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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.  

 
 

  
  

 

Millores a la infraestructura logística d’ICL Iberia a Súria 

 

Un dels projectes més importants que està duent a terme ICL Iberia aquest 
darrer any, i que ens permetrà ser més eficients i sostenibles, és la millora 
de les infraestructures logístiques de Súria. 

  
Aquestes millores inclouen, entre d'altres, la renovació total de les 
estacions de càrrega de potassa i la construcció d'una nova estació per a 
la càrrega de sal. Aquesta setmana ja s’estan posant en marxa dues 
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estacions de càrrega de camions de potassa:  una estació de càrrega de 
potassa granular i una altra de potassa estàndard. Cadascuna d'aquestes 
estacions tenen una capacitat de 300 tones per hora. 

 

Els propers dies es posaran en marxa dues estacions de càrrega de trens 
de potassa i també es preveu que a finals d’agost es pugui posar en 
marxa l’estació de càrrega de trens de sal de desgel. 

  

 

 

Nou premi d’Innovació pel projecte de connectivitat a la mina 
de Cabanasses 

 

Una nova iniciativa d'ICL Iberia guanya el premi de "Millor Idea 
Innovadora" de la Divisió de Potassa d'ICL del primer trimestre de 2021. 
 
El projecte premiat es basa en el desplegament de fibra òptica de 3,6 km 
de longitud des de la superfície fins al taller ubicat a l'interior de la mina de 
Cabanasses. L'objectiu és augmentar l'amplada de banda disponible, així 
com permetre la instal·lació de punts wifi dins del taller de manteniment. 
 
Entre els beneficis previstos destaca la connectivitat i mobilitat, la 
seguretat, l'eficiència en l'ús de la xarxa d'IT, i les oportunitats d'innovació 
futures al voltant de la Indústria 3.0 i 4.0. 
 
La implementació del projecte, que va ser presentat a través de la 
plataforma d'innovació BIG, es durà a terme les properes setmanes. 



 

 
El líder de la iniciativa és el responsable d'IT, Marc Torres. Especial 
menció i enhorabona a l'Equip IT i l'Equip de Manteniment Elèctric de 
Cabanasses que són part de l'equip que ho ha fet possible. 

  

 

 

Èxit de participació de voluntaris a l’acció de neteja a Súria 

 

Més de 70 treballadors i treballadores d'ICL, els seus familiars i altres 

voluntaris del territori han participat a principis de maig en una acció de 

neteja a Súria, en el marc del "Let's clean up Europe", una iniciativa 

europea que tenia per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus 

que es llança de forma incontrolada a la natura, i promoure al mateix temps 

accions de sensibilització.  

 

L’activitat ha estat organitzada per ICL Iberia conjuntament amb el Centre 

Excursionista de Súria, l’Ajuntament del municipi i la Mancomunitat de 

Municipis del Cardener i s’ha centrat en la neteja de residus de la zona del 

rieral del Tordell, el pou Salí on es va descobrir la potassa i altres punts del 

terme municipal.  

 



 

S’han recollit més de 300 quilos de residus que han estat traslladats a la 

deixalleria. 

 

 

ICL Iberia participa en l’entrega de roses de Sant Jordi 
d’Ampans als avis de les residències  

 

Les roses de Sant Jordi d’Ampans han arribat enguany al gairebé 300 

usuaris de les residències d’avis Bell Repòs de Súria i Sant Bernat de 

Sallent. Els usuaris d’Ampans han estat els encarregats de portar les 

roses a les residències d’avis i entregar-les una per una als avis i àvies 

residents, així com també al personal sanitari i administratiu. 

 

L’acció formava part d’una campanya solidària d’Ampans per portar roses 

a tots els avis de la comarca. ICL Iberia ha portat les roses als avis de les 

dues residències de la mà dels usuaris de les llars la Colònia de Súria, i 

del centre de dia de Sallent d’Ampans,  A la residència Bell Repòs de 

Súria s´han entregat 152 roses i a la de Sant Bernat de Sallent 93 roses. 

 

A més de les roses, també es van entregar als avis i àvies de les 

residències unes postals il·lustrades manualment, una a una, al taller L’Art 



 

de Viure, del Centre Ocupacional d’AMPANS, per fer-hi constar les 

empreses que han fet realitat aquesta campanya d’entrega de roses a la 

Gent Gran. 

  
 

 

 

Seguiu-nos a Instagram    @ICLIberia 

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