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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

Èxit de participació a la 

segona Setmana de la 

Seguretat

La segona edició de la Safety Week 

d’ICL s’ha desenvolupat al llarg de 

tota la primera setmana de 

novembre als centres de treball 

d’ICL Group.  El principal objectiu de 

tota aquesta setmana monogràfica 

sobre la prevenció i la seguretat i 

salut laboral en tots i cadascun dels 

centres de treball és el de promoure 

la prevenció i seguretat al lloc de 

treball i també a l’àmbit familiar, a 

banda de mostrar el compromís de 

l’empresa en aquest àmbit prioritari.

La muntanya del Cogulló 

acull a Samsung i a la 9ª 

cursa  Bell Race  

La muntanya de sal del Cogulló ha 

acollit aquestes darreres setmanes 

el rodatge del darrer anunci de 

Nadal de Samsung i la novena 

edició de la cursa de muntanya 

Bell Race, la única a Espanya que 

es celebra en terreny salí.

La productora Good Gate 

Productions, ha rodat a la part 

superior de la muntanya de sal al 

llarg de tres dies, el darrer anunci de 

la marca Samsung de telèfons i 

rellotges intel·ligents. L’espai es va 

habilitar amb sal blanca de les mines 

del Bages que simulava neu i 

gel,  on s’hi van instal·lar tendes de 

campanya. Un actor  feia 

d’explorador al Pol Sud.  L’espot es 

pot veure per televisió a nivell 

internacional i compta amb el segell 

del director John Hillcoat.
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Segons ha manifestat la directora 

del departament de Prevenció i Salut 

Laboral a ICL Iberia, Beatriz 

Magdalena, “la valoració en 

general ha estat molt positiva i hi 

ha hagut més participació que 

l’any passat, amb la presència de 

treballadors procedents de les 

empreses subcontractades per 

ICL Iberia”. 

Al llarg de tota la setmana s’han fet  

xerrades sobre seguretat vial, a 

càrrec dels Mossos d’Esquadra, 

exercicis de simulació virtual amb 

ulleres que mostraven situacions 

d’emergència d’incendi i també 

treballs d’alçada, pràctiques de 

primers auxilis pediàtrics a càrrec 

dels responsables del dispensari 

mèdic d’ ICL, tallers de bones 

pràctiques ambiental organitzats pel 

departament de medi ambient, i 

conferències sobre seguretat i 

prevenció al lloc de treball.

(+ info)

Visita del Chairman del 

Grup ICL, Johanan Locker 

D’altra banda, el dipòsit salí d’ICL 

Iberia a Sallent ha acollit a finals de 

novembre la 9ª edició de la cursa 

de muntanya Bell Race, amb la 

participació de més de 300 atletes. 

La cursa s’ha pogut fer en dues 

modalitats, una de 10 quilòmetres 

més suau i una de 15  més 

complicada, en un circuit marcat pels 

voltants, l’interior i el cim de la 

muntanya de sal, amb trams 

verticals i altres de més tècnics.  La 

valoració de la cursa en terreny salí 

ha estat molt ben valorada com a 

experiència única. (+ info)

ICL Iberia estrena  nova 

web

La nova web d’ICL Iberia ja es pot 

trobar on-line  a www.icliberia.com. 

  Es tracta de la renovació total de la 

pàgina corporativa seguint el mateix 

estil i branding de la resta de 

pàgines web del grup ICL.

A la web d’ICl Iberia podeu trobar de 

forma molt clara i fàcil les diverses 

seccions que permeten conèixer a 

fons la companyia, la seva historia, 
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El Chairman d’ICL Grup, Johanan 
Locker, acompanyat del president 
de la divisió de la Potassa d'ICL, 
Noam Goldstein, han visitat a 
meitats de novembre les 
instal·lacions d’ICL Iberia Súria & 
Sallent i d’ICL Barcelona Port.

Al matí, els directius han visitat in 
situ el desenvolupament de les 
obres de construcció de la nova 
terminal portuària, que han d’estar 
enllestides la segona meitat del 
2019 a la zona del Moll Álvarez de la 
Campa del Port de Barcelona.

Posteriorment es van desplaçar a 
les instal·lacions de Súria i van 
visitar la Planta de Cristal·lització. 
Després d'aquesta visita es van 
reunir amb l'equip directiu per tractar 
temes  diversos i veure la situació i 
evolució de la  companyia,  amb la 
vista al futur i a l'evolució de les 
obres de la rampa de Cabanasses, i 
el funcionament de les plantes de 
tractament de sal i potassa . 

instal·lacions, visió estratègica i 
productes.

Una part important de la nova web 
és dedicada a l’àmbit del medi 
ambient i la sostenibilitat, on 
s’expliquen  les polítiques i 
actuacions de la companyia per 
millorar el seu impacte 
mediambiental,  la seguretat i salut 
laboral, la relació amb la comunitat i 
el territori, la innovació o l’apartat 
adreçat a RRHH, les ofertes de 
treball o el codi ètic del grup.  A la 
sala de premsa podreu seguir les 
notícies de l’empresa, a mes 
d’accedir a una varietat de 
continguts (dossier corporatiu, 
imatges, vídeos, revistes i 
newsletters).  Us convidem a visitar: 
www.icliberia.com
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