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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 publica per cinquè any consecutiu la Memòria de 

Sostenibilitat 

 

ICL Iberia ha fet pública la cinquena edició de la Memòria de Sostenibilitat. Es tracta d’un 

exhaustiu document que recull els indicadors de l’empresa relatius a l’exercici del 2018. 
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Amb aquesta publicació ICL compleix de nou amb el seu compromís de transparència i 

responsabilitat social. Entre les dades, destaca l’any rècord en producció i venda de 

mineral. D’aquesta manera s’ha venut més sal que mai arribant a 1.281.509 de tones. 

Les xifres de la potasses també són bones amb 944.389 tones venudes. La memòria 

també reflecteix la inversió que l’empresa va realitzar l’any passat de 64 milions d’euros 

i la generació d’un valor econòmic directe de 287 milions. 

 

 Carles Aleman, President de ICL Iberia, afirma que el 2018 ha estat un any de millora 

tant a nivell de processos com de producció i eficiència: “hem millorat el procés de treball 

i, en conseqüència, la nostra eficiència tant a les mines com a les plantes. Aquesta millora 

es reflecteix, en part, en l’augment de la producció de potassa i sal i les seves vendes 

respecte a l’any anterior. Però el 2018 també és l'any en què s’ha inaugurat la planta de 

purificació de sal a Sallent. Una instal·lació a través de la qual produïm sal purificada per 

al sector del  desgel de carreteres i, que en el futur, servirà per a la restauració dels 

dipòsits de sal. Al mateix temps, però, vam mantenir la nostra gran inversió anual en la 

gestió ambiental per reduir l’impacte de la nostra activitat, amb molt bons resultats. No 

és només un any en el que hem assolit objectius tangibles sinó que també ens ha servit 

per a cercar i trobar àrees de millora i progrés, factors molt importants per a assenyalar 

el camí cap al futur”. 

 

El document íntegre es pot consultar al web de la companyia o aquí.  
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ICL Iberia celebra la Setmana del Voluntariat amb diverses 

activitats 

   

Treballadors i treballadores d’ICL Iberia han mostrat la seva cara més solidària participant 

en les diverses activitats organitzades dins la Setmana del Voluntariat de l’empresa que 

ha tingut lloc l’última setmana d’octubre. Una iniciativa que ha estat impulsada a totes les 

seus del grup ICL on milers d’empleats de més de 40 llocs arreu del món han volgut 

“marcar la diferència i crear Impacte!”, lema de la setmana d’enguany. 

 

A ICL Iberia les activitats van començar el dilluns 28 d’octubre amb el Clean-up day que 

es va portar a terme a Sallent. Gairebé 50 persones treballadores es van oferir voluntàries 

per netejar tres àrees diferents del municipi i van recollir més de 120kg de deixalles. 

 

A la planta de Súria, es va iniciar un projecte de conscienciació sobre la importància de 

la reducció del consum de plàstic tant dins de l’empresa com a la comunitat i les 

conseqüents millores que comporta. A l’entrada de la planta s’hi va instal·lar un 

contenidor per recollir aquest material i es van fer xerrades.  A la mina de Cabanasses, 

el dijous 30 d'octubre, s’hi va celebrar una activitat entre miners i usuaris d’Ampans, una 

entitat que dóna suport a persones amb discapacitat intel·lectual. L'activitat va començar 

amb una visita a l'exterior de la mina, on el grup va conèixer alguns dels secrets de la 



 

professió. Posteriorment, els miners van visitar la llar d'Ampans a Súria, on van realitzar 

activitats de tardor amb els seus usuaris. 

 

Entre d’altres activitats que s’han organitzat dins la Setmana del Voluntariat, també hi ha 

la instal·lació de contenidors per recollir aliments a les plantes de Súria i Sallent, i algunes 

xerrades que treballadors d’ICL Iberia han fet a les escoles locals sobre temes relacionats 

amb el medi ambient i la sostenibilitat. 

 

  

 

Beatriz Magdalena, directora del Servei de Prevenció d’ICL 

Iberia, participa com a ponent a la segona edició de l’eWoman 

 

“L'èxit professional no és incompatible amb el familiar i la presència de la dona en els 

estudis d'enginyeria encara és la gran assignatura pendent”. Aquestes són dues de les 

grans evidències que van quedar paleses a la segona edició de l’eWoman que es va 

celebrar el passat 5 de novembre a la sala petita del teatre Kursaal de Manresa. Una 

jornada que té com a objectiu el reconeixement professional de dones del territori en el 

món laboral i que organitza el diari comarcal Regió 7. 



 

 

Novament ICL Iberia hi va tenir presència. En aquesta ocasió amb la participació com a 

ponent de Beatriz Magdalena García, directora del Servei de Prevenció. Durant la seva 

intervenció va explicar la seva trajectòria formativa i laboral en la que va destacar que es 

necessitaven encara més dones enginyeres. També va relatar apassionadament els 

reptes professionals als que havia fet front, com el de treballar cinc anys a l'Amazones. 

 

Magdalena també va explicar que a ICL Iberia hi té un nou repte: “fer un canvi cultural de 

vida saludable entre els treballadors i treballadores”, i va afirmar que per assolir els teus 

objectius has de treballar de valent, siguis home o dona. 

 

A banda de la ponència de Beatriz Magdalena, enguany la jornada de l’eWoman va 

comptar amb les ponències de Nerea de la Corte (Endesa), Esther Guirado (Sorea), 

Mercè de Vilar (Caixabank) i Sílvia Gratacòs (Cambra de Comerç). 

 

Els premis eWoman 2019 van ser per Clàudia Ferrer, fundadora de Claudia&Julia, al 

premi Negoci Online; Montserrat Feliu, sòcia directora a Feliu N&I, al premi Trajectòria 

Professional; i Mireia Badia, pilot d’enduro, es va emportar el premi al mèrit esportiu. 

  



 

 

 

Treballadors de la planta de Cabanasses expliquen com és el 

punt més profund de Catalunya  

 

A 940 metres de profunditat, a l’interior de la mina de Cabanasses (Súria), hi ha el punt 

més profund de Catalunya, on hi treballen els miners. Però, com és el dia a dia allà baix? 

Aquesta pregunta la van respondre Carles Fàbrega, geòleg de l’empresa, Javi Fenoy, 

miner electromecànic, i Albino Esteban que va treballar-ho com a miner durant 21 anys i 

ara ja està jubilat. Ho van fer en directe al programa ConnectiCat de la Xarxa de 

Televisions Locals el passat 24 d’octubre. 

 

 

El programa es va emetre en directe i va servir perquè els telespectadors coneguessin 

com es treballa a les mines, amb les seves peculiaritats i també algunes anècdotes 

divertides. Podeu veure el vídeo aquí: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1BJqjWybFU 
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Seguiu-nos  a Instagram    @ICLIberia  

 

https://www.instagram.com/icliberia/ 
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