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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.

La importància de la prevenció als llocs de treball, a la tercera
Setmana de la Seguretat

ICL va celebrar durant la segona setmana de desembre la tercera edició de la Safety&Environment Week
a tots els centres de treball d’ICL Group. Van ser diversos els objectius d’aquesta setmana monogràfica
centrada en la seguretat i salut laboral. El principal, va ser la promoció de la prevenció als llocs de treball
així com en l’àmbit familiar. També es va reforçar el missatge que cap treball està per davant de la
seguretat dels treballadors i que la seguretat laboral és una cosa de tots.

Al llarg de tota la setmana es van fer fins a 30 sessions a tots els centres de treball en diferents formats.
Hi va haver, per exemple, xerrades sobre extinció d'incendis, a càrrec dels bombers de Manresa. També
es van organitzar exercicis de simulació d'espais confinats, pràctiques de primers auxilis, una xerrada
sobre l’arteriosclerosi a càrrec dels responsables del Dispensari mèdic d’ICL, xerrada de seguretat sobre
primers auxilis a càrrec de membres de la Brigada, tallers sobre “Evitem el plàstic d´un sol ús” realitzats
pel departament de Medi Ambient i conferències de seguretat en el lloc de treball, dutes a terme pels
directors facultatius de cada centre.
Com a novetat es va posar en pràctica el joc “Safety Matters” que va reptar l'habilitat visual i coneixement
sobre la seguretat i medi ambient de tots els treballadors.

ICL Iberia tanca el 2019 com a líder del mercat Ibèric de clorur
potàssic
ICL Iberia és reafirma aquest 2019 com a major subministrador de clorur potàssic al mercat Ibèric a
Espanya i Portugal en potassa blanca (una part ja prové de la planta de cristal·lització de Súria) i les
varietats de potassa estàndard i granular que provenen de les plantes de Súria i Sallent.

L’esforç comercial i logístic que s’està realitzant a ICL Iberia els darrers anys ha permès aportar el
màxim de producte també a nivell nacional amb una quota del 65% del mercat i que el seu subministre
arribi a destinació en un màxim de 72 hores. Aquesta agilitat permet que ICL Iberia pugui ser líder al
mercat ibèric, a banda de la comercialització exportadora de potassa des del port de Barcelona. Així, ICL
Iberia compta amb una aportació extra de clorur potàssic i potassa blanca del propi grup ICL que es
distribueix actualment a ports com Castelló, Sevilla, Cartagena i Huelva, fet que permet oferir
subministrament dels fertilitzants de forma ràpida als clients de la zona del Mediterrani.

El lideratge d’ICL Iberia al mercat ibèric (el seu mercat natural) permet que una part destacada del
producte es quedi a la península.

ICL torna a reconèixer l'excel·lència de 5 projectes d'equips i
treballadors
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, la producció i la formació. Els projectes i premiats són:
-Millores en la qualitat de la sal purificada a Sallent. Per a: Joan Soler, Julio Rodríguez, Laura Castilla,
David Santos, Miquel Camprubí, Sandra Pérez i Javier Alonso.
- Projecte ACTUA, en millores de processos de comunicació. Per a: Pau Anguera, María José Calado,
Manel Carmona, Enric Casas, Ramón de Frutos, Josep Meca, Joan Puig, Miguel Ángel Rodríguez,
Alberto Serfaty, Marc Torres i Laura Rodríguez.
- Millora elèctrica, per l’autocontrol de ventiladors en la zona dels minadors. Per a David Farinha.
- Nou disseny 3D geològic i hidrològic. Per a Àlex Sendrós.
- Millores en el sistema financer. Per a: Eitan Mikey, Jordi Puig, David Quesada, Felip García, Santi
Espín, Lluís Rodríguez, Fernando Fuentes i Ronen Arroyo.

ICL assoleix el primer lloc entre les empreses de fertilitzants a
l'índex de sostenibilitat de Bloomberg

El grup ICL, amb una puntuació de 67, es situa com a primera empresa mundial de fertilitzants a l'índex
ESG de Bloomberg. Recordem que en el 2017 la puntuació va ser de 60 i el 2016 de 52. L’índex de
divulgació de Bloomberg ESG es basa en 250 paràmetres que mesuren el rendiment de la sostenibilitat
en diversos aspectes d’impacte ambiental, salut i seguretat, ocupació justa i diversa, ètica i govern
corporatiu, entre d’altres camps. Aquest és un dels índexs d’inversors de sostenibilitat més reconeguts a
nivell mundial. A més, i per segon any consecutiu, manté el primer lloc entre les empreses israelianes en
el rànquing ESG de Bloomberg del 2018 publicat recentment.
El President d’ICL, Raviv Zoller, explica que l’èxit “és el resultat de la millora contínua de les nostres
pràctiques d’ESG, així com la nostra major transparència respecte a tots els temes de sostenibilitat”.
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