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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.  
 

 

ICL Iberia aposta pel consum d'energia verda  

 

ICL Iberia consumeix des d'inicis del 2020 el 100% d'energia elèctrica provinent de fonts renovables i 

sostenibles, com ara l'energia  eòlica, solar o geotèrmica, entre altres. La mesura s'emmarca en el ferm 

compromís de l'empresa cap a la mineria sostenible i el medi ambient. 

 

Per tal de fer-ho possible, ICL Iberia ha desenvolupat un nou enfoc operatiu que permet reduir la petjada de 

carboni afavorint l'eficiència energètica. Segons explica el director de Medi Ambient d'ICL Iberia, Lluís Fàbrega, 

"consolidem la nostra aposta per la sostenibilitat amb la contractació de fonts energètiques renovables pel 

subministrament elèctric dels centres de treball. Aquesta mesura s'uneix a d'altres iniciatives portades a terme 

els últims anys que ens han ajudat a reduir l'impacte ambiental".  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus17.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icliberia.com%26h%3De122bb4aef6464f82459daa2197f2c57ed9edbe24c9e6f82b4955fb2fbc9f587%26v%3D1%26xid%3Da918e15bc7%26uid%3D88020945%26pool%3D%26subject%3D&data=02%7C01%7Crosa.vilajosana%40icl-group.com%7C4033b0f619c04130fd4a08d7c4d0d7a8%7C802762d202c4467798ba54060a234204%7C0%7C0%7C637194273585882610&sdata=%2FRTiwXJoXioELZCuhlIG%2FBzilvI%2FeOxaHOSdw04IAgQ%3D&reserved=0


 

 

La nova mesura té com a conseqüència directa la neutralització de les emissions de CO₂ relacionades 

amb tots els consums elèctrics als centres de Súria i Sallent,  el que permet aconseguir una reducció 

significativa de la nostra petjada de carboni global d'un 45%, al mateix temps que reforça el compromís 

de la companyia en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

 

Programa d'Innovació BIG a ICL 

 

ICL ha iniciat l'any de la Innovació amb la posada en marxa del Programa d'Acceleració d'Innovació 

Empresarial pel Creixement BIG (Business Innovation for Growth) 

. 

L'objectiu de BIG és fomentar la generació i l'intercanvi d'idees innovadores en tots els àmbits de la 

companyia a escala global i fer-les arribar de forma directa als alts càrrecs d'ICL per a la seva revisió i 

posada en marxa per mitjà d'una senzilla plataforma d'ICL anomenada PitchINnovation. Aquestes idees 

innovadores es valoraran i a finals d'any es premiaran les millors. 

 

BIG constituirà un repte per presentar iniciatives que canviïn la forma de fer per tal de generar un efecte 

positiu significatiu. Les iniciatives de BIG poden abastar tots els aspectes dins d'ICL; poden incloure 

idees per a nous productes i solucions, nous models comercials, l'optimització de la producció, un major 

rendiment de la seguretat i la salut mediambiental i el foment d'una millor experiència dels empleats. 

 

A ICL Iberia s'han identificat un centenar de persones encarregades de canalitzar les idees de millora i 

ja s'ha iniciat la formació sobre com funciona el programa. Algunes iniciatives ja s'han introduït a la 

plataforma i altres estan en curs. 

 

BIG evidencia el compromís estratègic d'ICL per potenciar les idees i tecnologies innovadores que 

permetran crear un valor significatiu afegit a l'empresa, els seus treballadors i a la comunitat. 



 

 

ICL Iberia fa entrega del Premi de recerca "La ciència i els 

infants" de la Universitat de Manresa 

 

L'escola Valldaura de Manresa, amb la proposta "Controla la bola", ha estat l'escola guanyadora del 

premi de recerca "La Ciència i els Infants", que compta amb la col·laboració d'ICL Iberia. El jurat ha 

decidit atorgar el segon premi a l'Escola El Vinyet de Solsona per la proposta "Cada cosa al seu lloc" i 

el tercer, a l'Escola FEDAC de Monistrol de Montserrat per "Què pots pescar?". 

 

El president d'ICL Iberia, Carles Aleman, va ser l'encarregat de lliurar els premis a les tres escoles en 

un acte que es va celebrar a la Universitat de Manresa. Els premis, que convoquen els estudis 

d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC, tenen una dotació 

total de 1.200 euros: 600 per al primer, 400 per al segon i 200 per al tercer. 

 

L'objectiu principal d'aquests premis de recerca és el de dinamitzar i promoure l'educació científica a les 

aules a través dels equips docents. Per això el premi s'adreça a mestres de cicle infantil i inicial, els 

quals han de planificar, elaborar i documentar una proposta d'experimentació per al seu grup classe. El 

premi s'emmarca en el projecte ja consolidat Lab 0_6 on es promou l'interès per la ciència en edats 

primerenques, i en el qual ICL Iberia hi participa i col·labora en els darrers tres cursos escolars. 

  



 

 

ICL Iberia torna a ser present a la Mini Transèquia 

 

ICL Iberia ha participat un any més a la Transèquia, una caminada popular i solidària que recorre la 

Sèquia des de Balsareny fins al llac de l'Agulla, de Manresa, i que enguany ha celebrat la seva 36a 

edició amb més de 5.500 persones assistents. 

 

Voluntaris d'ICL Iberia han col·laborat amb un estand de la "Minitransèquia", la versió més infantil del 

recorregut popular, i que es fa al Parc de l'Agulla de Manresa, al costat d'altres empreses i entitats de 

la comarca del Bages, com és el cas de la Universitat de Manresa i el seu Laboratori de ciència per a 

infants. 

 

L'estand d'ICL Iberia ha comptat amb un photocall (una imatge de 3 metres per 3 metres de l'interior de 

la mina) que ha estat tot un èxit pels nens i nenes que volien vestir-se de miners per una estona. Els 

nens i nenes han pogut conèixer la història de la sal i la potassa al Bages i han estat obsequiats amb 

un conte infantil editat per ICL Iberia 

. 

La presència a la Transèquia forma part de les accions que ICL Iberia realitza al llarg de l'any fora de 

les seves instal·lacions per donar a conèixer l'activitat minera i l'origen geològic del subsòl de la 

Catalunya Central. 
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