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ICL Group  dels millors 

proveïdors mundials en el 

rànquing de  sostenibilitat

ICL ha completat recentment la seva 

primera avaluació de sostenibilitat 

d’Ecovadis i ha obtingut el rànquing 

plata com a proveïdor global.

Ecovadis és una organització que 

avalua la sostenibilitat i les activitats 

de responsabilitat social corporativa 

(RSC) de empreses amb cadenes 

de subministrament global en 

diversos àmbits. Es tracta d'àmbits 

determinats com ara el medi 

ambient, la seguretat, l'ocupació, 

l'ètica, l'adquisició sostenible i els 

drets humans.

ICL ha rebut el rànquing  de plata 

amb una puntuació de 60/100. 

Aquesta puntuació posa a ICL al top 

7% de més de 33,000 proveïdors 

classificats, i molt a prop del llindar 

de classificació d'or (> 62).

L’objectiu és ara aconseguir 

Arriba la Segona Setmana 

de la Seguretat, la "Safety 

Week"

La segona edició de la Safety Week 

 d’ICL, arriba aquest dilluns i 

s’allarga durant tota la propera 

setmana. El principal objectiu de tota 

una setmana monogràfica sobre la 

prevenció i la seguretat i salut 

laboral en tots i cadascun dels 

centres de treball del Grup ICL és 

posar sobre la taula la prioritat 

número 1 de la nostra companyia en 

aquest àmbit.

Al llarg de tota la setmana es faran 

xerrades sobre seguretat vial, tallers, 

bones pràctiques ambientals, 

exercicis de simulació virtual   i 

conferències sobre seguretat i 

prevenció al lloc de treball.

Totes les activitats programades pel 

Departament de Prevenció i 

Seguretat i Salut Laboral  les podrà 

consultar  la plantilla en  un 

calendari d’horaris repartit pels 

centres de treball d’ICL Iberia Súria 

& Sallent i el d' ICL Iberia 

Barcelona Port.  
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puntuacions encara més altes i el 

rànquing daurat a partir del 

2019. (+info)

ICL Iberia renova la 

col·laboració amb el 

Kursaal focalitzant el 

suport al Servei Educatiu 

del teatre

ICL Iberia i el teatre Kursaal de 

Manresa han signat  la renovació de 

la col·laboració  que ara es concreta 

en  el Servei Educatiu del Kursaal.

El Servei Educatiu va començar el 

2007  i enguany oferirà un total de 5 

projectes que abracen tota l’etapa 

escolar. En aquests 10 anys, més de 

25.000 alumnes de la Catalunya 

central hi han participat i els seus 

espectacles han  tingut més de 

63.000 espectadors.

El  conseller delegat d’ ICL Iberia, 

Carles Aleman, ha manifestat que 

“des del principi, hem estat al 

costat del Kursaal d’una forma 

genèrica, però ara el nou enfoc 

encaixa perfectament amb la 

nostra aposta per l’educació i per 

l’arrelament al  territori”.  Per 

Aleman, “el Servei Educatiu té una 

abast ampli que arriba a tota la 

Catalunya central i és ja un 

referent que cal consolidar ”.

Visita de la presidenta del 

Port de Barcelona a la 

terminal portuària d'ICL 

Iberia

La nova presidenta del Port de 

Barcelona,  Mercè Conesa,  ha 

visitat  les actuals instal·lacions 

d’ICL Iberia Barcelona Port, antiga 

Tramer, en el marc de les visites que 

està realitzant per a conèixer les 

diferents activitats i empreses que 

es troben al Port de Barcelona, 

després que hagi accedit al  càrrec 

en substitució de Sixte Cambra.

Conesa  anava acompanyada del 

seu equip, encapçalat pel seu cap 

de Gabinet,  Emili Alberich, el 

director de Relacions 

Internacionals,  Manuel J. Galán i el 

subdirector de Concessions, Alex 

Garcia. Per part d’ICL Iberia van ser 

a la visita el conseller delegat d’ICL 

Iberia, Carles Aleman, la directora 

d’Operacions, Cristina Arespa, el 

director de CR, Lluís Rodríguez i el 

director de Tramer, Juan Luis Aldea.

L'equip d’ICL Iberia va poder 

explicar les activitats i productes 

d’ICL, així com l’activitat 

desenvolupada al Port de 

Barcelona, sent aquesta una de les 

activitats més antigues 

desenvolupades al Moll Contradic. 

L’actual Tramer, canviarà a 

meitats del 2019 d’ubicació i passarà 

a disposar d’una nova Terminal, 

situada al Moll Alvarez de la Campa, 

que permetrà incrementar el seu 
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El gerent del teatre, Jordi 

Basomba, ha destacat “la 

importància del Servei Educatiu 

com a espai per fer arribar les 

inquietuds culturals als alumnes i 

establir una relació de ‘familiaritat’ 

entre els infants i adolescents  i 

les seves famílies amb el 

Kursaal”. (+ info)

tràfic marítim.
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