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ICL Iberia News
Benvinguts a 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 retira l’anunci de l’ERO
CL Iberia ha cancelꞏlat l’anunci de l’ERO previst i ha decidit replantejar la seva activitat
a la mina per tal de minimitzar l’impacte del Pla de Viabilitat en els llocs de treball.
L’objectiu és així cercar altres alternatives per a garantir les inversions i viabilitat de
l’empresa.
Aquesta proposta ve avalada per la seva matriu ICL Group, que n’ha donat ple
recolzament, però sent conscients de les dificultats actuals dels canvis en el model
organitzatiu que cal implementar i a l’espera de l’aprovació de les importants inversions
que encara cal fer els propers anys. Així, dels treballadors inicialment inclosos en l’ERO,
uns 110, ara l’empresa es planteja rebaixar la plantilla al voltant d’uns 25 treballadors,

una afectació molt més baixa, del voltant d’uns 25 treballadors, dels quals s’espera que
una part siguin pre-jubilacions.
Carles Aleman, president d’ICL Iberia, afirma que “hem fet un esforç molt important per
mantenir els màxims llocs de treball i per això vull agrair especialment a tot l’equip la
feina feta. No és gens fàcil mantenir l’equilibri entre fer viable la companyia i causar el
menor impacte personal i social possible. Tanmateix, no podem oblidar que sense
canvis en el nostre model organitzatiu i sense el recolzament inversor del Grup no
podrem sobreviure”.(+ informació)

Proves operatives a escala real al dipòsit de la Botjosa
L’actuació és una prova pilot que consisteix en l’extracció de material del dipòsit i el
seu trasllat a la planta de Sallent per avaluar el seu tractament.
ICL Iberia assaja fins aquest mes de novembre l’extracció de material del dipòsit de la
Botjosa i el seu tractament a la planta de l'empresa a Sallent. Aquestes proves pilot
aportaran dades per a la planificació posterior dels treballs de restauració d’aquest antic
dipòsit.
ICL Iberia va efectuar inicialment sondejos el febrer de 2019, per tal de caracteritzar
tots els materials dels quals està format el dipòsit de la Botjosa i així poder preveure tot
seguit la seva gestió.
El dipòsit salí de la Botjosa, ubicat a Sallent, es troba inactiu des de principis dels anys

70, quan va tancar definitivament la mina de Sallent, propietat aleshores de l’empresa
Potasas Ibéricas. ICL Iberia, sense haver-ne fet cap ús, té el compromís de restaurarlo i en els darrers anys hi ha realitzat tot un seguit de mesures preventives i de gestió
ambiental.

ICL Iberia celebra la ESG Week 2020 amb èxit d’activitats i participació
La Setmana ESG d’ICL s’ha desenvolupat a tots els centres de treball de tot el
món, entre el 26 i el 30 d’octubre, amb l’objectiu de programar activitats i tallers
d’aprenentatge en els àmbits de la Seguretat i Salut, el Medi Ambient, la Qualitat,
el Compliance i el Voluntariat.
A causa de la Covid19, totes aquestes activitats, jocs, tallers I xerrades s’han hagut
d’adaptar substituint les que eren de caràcter presencial per activitats virtuals online. Totes han comptat amb una elevada participació de la plantilla d’ICL Iberia.
La secció de Voluntariat, que comptava amb la programació de tres activitats
presencials ha pogut reaccionar i programar una xerrada virtual amb els avis de la
residencia Bell Repòs, de Súria, i una altra amb usuaris d’Ampans, concretament
amb adolescents inclosos en el programa “Noves Oportunitats” que es troben en
greu risc d’exclusió social. Les trobades virtuals, programades en molt poc temps,
han estat tot un èxit.

També ha funcionat molt bé la recollida d’aliments a tots els centres de treball
d’ICL Iberia, una activitat solidària que encara està en marxa i que té previst assolir
la xifra de mitja tona d’aliments, que es portaran al Banc d’Aliments les properes
setmanes.

Sisena Memòria de Sostenibilitat consecutiva
ICL Iberia ha publicat la sisena edició de la Memòria de Sostenibilitat. Es tracta
d’un exhaustiu document que recull els indicadors de l’empresa relatius a l’exercici
del 2019 com a eina de transparència de l’empresa.
Entre les dades, destaquen les millores en la gestió mediambiental de l’empresa,
amb una reducció del 8% en el consum energètic i d'un 11% en el consum d'aigua
de producció. La inversió en la gestió ambiental ha estat de 9.3 milions d'euros, un
pas més cap a la mineria sostenible.
La memòria reflecteix la inversió de 67 milions d’euros que la companyia va fer
durant l’exercici 2019. Pel que fa a la formació continua de la plantilla, en el 2019
va haver hi un augment del 60% en les hores de formació respecte el 2018, amb
una mitjana de 26,43 hores per treballador i treballadora. En total, s'han dut a
terme 18.581 hores de formació, de les quals més de 12.000 van ser dedicades a
formació en seguretat i salut laborals.
Podeu trobar el document sencer a la web d’ICL Iberia: www.icliberia.com
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