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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. 

 
  

 

 

 

 
Premi BIG per a ICL Iberia pel projecte innovador sobre el comportament de les 
roques a la mina 
 
ICL guardona de forma trimestral els millors projectes d’innovació en el marc del 
programa BIG. En el darrer trimestre, ICL Iberia ha guanyat  el primer premi com a 
Millor Projecte Innovador de la Divisió de Potassa i també ha estat premiat com a  
Millor Projecte Dirigit per part del CONSELL EXECUTIU de BIG (BIG COUNCIL).  
 
El projecte guanyador, liderat per Carlos Saavedra, amb Andrés Álvarez i Albert 
Sánchez s’anomena “Modelat amb elements finits per una millor comprensió de 
la mecànica de roques” i es basa en la utilització d’un escàner LIDAR en 3D per 



entendre millor els comportaments i les deformacions de les galeries. Les dades 
que s’obtenen es processen i el Departament de Roques pot conèixer la ràtio de 
deformació de les diferents zones de la mina. Amb tot aquest coneixement 
aconseguit es pot crear un model numèric de models finits del terreny (programari 
FLAC 3D) que prediu les deformacions futures i el sosteniment adequat, així com 
el temps concret durant el qual les galeries seran estables. L’objectiu és poder 
entendre el moviment del terreny i la deformació d’una galeria minera de potassa. 
El projecte va obtenir un 54% de vots i uns dies més tard el projecte ha aconseguit 
ser el màxim guanyador de la resta de divisions d’ICL. 
 
També han estat premiats  Alberto Serfaty, per l’aportació d’un gran nombre idees 
innovadores dins la divisió de potassa; així com Xavi Gimeno i Miguel Àngel  
Rodríguez (ICL Iberia); i Yoel Nitzani, Antonio Marti i Francisco Blaya (Fuentes), per 
la seva contribució activa al programa BIG. 
 
El Programa d’Acceleració d’Innovació Empresarial pel Creixement BIG (Business 
Innovation for Growth) fomenta la generació i implantació d’idees innovadores en 
totes les àrees de les diferents divisions i centres del grup ICL. Per afavorir 
l’intercanvi d’idees innovadores existeix una plataforma d’ICL anomenada 
PitchINnovation on s’hi poden trobar totes les idees i iniciatives que són valorades 
per un comitè que premia les millors. 

 

 

 

Els miners i operaris traslladats de Sallent a Súria s’adapten bé al nou sistema de 
treball 
 
ICL Iberia ha culminat aquest mes d’octubre els trasllats previstos de la mina de 
Vilafruns a la mina de Cabanasses, i de la planta de Sallent a la planta de Súria, en 
el marc dels acords establerts en el Pla Phoenix.  



En total, 88 miners de la mina de Vilafruns ja treballen a la de Cabanasses i 36 
operaris de la planta de tractament de Sallent ja ho fan a la de Súria. Tots ells s’han 
adaptat ràpidament a la nova forma i sistema de treball a mina i fàbrica. 
 
Abans d’incorporar-se al nou lloc de treball, tota la plantilla traslladada a Súria ha 
rebut formació durant la primera setmana. Així, els miners nouvinguts a Súria han 
estat formats de forma específica en Seguretat i Salut, Operational Excellence, 
Mecànica de Roques i Infraestructura de la mina de Cabanasses. 
 
  

 

 

ICL Iberia s’adhereix al Programa d’Acords Voluntaris per reduir la producció 
de C02 
 

La companyia forma part del Programa d’Acords Voluntaris promogut per la 
Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir reduir la producció de gasos d’efecte 
hivernacle. L’adhesió d’ICL Iberia inclou totes les activitats i instal·lacions i 
aposta per un ferm compromís de fer les accions necessàries per tal de reduir 
les emissions de C02 en tot el procés de producció. 
 
L’acció s’emmarca en una clara aposta per la transparència i compromís, a més 
d’una eina de control eficaç cap a la Mineria Sostenible. 
 
El Programa d’Acords Voluntaris va ser impulsat per la Generalitat l’any 2010, a 
través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Ofereix eines, suport i 
reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions 
a Catalunya i que de manera voluntària estableixen un compromís per a reduir 
les seves emissions de GEH, fent-ne un seguiment i establir de forma anual 
mesures per a reduir-les. 
 
  

  

 



 

ICL Iberia es prepara per la ESG Week  
 
La ESG Week 2020 comença a escalfar motors amb una  programació al llarg de 
la darrera setmana d’octubre que es farà únicament en format on-line a causa 
de la situació actual de la Covid-19.  Es tracta de  formació, tallers, concursos  i 
xerrades dels àmbits de la  Seguretat i Salut, Medi Ambient, Qualitat i 
Compliance, a més de Voluntariat. 
 
El calendari amb totes les activitats previstes s’ha donat a conèixer aquesta 
setmana amb correus electrònics, a les pantalles o als taulells d’anuncis i s’ha 
fet un segon enviament amb l’actualització de les activitats que es mantenen. 
Les recomanacions sanitàries sobre la situació actual de la pandèmia han fet 
decidir per prudència que es posposarien totes les activitats previstes amb 
participació presencial.  
 
Les activitats de voluntariat també s’han hagut d’ajornar degut a la situació 
actual de la pandèmia i per això es realitzaran les properes setmanes. Entre les 
activitats es preveu un Dia de Neteja a diversos barris de Súria; una acció de 
pintura i arranjament de parets, baranes i passos de vianants d’espais públics i 
una visita d’un grup reduït d’usuaris d’Ampans al cim de la muntanya de sal del 
Cogulló, a Sallent.  Al llarg de tota la setmana sí que es distribuiran contenidors 
de petit tamany a tots els centres de treball per recollir productes que aniran 
destinats al Banc d’Aliments. 
 
Si voleu participar com a voluntaris, malgrat les activitats no es facin entre el 26 
i el 30 d’octubre, us podeu inscriure igualment.  Només cal que informeu el 
vostre superior i envieu un correu electrònic a sm-es-communication@icl-
group.com o bé truqueu al 93 8682803 extensió 1108.  La Setmana ESG Global 
d’ICL  es fa per primera vegada de forma conjunta a totes les empreses i centres 
de treball d’ICL, distribuïts arreu del món.  
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