Formeu part d'una llista de destinataris escollida per ICL Iberia. Us podeu posar en contacte amb
nosaltres aquí

Febrer 2020 Ed. 21

ICL Iberia News
Us donem la benvinguda a l'ICL Iberia News, el canal d'informació online d'ICL Iberia.
T'enviem a la teva bústia de correu cada 30 dies tota la informació referent a l'activitat
empresarial de la companyia.

ICL Iberia presenta al Port de Barcelona la mineria del segle XXI
ICL Iberia ha presentat dos dels grans projectes industrials que finalitzaran al llarg d’aquest
2020: la nova terminal portuària i la rampa de Cabanasses. Ho ha fet durant una visita
institucional que es va fer el 21 de gener passat a la nova terminal que està a punt
d’inaugurar al Port de Barcelona. L’acte va comptar amb la presència del conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el Secretari General d’Indústria i de la PIME del
Govern d’Espanya; Raül Blanco; el cinquè Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona,
Albert Batlle; la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; i els 100 màxims directius
de la companyia, liderats pel president i CEO, Raviv Zoller, i el President de la filial ICL
Iberia, Carles Aleman.

La nova terminal portuària d’ICL Iberia al Port de Barcelona està previst que entrI en
funcionament durant aquesta primavera després que s’hagin fet les primeres proves de
càrrega amb vaixells i ha comptat amb una inversió de 77 milions d’euros. D’altra banda, la
rampa de Cabanasses es preveu que estigui operativa durant el quart trimestre del 2020.
La nova terminal portuària i la rampa de Cabanasses són dos dels pilars bàsics del projecte
industrial que ha comptat amb una inversió de més de 400 milions d’euros en els darrers
anys.
(+info)

Rècord de producció l’any 2019 a la planta de tractament de
Súria
L’any 2019 ha estat un any de rècord de producció a la planta de tractament de Súria amb
xifres fins ara mai assolides en tractament de mineral, KCl i sal vacuum.

El mes de rècord en tractament de mineral provinent de les mines de Cabanasses i
Vilafruns ha estat el d’octubre de 2019 amb una producció de gairebé 300.000 tones
(298.017 t), mentre que el segon mes més productiu ha estat el de maig amb 271.913
tones. En clorur potàssic (KCl) el maig de 2019 s’ha aconseguit també rècord de producte
amb 59.754 tones ( el mes de març es va arribar a les 55.890 tones) a la planta de Súria
d’ICL Iberia. L’any 2019 ha estat també un any de rècords a la planta de cristal·lització. El
mes més alt en producció de sal vacuum ha estat el de maig amb 58.265 tones.

Aquestes xifres fins ara mai aconseguides han estat possibles gràcies a un augment de la
productivitat, amb les mateixes hores de funcionament de les plantes de tractament a Súria,
però que ha comptat aquest 2019 amb el fet de no produir-se avaries (el que suposa que
s’ha fet un bon manteniment preventiu) i el fet que ha arribat suficient mineral provinent de
la mina.
El 2020 l’objectiu és poder superar aquesta producció, en un any que es presenta ple de
reptes.

Reconeixement als voluntaris d’ICL Iberia
ICL ha fet un reconeixement als gairebé cent voluntaris de la companyia que han participat
en diverses activitats al llarg de l’any 2019. L’acte s’ha materialitzat aquest darrer mes de
gener al teatre Kursaal de Manresa de la mà del president i CEO d’ICL, Raviv Zoller i del
president d’ICL Iberia, Carles Aleman, amb l'entrega d'un diploma personalitzat com a mostra
d'agraïment per la seva tasca altruista.
Al llarg de l'any 2019 s’ha organitzat la primera edició de la Setmana del Voluntariat
celebrada a finals d’octubre a totes les seus del grup ICL. A ICL Iberia s'ha fet un clean-up
day a Sallent on unes 50 persones treballadores han netejat voluntàriament tres àrees del
municipi i s'han recollit més de 120kg de deixalles. També s'ha fet una activitat conjunta entre

voluntaris de la mina de Cabanasses i usuaris d’Ampans de Súria, una entitat que dóna
suport a persones amb discapacitat intel·lectual. També dins la setmana del Voluntariat s'ha
iniciat a Súria un projecte de conscienciació sobre la importància de la reducció del consum
de plàstic, i s'han instal·lat contenidors de recollida d’aliments a tots els centres de treball.
Aquest 2019 també s’ha realitzat la neteja a la riera del Tordell a Súria així com diverses
xerrades a escoles i instituts sobre temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.
L’impuls i foment del voluntariat continuarà a ICL Iberia els propers mesos d'aquest 2020 amb
la

posada

en

marxa

i

consolidació

de

la

nova

associació

de

voluntaris

i

voluntàries anomenada “Miners pel Bages” que preveu organitzar noves accions en el marc
de l’àmbit solidari, el medi ambient i l’educació.

Team Building a Ampans dels 100 màxims directius d’ICL a
nivell mundial
Els 100 màxims directius d’ICL, procedents de tot el món, han realitzat una activitat de Team
Building a AMPANS en el marc de la seva visita a ICL Iberia, al Bages, que s’ha realitzat a
finals de gener. Els directius van poder visitar l’entitat i tot seguit es van formar grups de 15
persones, als que s’hi van sumar persones usuàries d’AMPANS per a realitzar l’activitat
programada.

L’activitat d'equip va començar amb l’arribada del primer grup, encapçalat pel president i CEO
del grup ICL, Raviv Zoller, i el president d’ICL Iberia, Carles Aleman. A la seva arribada els
va rebre el director general d’AMPANS, Toni Espinal, qui els va explicar la tasca de l’entitat
al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i va agrair a ICL el seu suport en
diversos projectes.

El repte dels equips era muntar un total de 16 bicicletes de muntanya. Amb un full
d’instruccions i amb l’ajuda d’un equip de mecànics, cada grup va muntar dues bicicletes que
al final de l’activitat, ICL va regalar a l’entitat.
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