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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.  
 
 
 
 
 

  

 

Instal·lació d'instrumentació geotècnica al dipòsit salí del  Cogulló 

ICL Iberia està duent a terme la instal·lació d’instrumentació geotècnica a la zona del 

dipòsit salí del Cogulló. Aquests treballs s’emmarquen dins del Programa de Restauració 
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vigent a les instal·lacions de la companyia a Sallent. La finalitat d’aquesta instrumentació és 

controlar els moviments del material que forma el dipòsit salí, així com el dels terrenys 

circumdants, per poder garantir la seguretat de tota la instal·lació. 

Per als controls dels moviments en profunditat en el perímetre del dipòsit, s’ha optat per la 

instal·lació d’una sèrie d’inclinòmetres que es faran servir per mesurar les deformacions a 

l’interior del terreny. A més, es complementarà amb la mesura de les pressions d’aigua en el 

terreny amb la construcció de nous piezòmetres oberts i de corda vibrant. 

 

Un cop s’hagin instal·lat tots els dispositius i sistemes d’auscultació, les dades obtingudes 

permetran, en cada moment, obtenir informació relativa a les reaccions amb les que el dipòsit 

salí del Cogulló i el terreny natural responen al llarg del temps. 

 

Aquest projecte és un pas més cap a la millora en el control i gestió dels dipòsits salins i que, 

a més, contribueix a incrementar la seguretat del conjunt d’accions implementades per part 

d’ICL des del punt de vista d’estabilitat dels dipòsits. 

 

Primera enquesta d’ICL als veïns de Súria 

ICL Iberia ha realitzat per primera vegada una enquesta entre els veïns i veïnes de Súria, 

amb l’objectiu de poder saber el grau de coneixement que es té de la mina i la seva 

activitat, així com la valoració entre la població. L’enquesta s’ha fet en dos dissabtes del 

mes de febrer i ha anat a càrrec de joves enquestadors, la majoria de Súria. 

 

L'enquesta també ajudarà a millorar la comunicació que avui dia té ICL Iberia amb els 

veïns i veïnes de Súria. Properament es tindran els resultats que permetran 

poder  implementar accions per millorar la percepció i coneixement que es té actualment de 



 

la companyia.  Des d’aquesta publicació donem les gràcies a tothom qui es va prestar a que 

li fessin preguntes sobre ICL Iberia a peu de carrer. 

  

 

 

ICL Iberia protagonista del vídeo "Benvinguts al Bages" 

  

Iberpotash és el tema central del capítol 17 de "Benvinguts al Bages, una sèrie audiovisual 

que s'emet per Youtube i Nació Digital cada setmana i  que té per objectiu donar a conèixer 

els llocs més emblemàtics de la comarca del Bages. Cada capítol s'estrena els dilluns.  

 

El vídeo sobre les mines del Bages es va estrenar dilluns passat, 22 de març, i mostra el 

viatge de la sal i la potassa des de l'interior de la mina de Cabanasses, la planta de tractament 

del mineral i la planta de cristal·lització, el tren i finalment la nova terminal portuària Tramer. El 

rodatge de l’audiovisual ha estat possible gràcies a la col·laboració de diversos membres de 

la plantilla d'ICL Iberia a Súria: el miner i membre de Prevenció, Xavier Azorín, la geòloga 

Eulàlia Costa, l'encarregat de planta, Albert Fernández, l'operari de la planta de 

cristal·lització, Christian Val i el cap de vendes d'ICL Iberia, Ramon Vilaseca, a banda de 

personal del departament de Prevenció i membres de la direcció de la mina de Cabanasses  i 

plantes de tractament, als quals volem donar les gràcies per la seva col·laboració. El vídeo 

és el capítol 17 de la sèrie Benvinguts al Bages i el podeu veure en aquest enllaç.  

 

Altres capítols de la sèrie documental tracten  sobre Sallent, la Sèquia, Manresa, Cardona. 

Ampans o el restaurant Mas de la Sala, entre molts altres.  
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ICL estrena nova imatge de marca  

   

El Grup ICL ha presentat a meitats de març la renovació del seu branding o imatge de 

marca, sota el lema Impact for a Sustainable Future (Impacte per  a un Futur Sostenible).  

 

El nou logotip destaca per un color blau més suau i degradat que configura el símbol de la 

proveta i les lletres ICL, que seran comunes a totes les divisions de la multinacional arreu 

del món. El nou branding s’anirà implementant de forma progressiva a tota la documentació 

oficial: a  les cartes, sobres, presentacions, o a la pàgina web, entre altres. 

  

ICL vol crear solucions d'impacte per als reptes de sostenibilitat que té la humanitat. Amb 

els recursos naturals d'ICL, el talent del nostre equip treballador i la nostra 

innovació  tecnològica, la companyia incideix i crea impacte en el món de l'alimentació, 

l'agricultura i els productes industrials. L'objectiu és que la humanitat avanci de manera 

sostenible, ara i a llarg termini. 

 

 
 

 

 
Seguiu-nos a Instagram  @ICLIberia  
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