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Què hi anem a veure?

Què hi ha diferent?

La fàbrica de cervesa que el Grup Mahou-San Miguel
(MSM) té a Lleida, compta amb unes instal·lacions que
combinen les tecnologies més avantguardistes amb la
més pura tradició cervesera per a elaborar cervesa d’alta
qualitat.

Podem destacar l’assoliment i renovació de les més
prestigioses certificacions com ISO 9001, EMAS o ISO
14001.

La visita guiada ofereix una àmplia visió sobre el món de
la cervesa, un producte quotidià en la nostra vida,
l’origen del qual es remunta a l’any 6000 a. de C.
La fàbrica de Lleida ofereix una exposició amb
continguts audiovisuals i multimèdia que presenten un
recorregut per la història de la cervesa a través dels
temps.
La visita dura dues hores i consisteix en un recorregut
per les instal·lacions industrials per a veure de primera
mà l’elaboració i l’embotellat de la cervesa, fent menció
en cada part del procés del la maquinària utilitzada, el
seu funcionament i eficiència energètica.

MSM realitza en totes les seves fàbriques l’avaluació, control
i seguiment dels possibles riscos ambientals de la seva
activitat segons la norma UNE-150008.EX a l’espera que
ANFACE publiqui la seva adaptació de la norma.
L’any 2009, MSM va invertir 4.586.000 € destinats a la
consecució dels seus objectius mediambientals.
Gràcies a aquesta inversió, podem ser més eficients en la
seva producció i generar menor impacte al nostre entorn.
Les inversions medi ambientals del grup previstes pel 2010
van ser de més de 10 milions d’euros. Aquestes es varen
dirigir, fonamentalment, a processos d’automatització per a
poder reduir el consum d’energia elèctrica i tèrmica.
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Quins són els components
que cal distingir-hi?
En les instal·lacions de MSM es pot comprovar com es materialitza la
protecció del medi ambient, tot reduint el consum de recursos naturals
i millorant dia a dia la gestió, tant de l'energia com de la resta
d'aspectes implicats en l’activitat que realitzen.
El consum unitari d’energia (elèctrica i tèrmica) del Grup es va reduir
un 5,36 % per cada hectolitre produït l’any 2009. Respecte l’any 2000,
la fàbrica de Lleida va reduir un 12,05 % el consum d’energia elèctrica
i en un 35,98 % l’energia tèrmica aconseguint un estalvi de 3 milions
d’euros anuals per a l’empresa.

Algunes qüestions
Com optimitzem els recursos?
Com aconseguim la disminució dels residus generats?
Com millorem els indicadors mediambientals com l’energia?
Descriu l’augment i millora de la comunicació amb els seus
principals grups d’interès

