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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.  
 
 

  
  

 

Relleu a la direcció d’ ICL Iberia  

 

Carles Aleman, President d’ICL Iberia, deixarà durant les pròximes setmanes la seva 

posició al capdavant de l’empresa minera. Aquesta ha estat una decisió conjunta i 

consensuada amb la matriu i permetrà a Aleman emprendre nous reptes professionals. 

 Carles Aleman va entrar a ICL el 2013, ocupant diverses posicions a la filial espanyola, i a 

principis de l’any 2017 va ser promocionat i nomenat conseller Delegat i President d’ICL 

Iberia. Durant el seu mandat, Aleman ha impulsat decididament la companyia envers la 

mineria sostenible i ha tancat projectes vitals per aquest objectiu, com l’acord per al nou 
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col·lector de salmorres, la finalització de la rampa de Cabanasses, o la nova terminal d’ICL 

al Port de Barcelona. També ha estat durant la seva etapa al capdavant de la companyia, 

quan ICL ha iniciat el pla de restauració del Pla Phoenix amb el tancament del dipòsit salí 

del Cogulló i l’inici de treballs al dipòsit de la Botjosa, a Sallent. 

  

ICL ha anunciat el nom del proper Director General, el xilè Patricio Chacana com a màxim 

responsable de la companyia minera. Patricio Chacana aportarà més de 24 anys 

d’experiència en la gestió de mines i el liderat de transformacions en les operacions 

mineres. Al llarg de la seva carrera professional, Chacana ha ocupat diverses posicions en 

empreses globals. El seu últim càrrec va ser Director General de la mina Los Bronces a 

Anglo American, Xile. 

 

 

 

  

Ha començat un nou curs d’FP Dual 

La sisena promoció d’estudiants de Formació Professional Dual dels cicles formatius de Grau 

Mitjà d’Excavacions i Sondatges i d’Electromecànica de Maquinària ha començat el curs amb 

25 alumnes inscrits a primer i 28 alumnes a segon a l’Institut Mig Món de Súria i a l’Institut 

Llobregat de Sallent. L'inici del curs ha estat el 13 de setembre. 

 

Les darreres promocions han comptat amb 110 alumnes dels quals 53 han estat contractats 

per ICL Iberia. De les promocions 2020-2021, 29 ja treballen (els últims van començar a 

treballar a finals de març) i es compta per primera vegada a la història amb tres dones 

operàries de mina. L’FP Dual en Mineria va començar l’any 2015 en el marc d’un conveni de 

col·laboració entre ICL, la Generalitat, ajuntaments i l’instituts d’educació secundària de Súria i 

Sallent amb l’objectiu d’establir una formació específica relacionada amb el sector miner, 

inèdita fins aleshores. Les classes s’imparteixen a l’INS Mig Món i a l'INS Llobregat, i al Pou IV 

d’ICL Iberia, a més de les pràctiques que es fan a l’exterior de les Instal·lacions mineres amb 

maquinària i un simulador. El segon any ja són pràctiques remunerades a l’interior de la mina. 



Setena Memòria de Sostenibilitat 

ICL Iberia ha fet pública la setena edició de la Memòria de Sostenibilitat. Es tracta d’un 

document de 37 pàgines que recull els indicadors de l’empresa relatius a l’exercici del 2020. 

Amb aquesta publicació ICL compleix de nou amb el seu compromís de transparència i 

 

 

 

 

 

 

 

La mina de Cabanasses ja compta amb fibra òptica 

 

El desplegament de 3’6 quilòmetres de fibra òptica a l’interior de la mina de Cabanasses 

s’ha completat amb èxit. La fibra òptica arriba fins al taller de l’interior miner i permet 

augmentar l’amplada de banda disponible, així com la instal·lació de punts WIFI dins del 

taller de manteniment. Així, les aplicacions d’IT en dispositius mòbils es poden executar a 

l’entorn subterrani. 

 

Entre els avantatges destaca poder augmentar la seguretat, la connectivitat i mobilitat, 

l’eficiència en l’ús de la xarxa d’IT i oportunitats de millora futures. Recentment s’ha fet una 

prova de vídeo-conferència entre superfície i l’interior de la mina amb molt bons resultats 

(bona velocitat prop de les antenes wifi i bona cobertura). El projecte va estar premiat en el 

marc de la plataforma d’innovació BIG del grup ICL. 

 

  

  

  



 

responsabilitat social. 

  

Entre els fets destacats del 2020, hi ha la posada en marxa de la nova terminal al Port de 

Barcelona, l’adhesió als Acords Voluntaris de disminució de CO2 i la certificació del sistema 

de gestió de mineria sostenible, convertint-nos en la primera empresa espanyola i europea 

de mineria subterrània de grans dimensions que disposa del certificat. També destaca el 

cessament de l’extracció i tractament de potassa al centre de Sallent amb el consegüent 

trasllat progressiu de l’activitat al centre de Súria. 

 

Durant el 2020 també es van iniciar les proves de les tasques de restauració del dipòsit 

salí de la Botjosa.. Al llarg d'quest any  ICL Iberia va fer una inversió de 9,4 milions d’euros 

en projectes de l'àmbit del medi ambient.  Destaca la reducció de més d’un 26% del consum 

d’aigua respecte el 2019 i una reducció també del 50% en la producció de residus 

industrials respecte a l’any anterior. 

 

Des d’inicis del 2020 ICL Iberia consumeix el 100% d’energia elèctrica provinent de fonts 

renovables i sostenibles, com ara l’energia eòlica, solar o geotèrmica, entre altres. 
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