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Formeu part d'una llista de destinataris escollida per ICL Iberia. Us podeu posar en contacte amb
nosaltres aquí

Abril 2018 Ed. 2

ICL Iberia News
Benvinguts al nou canal d'informació d' ICL Iberia. Tota la informació
sobre ICL Iberia Súria&Sallent la trobaràs a la teva bústia cada 30 dies

Aprovació inicial del nou Pla
Director d'Urbanisme de la
Mineria
La

Comissió

d’Urbanisme

de

la

Generalitat a la Catalunya Central ha

Es presenta la documentació
per obtenir el segon any de la
pròrroga del Cogulló

tirat endavant aquest mes de març la
segona aprovació inicial del Pla Director
Urbanístic (PDU) de la Mineria del
Bages. El principal canvi del nou PDU
(respecte al document elaborat l’octubre

ICL Iberia Súria & Sallent ha presentat a

del 2016) és la previsió de la construcció

la Comissió Territorial d’Urbanisme de la

de la segona de les plantes de sal

Catalunya Central la documentació per

vacuum a l’interior del recinte miner, i no

sol·licitar la continuïtat de la pròrroga per

pas al polígon de la Pobla Sud, que és on

l’ús del Cogulló fins el juny del 2019, tal i

el situava el primer document.

com estava establert en la resolució
judicial que autoritzava aquesta pròrroga

L’altra novetat rellevant és la incorporació

en dos terminis, un any, més un altre.

de Cardona al pla director, també com a

La pròrroga està subjecte al compliment

municipi miner, ja que inicialment no s’hi

de tots els acords establerts, i en especial,

havia previst. El PDU de la Mineria ara

pel que fa a les quantitats de sal que es

serà sotmès a un nou període d’exposició

duen al Cogulló.

pública de 45 dies.

ICL ha complert escrupolosament tots els

Després de la primera aprovació inicial el

paràmetres marcats i malgrat les petites

document va rebre 15 informes

variacions que pugui haver-hi en moments

diversos

determinats del procés, en cap cas s’ha

d’al·legacions,

organismes
per

la
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arribat a depositar la quantitat màxima de

Generalitat ha sotmès el nou document a

sal establerta i permesa a la muntanya del

una nova aprovació inicial. (+ info)

Cogulló.
Actualment

segueix

avançant

la

construcció de la planta de purificació
de sal a Sallent, que ha d’entrar en
funcionament al mes de maig del 2018 i
continua l’obra d’excavació de la rampa
de Cabanasses que es preveu que
estigui acabada la primera meitat del
2019. (+ info)

Jornada
informativa
del
Fòrum
Econòmic
de
la
Catalunya Central
El Fòrum Econòmic de la Catalunya
Central ha programat pel proper 26 d’abril
una jornada informativa sobre la situació
actual de l’activitat minero-industrial d’
ICL Iberia Súria & Sallent.

Conveni de col·laboració amb
el LAB 0_6, per impulsar la
ciència entre els més petits

L’acte, amb inscripció prèvia, és un pas
més en la voluntat de transparència de la
companyia amb el territori, que s’afegeix a

ICL Iberia ha renovat el conveni de

les trobades regulars establertes aquests

col·laboració amb el LAB 0_6, l’espai

darrers mesos amb els ajuntaments de

creat pels estudis d’Educació Infantil

Sallent i de Súria, entitats, mitjans de

d’UManresa-FUB per promoure l’interès

comunicació, sindicats i altres institucions

per la ciència a les primeres edats i ajudar

de la Catalunya Central, de la mà del

així a fomentar les vocacions científiques

propi conseller delegat, Carles Aleman, i

a Catalunya. ICL Iberia i UManresa-FUB

altres membres de la Direcció.

han signat aquest mes de març la
renovació de l’acord, en el qual l’empresa

La jornada es farà el proper dijous 26

minera es compromet a mantenir la

d’abril a partir de les 19 hores a la Sala

col·laboració i suport al funcionament i a

de la Plana de l’Om de Manresa.

les activitats del LAB 0_6.
El LAB 0_6 és un espai creat amb
l’objectiu de proporcionar experiències
positives en l’aprenentatge de les ciències
en infants de 0 a 6 anys, fomentat així les
vocacions científiques ja des d’edats
primerenques.(+ info)
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