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ICL Iberia News   
Us donem la benvinguda a l'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.  
 

 

 

   

Jornada de portes obertes al Cogulló pels veïns i veines de 

Sallent 

 

Uns 150 veïns i veïnes de Sallent van participar el passat dissabte 16 de novembre al matí a la jornada 

de portes obertes al dipòsit salí del Cogulló que va organitzar ICL Iberia amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sallent. 
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Els visitants van poder gaudir de les vistes úniques que ofereix el cim del Cogulló i escoltar una xerrada 

didàctica sobre la geologia de la zona i la gestió ambiental feta per ICL al dipòsit al llarg dels anys de 

gestió. 

 

Fins que comenci la restauració del dipòsit, la voluntat de l’empresa és fer més jornades de portes 

obertes com aquesta així com d’altres activitats perquè els veïns puguin gaudir d’aquest lloc únic. 

  

 

 

 

  

ICL Iberia torna a mesurar la petjada de carboni 

 

  Conscients de la importància de la protecció del medi ambient, ICL Iberia manté intacte el compromís actiu 

en aquest àmbit i, per quart any consecutiu, fa públiques les dades de la petjada de carboni que emet. 

Segons aquestes, cal destacar que durant el 2018 s’ha aconseguit reduir les emissions directes en un 1% 

respecte l’any anterior, mentre que les emissions associades al consum de gas natural han baixat, en aquest 

cas, en un 3%. Pel que fa al grup d’emissions indirectes de Gasos amb Efecte Hivernacle-GEH  (compres, 



 

residus i transports) els que generen l´efecte més elevat sobre el canvi climàtic, són els pneumàtics usats 

amb 277 t.CO2e i en aquests s’ha aconseguit una reducció de la seva petjada respecte l’any 2017 del 21%. 

Les emissions totals de GEH durant el 2018 ha estat de 164.296 tCO2eq 

. 

Aquest compromís el demostren les importants inversions realitzades al llarg dels últims anys en el terreny 

ambiental. Així, per exemple, s’han implantat diferents actuacions per reduir l’impacte com pot ser la 

substitució de fueloil per gas natural; la progressiva reparació de les teulades del hangars 

d’emmagatzematge de mineral i producte, i dels edificis de fàbrica per eliminar fonts difuses de pols; la 

instal·lació de captadors de pols; la substitució de CFC’S (clorofluorocarbons) per gasos refrigerants inerts 

per la capa d’ozó; i s’ha realitzat un estudi organolèptic per determinar la immissió de l’olor a l’entorn de les 

instal·lacions de Súria, Cabanasses i el Pou IV. També s’han fet autocontrols periòdics d’emissions per part 

d’Entitats de Control Ambiental segons la norma UNE-EN 77223 i la implementació de noves eines 

avançades per a la millora de la gestió ambiental com és el cas de l’anàlisi del cicle de vida del producte i 

el càlcul de la petjada hídrica i carboni. 

 

La petjada de carboni és un instrument que permet calcular la quantitat de Gasos amb Efecte Hivernacle 

(GEH) emesos per efecte directe o indirecte d'un individu, organització, esdeveniment o producte. És una 

eina avançada indicadora del potencial impacte que tenen les activitats en el canvi climàtic i que pot ajudar 

a dissenyar i implementar noves actuacions per millorar la relació amb el medi. 

 

Taula 1. Resultats del càlcul de la Petjada ce Carboni d'ICL Iberia Súria&Sallent 

ABAST Definició T.CO2e, 

1 Emissions directes de GEH de ICL Iberia 43.505,57 

2 
Emissions indirectes de GEH: consum d’electricitat de les pròpies 
instal·lacions/oficines o serveis. 

73.681,21 

3 Emissions indirectes de GEH: compres, residus i transports 47.108,77 

Total Total ICL Iberia 164.295,55 
 

 

 



 

 

 

ICL reforça els treballs de neteja i manteniment a les carreteres de 

Súria 

 

ICL Iberia ha incrementat els treballs de neteja intensa i manteniment de la carretera i entorn en diferents 

trams de l’entrada de Súria. Així els cap de setmana es treballa en el sector comprès entre la sortida de 

camions de la planta i la cinta transportadora. Tres cops a la setmana es realitzen les tasques de neteja 

entre el tram de la planta i la sortida de camions. I dos cops per setmana es té cura de la zona compresa 

entre la planta i els col·legis. Finalment el tram de la carretera de Manresa fins el Fusteret i la carretera de 

Cabanasses fins l’encreuament del pou es neteja un cop al mes, aproximadament. 

 

Totes aquestes tasques de neteja intensa es porten a terme amb una nova màquina escombradora i d’aigua 

a pressió que milloren els resultats obtinguts. 

 

  

 



 

 

ICL obre al públic a les dades meteorològiques de Súria i Sallent 

 

Totes aquelles persones que estiguin interessades en conèixer les dades meteorològiques en temps real 

de Súria i Sallent ja ho poden fer a través de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.  I és que ICL 

Iberia ha obert la consulta de les dades meteorològiques de les dues noves estacions meteorològiques que 

van posar en funcionament en el primer semestre de l’any, amb l’objectiu de conèixer de forma actualitzada 

les dades, i al mateix temps, comptar amb una eina fiable que ajudi a la presa de decisions per millorar la 

gestió de l’aigua. Les noves estacions permeten tenir un registre continuat de diferents variables com és la 

velocitat i direcció de vent, temperatura i humitat, pluja, pressió atmosfèrica o radiació solar, entre altres. 

Cal destacar que aviat també es podran consultar les dades històriques des del mateix portal. 

 

Les persones interessades en consultar aquestes dades en temps reals ho poden fer a través d’aquests 

dos enllaços o codis QR: 



 

Súria: https://cutt.ly/ICL_Suria_meteo 

 

  

Sallent: https://cutt.ly/ICL_Sallent_meteo 

 

 

 

Amb aquestes instal·lacions ICL Iberia dóna un pas més per millorar el control meteorològic diari que 

realitza des fa des de més de 70 anys. 
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Seguiu-nos  a Instagram    @ICLIberia  

 

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