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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.

Accident mortal a la mina de Vilafruns
El passat 4 de juny vam patir un accident laboral mortal a la mina de Vilafruns (Sallent-Balsareny).
L’accident es va produir al voltant de les 4 de la matinada de dijous, quan un treballador de l'empresa
MONTAJES RUS, va perdre la vida per la caiguda d’un llis.
Tot i la ràpida actuació de l’equip d’emergències de la Brigada de Salvament miner, no es va poder
fer res per salvar-li la vida. Des d’ICL hem traslladat el nostre condol i solidaritat a la seva família i
amics; i també voldríem fer-los extensius a vosaltres, a tota la família minera.
Com a senyal de dol i reconeixement, les instal·lacions tant industrials com d’extracció, van cessar la
seva activitat fins després dels funerals. Estem treballant per conèixer les causes concretes de
l’accident amb la màxima celeritat.

Reiterem el ferm compromís de la companyia per vetllar per la seguretat dels operaris i col·laboradors,
eix fonamental de la nostra política empresarial.
In memoriam de Pau Camp.

ICL Iberia retorna a la plena activitat i cancel·la l’ERTO per la Covid-19
ICL Iberia ha tornat a la plena activitat l’1 de juny i ha donat per conclòs, l’Expedient de Regulació
Temporal d’Ocupació (ERTO) presentat el passat 25 de març a causa de la Covid-19.
L’empresa ja havia reiniciat la seva activitat al 50%, amb importants mesures de seguretat, el passat 14
d’abril. Durant aquest període, ha anat incrementant paulatinament el seu ritme, un cop s’anaven
garantint les condicions de seguretat i salut implementades durant aquestes setmanes i el seu bon
funcionament.
“Tal i com vam acordar amb sindicats i representants dels treballadors, tan aviat com hem pogut garantir
la salut i la seguretat de les persones que formen part de la nostra companyia, hem decidit recuperar
l’activitat al 100%”, ha manifestat Carles Aleman, president d’ICL Iberia. Una part de la companyia
seguirà teletreballant, en torns rotatius, en línia amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i
seguirà aplicant les mesures de seguretat i higiene que ha estat portant a terme als darrers mesos. (+
info)

Les famílies de la plantilla d’ICL Iberia reben un pack de mascaretes
Els treballadors i treballadores d’ICL Iberia han rebut aquestes darreres setmanes a casa seva un paquet
de mascaretes higièniques de part d’ICL Iberia. Les mascaretes s’han enviat de forma personalitzada per
tal que en faci ús la família de tota la plantilla.
La iniciativa del repartiment de mascaretes prové de la Direcció i el departament de Prevenció d’ICL Iberia i
té la voluntat de poder col·laborar amb les famílies dels treballadors davant la necessitat de l’ús de
mascaretes com a mesura de prevenció davant la Covid-19, tenint en compte que cal portar-les
obligatòriament en espais on no es pugui garantir la distancia social necessària per evitar contagis.
En total s’han repartit més de 7.500 mascaretes a les famílies de tots els treballadors, a banda de la
mascareta que s’utilitza en les hores de treball.

ICL llença un nou producte innovador de protecció de la fusta
ICL Group segueix amb la seva aposta pels productes innovadors. El Grup va anunciar el passat maig l'èxit del
llançament comercial global de HALOX® SCRATCH-X ™, un innovador additiu antirascades basat en minerals
que millora la resistència i la durabilitat a les ratllades i allarga la vida dels revestiments industrials de fusta que
s'utilitzen en fusteries i mobles. El producte ha estat desenvolupat pels científics de la companyia després
d’extenses investigacions i coordinats esforços de màrqueting.
Segons James Moffatt, EVP, Phosphate Specialities & Managing Director, ICL Americas: "Aquest nou
llançament de producte és una fita clau per al nostre negoci de pintura i revestiments i és indicatiu de la nostra
capacitat continuada d'oferir als nostres clients una àmplia gamma de productes innovadors i únics. SCRATCH
X ™ forma part de les nostres iniciatives de creixement a llarg termini i estem segurs que serà una incorporació
prometedora a la nostra creixent cartera de productes i solucions especialitzades".
ICL preveu que el mercat total on s’adreça SCRATCH-X ™ podria ser d’uns 450 milions de dòlars anuals i
espera que la seva pròxima generació additiva capti entre un 5% i un 10% del mercat a escala mundial durant
els pròxims anys.
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