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ICL Iberia News  

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

Arriben a la nova terminal 

portuària d’ICL Iberia  dos 

equips per a càrrega de vaixells

Els dos nous equips de càrrega de 
vaixells que es coneixen com a 
“shiploaders” han arribat a finals de 
2018 i principis 2019 al moll Álvarez 
de la Campa del port de Barcelona. 
Es tracta d’uns equips que fan més 
de 53 metres d’alçada, i gairebé 26 
metres d’ample, amb un pes de 380 
tones cadascun i amb una capacitat 
de càrrega  nominal de 1.200 tones 
per hora.

Els nous shiploaders que són ja a la 
nova terminal portuària d’ICL Iberia, 

ICL publica la Memòria de 

Sostenibilitat 2017

ICL Iberia Súria&Sallent compleix 
novament el seu compromís de 
transparència i responsabilitat social, 
amb la publicació de la Memòria de 
Sostenibilitat 2017 que recull tots els 
indicadors d’ICL relatius a l’exercici 
anterior. Així, l’any passat, la 
companyia va invertir 71’5 milions 
d’euros i va generar un valor 
econòmic directe de 280 milions 
d’euros. Es tracta del quart any 
consecutiu que la companyia publica 
aquest informe.

Segons Carles Aleman, conseller 
delegat d’ICL Iberia Súria&Sallent, 
“un any més, complim amb el 
compromís de donar a conèixer 
totes les nostres dades, posant-les a 
l’abast de tothom. Es tracta d’un pas 
més envers la transparència i la 
mineria sostenible, un objectiu pel 
qual treballem dia a dia i que estem 
fent realitat. El 2017 va ser un any 
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en ple procés de construcció, 

permetran la transferència del 

granel, sal sòdica o potassa, als 

vaixells.  Per a això, disposen d’un 

braç mòbil que es posiciona en 

sentit horitzontal per a poder 

realitzar la càrrega o bé es manté en 

posició gairebé vertical quan no 

carrega (a gairebé 69 graus).

El model de shiploader, que ha estat 

dissenyat específicament per a 

l’empresa Tramer,  pot arribar a la 

càrrega d'un vaixell de 70.000 tones 

(model Panamax) i  un segon vaixell 

de 30.000 tones, de manera que es 

podran carregar 25.000 tones 

diàries, quadruplicant l'actual 

capacitat.

Els dos nous equips de càrrega de 

vaixells han arribat al port de 

Barcelona  provinents de l’empresa 

Bedeschi SpA, ubicada a Limena 

(Pàdova, Itàlia). Tota la fase de 

muntatge i les proves s’han dut a 

terme al port italià de La Spezia, on 

es va fer posteriorment 

l’embarcament pel seu trasllat 

marítim a Barcelona. (+ info)

ICL Iberia reconeix l'excel·lència 

de 5 projectes d'equips i 

treballadors

de molts canvis, amb noves 

instal·lacions en marxa i altres 

infraestructures en construcció. 

Aquests canvis han començat a tenir 

un impacte positiu sobre l'exercici 

del 2017 i més notable durant el 

2018".

Un dels aspectes que més destaca 

la Memòria Social és la inversió 

realitzada en la gestió ambiental, 

que ha suposat un augment del 

50%, fins a arribar als 11’2 milions 

d’euros el 2017.  (+ info)

Rècords de producció de 

potassa granular

La producció de potassa de la 

varietat granular ha aconseguit 

arribar a un rècord diari i també 

mensual, el mes de  novembre de 

2018.

Així, el novembre passat les plantes 

de compactat van arribar de forma 

conjunta al rècord de producció de 
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Com a part de la iniciativa ICL 

Leaders Recognition Awards, que 

promou i reconeix l'excel·lència 

d'equips I treballadors del Grup, ICL 

Iberia ha premiat cinc projectes per 

les seves importants contribucions a 

la companyia en àmbits com la 

seguretat, producció i formació. Els 

projectes premiats són:

- Premi a l’equip ICL Iberia – 

planta Súria per l’augment de la 

capacitat de producció de potassa 

granular.

- Premi a l’equip de la planta de 

cristal·lització (SCP), per l’augment 

de la seguretat i eficiència 

productiva.

- Premi a l’equip d’ICL Iberia 

Barcelona Port, per l’excel·lència 

en seguretat amb zero accidents

- Premi individual al cap de 

manteniment de la mina de 

Vilafruns, Sebastià Bragado,  per la 

creació d’una innovadora eina que 

evita accidents en la mesura del 

voltatge i consum elèctric. 

- Premi a l’equip d’Iberpotash SA, 

per MAP DUAL, conegut com a 

Formació Professional Dual en el 

desenvolupament de dos cicles 

educatius reglats sobre la mineria i  

la electromecànica adaptada a mina.

Podeu trobar els noms de tots els 

guanyadors en aquest enllaç:

(+ info)

60.455 tones de potassa granular de 

les quals 47.200 tones es van fer a 

la planta de compactat de Súria i la 

resta 13.255 tones a la planta de 

Sallent. A més, el 21 de desembre 

es va aconseguir un rècord de 1.900 

tones produïdes en un sol dia a la 

planta de compactat de Súria (aquell 

mateix dia també es va aconseguir 

el rècord de producció màxima diària 

de GMOP en total:  2.600 tones), 

xifres mai assolides fins ara. 

Destaca la tendència a l'augment de 

producció gràcies a diversos canvis i 

millores dutes a terme els darrers 

mesos amb la combinació de l'antiga 

planta de compactat existent i la 

nova planta construïda en el marc 

del pla d'inversions Phoenix. 

Tot plegat  ajudat amb la producció 

que s'està  aconseguint mantenir a 

un alt nivell a la planta de Sallent.

El director  Industrial d'ICL Iberia 

Súria&Sallent, Manel Carmona, 

assegura que "aquests rècords de 

producció ens demostren que estem 

en el bon camí deixant clara una 

tendència a l’alça de la producció de 

potassa granular  que encara es pot 

mantenir i incrementar al llarg 

d’aquest 2019”
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08260  Súria (Barcelona)

Phone.  +34 93 8682803
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