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ICL Iberia News
Benvinguts al canal d'informació d' ICL Iberia. Tota la informació sobre ICL
Iberia Súria&Sallent la trobaràs a la teva bústia cada 30 dies

ICL Iberia i la Fundació Santa Clara col·laboren en un projecte solidari
d’inclusió social de dones
ICL Iberia i la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa han signat un conveni de
col·laboració d’ un projecte solidari adreçat a dones de la comarca del Bages que viuen
una situació de risc d’exclusió social.
El projecte està orientat a la creació d’un espai de relació, aprenentatge de la llengua,
habilitats manuals, integració als costums del país, hàbits i valors, entre d’altres, que
beneficia majoritàriament a dones nouvingudes. L’equip que gestiona el projecte està
format per 8 voluntàries que treballen amb les dones creant un espai d’aprenentatge
entre cultures diferents. Les dones aprenen a cosir i reciclar tot tipus de roba de vestir
per obtenir recursos i eines que els puguin servir per inserir-se laboralment.
Les dones del taller cosidor col·laboren al mateix temps amb la campanya de prevenció
de riscos laborals que està duent a terme ICL Iberia cosint missatges de prevenció i
salut a les motxilles dels treballadors i a la roba de treball que la companyia entrega a
la plantilla de forma anual. (+info)

ICL Iberia participa a la constitució de la Confederació Espanyola de les
Indústries de les Matèries Primeres
La Confederació Espanyola de Indústries Extractives de Roques i Minerals Industrials
(COMINROC) i la Confederació Nacional d’Empresaris de la Mineria i la Metal·lúrgia
(CONFEDEM), van formalitzar el dimarts dia 1 d’octubre a la tarda la constitució de la
Confederació Espanyola de les Indústries de les Matèries Primeres (PRIMIGEA).
Aquesta neix amb la voluntat de promoure l’accés dels sectors industrials, energètics,
de la construcció i obres públiques a les matèries minerals necessàries per a les seves
respectives activitats.
El President de ICL Iberia, Carles Aleman, ha estat designat vocal d’aquesta
confederació que té seu a Madrid i que estarà presidida per Javier Targhetta, conseller
delegat d’Atlantic Copper. PRIMIGEA impulsarà projectes relacionats amb el
desenvolupament sostenible del sector mitjançant la millora tècnica i l’aplicació de bones
pràctiques en qualitat de producció i de producte, medi ambient, seguretat i salut en el
treball.

Finalitza la primera fase del programa Actua: la millora de processos de
suport a la gestió a ICL Iberia
El projecte Actua té per objectiu aconseguir una millora dels processos de suport a la
gestió, que es tradueix en la simplificació i actualització dels processos de comunicació
i informació establerts a ICL Iberia. El projecte va començar el mes de febrer de 2018
a la planta de tractament de Súria i a hores d’ara ja s’ha pogut completar a producció i
manteniment, amb el lideratge i coordinació de RRHH i Planta Súria. En aquesta primera
fase del projecte Actua, s’han identificat 50 accions de millora, de les quals 23 ja s’han
implementat i la resta està en procés de fer-ho.
Un dels exemples de millora que ha aconseguit implementar el programa Actua ha estat
l’eliminació del paper de les sol·licituds de vacances i permisos, que s’ha substituït pel
sistema digital SAP, així com també l’eliminació de documents de report que ja estaven
obsolets o eren innecessaris.
En breu està previst que Actua iniciï la seva segona fase a la secció de manteniment de
la mina de Cabanasses de Súria i es preveu que arribi a tots els departaments d’ICL
Iberia Súria&Sallent els propers mesos.

Arriba l’ICL Global Volunteering Day la darrera setmana octubre
ICL a nivell mundial prepara el 1er Dia Global del Voluntariat que tindrà lloc a
tots els centres de treball la darrera setmana d’aquest mes d’octubre amb activitats
relacionades amb el medi ambient i la solidaritat.
Les activitats que es preparen a ICL Iberia comptaran amb una jornada de neteja
en una zona a l’entorn del riu Llobregat de Sallent (Clean-Up Day). Un altre dels
dies de la darrera setmana d’octubre es farà una visita-intercanvi d’experiències
entre voluntaris d’ICL Iberia i usuaris de la Llar de La Colònia d’Ampans, situada
al municipi de Súria, per visitar Cabanasses i col·laborar amb els seus tallers,
També es preveu fer xerrades a escoles sobre la gestió ambiental a càrrec dels
voluntaris. Al llarg de tota la setmana es distribuiran per tots els centres de treball
uns contenidors de recollida d’aliments per a l’anomenada “operació quilo” que
s’entregarà al banc d’aliments del territori. Els propers dies iniciarem la campanya
d’inscripcions a les activitats de voluntariat que més us agradin i concretarem els
horaris i dies.
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