amb l’onada de fred de les darreres 

setmanes.

El 40% dels 250 camions diaris del 

Bages, carregats de sal de desgel, 

van al port de Tarragona per 

preparar el vaixell de gran tonatge.

Les actuacions de gestió 

ambiental als dipòsits salins 

continuen

ICL Iberia ha incrementat el darrer 

trimestre el nombre d’actuacions 

destinades a la millora contínua de 

seguiment i manteniment de les 

mesures de gestió ambientals 

implementades als dipòsits salins de 

Sallent i Súria.  La companyia 

disposa d’un equip multidisciplinari 

que treballa en aquesta gestió al 

llarg de tot l’any.

Exemples de darreres actuacions 

són la renovació i millora dels 250 

metres de canals perimetrals del 

sector sud i est del dipòsit salí del 

Cogulló (Sallent) i la construcció 

d’una nova arqueta de recollida i un 

pou de captació.  D’altra banda, 

també s’ha executat la renovació i 

millora de 250 metres de canals 

perimetrals a l’entorn del dipòsit salí 

del Fusteret (Súria).
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Des dels EUA es subministrarà la sal 

cap a la zona nord de l’estat de 

Nova York, i a diferents zones mes 

allunyades.

Segons manifesta el cap de vendes 

de sal d’ICL Iberia, Ramon Vilaseca, 

"la sal de desgel destinada als 

EUA és d’una granulometria 

diferent que la que s’envia a 

Europa. Els grans de sal que es 

distribueixen al continent americà 

són de menys de 12 mm mentre 

que la que s’envia a Europa és de 

menys de 5mm de manera que 

podem donar un servei a la carta 

del tipus de sal".  (+ info)

La Cambra de Comerç i 

Indústria de Manresa premia a 

ICL Iberia en l'àmbit 

"Urbanisme i territori" 

La Cambra de Comerç de Manresa 

recupera deu anys després els 

Premis Cambra amb l’objectiu de 

reconèixer les millors pràctiques 

dutes a terme per les empreses de 

la comarca del Bages. ICL Iberia és 

una de les empreses premiades.

L’acte de lliurament dels Premis 

Aquests propers tres mesos es 

destinarà també  una part molt 

important de la inversió  en els 

treballs de  renovació i millora dels 

canals perimetrals del sector oest 

del Cogulló i al nou sistema de 

bombament d’aigües en la gestió del 

dipòsit salí.  L’any 2017 la inversió 

total en gestió mediambiental a ICL 

Iberia ha arribat als 11’2 milions 

d’euros.  (+ info)

Resultats  positius d'ICL 

Group el darrer trimestre de 

2018

El grup ICL ha publicat aquesta 

setmana els resultats financers del 

quart trimestre de 2018, que tanquen 

un any molt positiu per la 

companyia, gràcies a la 

implementació de la nova estratègia 

del grup, la bona actuació en totes 

les cadenes de minerals, i la millora 

relativa en les condicions dels 

mercats corresponents.

Les vendes per al quart trimestre 

van registrar un increment de 

gairebé el 4% (1.410 milions de 

dollars, en comparació amb 1.361 

milions de dollars per al mateix 

període de 2017). L'ingrés operatiu 
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Cambra 2019 es farà el divendres 
15 de febrer a les 5 de la tarda a 
l’auditori de l’Espai Plana de l’Om de 
Manresa i estarà presidit per la 
consellera d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya, 
Àngels Chacón. Les altres 
 empreses premiades en aquesta 
edició 2019 són Airplan, Selba, 
MengemBages, i la UPC de 
Manresa. 

El jurat destaca d'ICL Iberia el fet 
d'"haver contribuït a fer territori i a 
ser una part molt rellevant de 
l'economia local, ja que té incidència 
directa en moltes empreses del 
territori, tant en termes d'ocupació 
com de valor afegit. així com la seva 
vessant d'implicació territorial".

L’acte d’entrega dels premis 
s’iniciarà amb un col·loqui en el que 
participaran representants de totes 
les empreses premiades i que estarà 
moderat pel periodista Albert Closas, 
director del programa Valor Afegit de 
TV3. L’objectiu serà posar sobre la 
taula les experiències de cadascuna 
de les empreses i la seva visió sobre 
el present i futur del teixit econòmic 
del Bages.   

ajustat (excloent negocis venuts) va 
ser de $ 214 milions, comparat amb 
l'ingrés operatiu ajustat de $153 
milions en el quart trimestre del 
2017, un augment del 40%. 
L'EBIDTA va augmentar de 259 
milions de dòlars el quart trimestre 
de 2017, a 322 milions de dòlars el 
darrer trimestre de 2018 (excloent la 
contribució dels negocis venuts).

En l'àmbit de la potassa, l'últim 
trimestre d’enguany ha sigut molt 

positiu gràcies a la millora en la 

producció a Israel i a ICL Iberia 

Suria&Sallent, i a les condicions 
més favorables al mercat mundial de 
la potassa. En total, s’han venut 
aproximadament 1,5 milions de 
tones de potassa en aquest 
trimestre. (+info)
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08260  Súria (Barcelona)

Phone.  +34 93 8682803
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