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Bufalvent, Polígon Industrial

► Promogut pel Ministerio de la Vivienda l’any 1970

► Bufalvent té 95 hectàrees edificables, 102.000 m2 de zones verdes i  
740 arbres i pràcticament la totalitat dels serveis bàsics i avançats.

Bufalvent és la zona industrial més important de les comarques
centrals, no només en nº d’empreses sinó que també en el de
persones que hi treballen.

300

Empreses

5.000 persones  

treballadores



El creixement irregular i lent del polígon va comportar una degradació
molt important.

D’aquí va sorgir la inquietud d’un grup d’empresaris i empresàries de
tirar endavant amb el que avui és l’Associació d’Empresaris de
Bufalvent, per aconseguir quelcom inusual:

"Un polígon industrial ordenat."

Bufalvent, Polígon Industrial



► Fundada el 18 de juny de l’any 1990.

► Governada per Junta Directiva.

► Formada per Comissions de treball.

► L’Objecte de l’entitat:

► Ser un únic òrgan de representació.

► Promoure i realitzar activitats, obres i serveis que comportin la conservació, millora i el  
desenvolupament del polígon.

► Assolir les aspiracions i satisfer les necessitats dels associats i associades.

L’Associació d’Empresaris de Bufalvent



FASE INICIAL
1. NETEJA I ENDREÇA BUFALVENT

2. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS BASICS

3. PAVIMENTACIÓ

4. HIDRANTS

5. APARCAMENTS

6. ENLLUMENAT

FASE EVOLUCIÓ
1. SEGURETAT

2. SENYALITZACIÓ

3. CENTRE DE SERVEIS AL POLÍGON AL  

SERVEI DE LES EMPRESES

4. ORDRE I MANTENIMENT GENERAL DEL  

POLÍGON

5. CONSOLIDACIÓ DE L’ENTITAT

FASE TRANSFORMACIÓ
1. WEB

2. FIBRA ÒPTICA

3. VÍDEO-VIGILÀNCIA

4. RESTRICCIÓ D ‘ACCESSOS

5. LLAR D’INFANTS BRESSOLVENT

Evolució de l’entitat

OFICINA SINÈRGIES BUFALVENT



Oficina Sinèrgies Bufalvent
Un servei per a la gestió conjunta de

recursos industrials

www.bufalvent.cat/simbiosi

www.bufalvent.cat/scrapstore

http://www.bufalvent.cat/simbiosi
http://www.bufalvent.cat/scrapstore


2015-2016 Ajuntament de Manresa

MANRESA EN SIMBIOSI

2017 Associació d’Empresaris de Bufalvent (Ajut de l’Agència
de Residus de Catalunya,

Creació Oficina Sinèrgies Bufalvent

2018 Ajuntament de Manresa i Consell Comarcal del
Bages. Projecte Simbiosi Bages Industrial 2018



Què estem fent?



Servei per la gestió conjunta de recursos industrials

Assessorament individualitzat a empreses:
►Auditories

(residus,
per

aigua,
l’optimització del ús dels recursos

energia, logística): diagnòstics,
identificació de millores, solucions alternatives...

► Identificació i tramitació d’ajuts i subvencions (ajuts
IDAE, cupons d’eco-innovació, subvencions ARC...)

►Assistència en procediments administratius (en matèria
de residus-subproductes, energia)

►Assistència en certificació de productes i serveis.

►Serveis mancomunats (recollida residus...)

En què estem treballant?



Comunicació i difusió (del servei, del
concepte, de les oportunitats empresarials)

► Organització de jornades empresarials (Jam Sessions).
► Participació en jornades de tercers.
► Pàgina web i butlletins informatius.
► Treball en xarxa amb altres entitats i mitjans de comunicació.

Formació (de l’equip intern, de les empreses participants, de la
societat (universitats, instituts...)

Intentant que el model de gestió del servei sigui autosostenible
econòmicament



Actualment tenim convenis de col·laboració amb la UManresa-FUB,
el Consell Comarcal del Bages, el CTM i la Patronal Metal·lúrgica del
Bages.

Convenis de col·laboració



Prospeccions a les empreses:
Auditories en ús dels recursos



Projecte Scrap Store
per a més informació: www.Bufalvent.cat/scrapstore

http://www.Bufalvent.cat/scrapstore


El projecte en l’actualitat

2018-2019

• El treball requereix continuïtat
perquè tingui efectes reals sobre
el desenvolupament territorial.

• L’oficina de Sinergies Bufalvent
amplia l’àmbit d’actuació a la
comarca del Bages, buscant
noves oportunitats.



Simbiosi Bages Industrial 2018-2019

El projecte s’emmarca en l’EIX3 del Pla Industrial del Bages. On

l’estratègia d’economia circular aplicada a la indústria esdevé clau i, com

activitats definides en aquesta estratègia, hi ha la Simbiosi Industrial

S’analitza la realitat territorial actual i

les previsions i els recursos que

estem concentrant en tots els àmbits

per aconseguir ser atractius,

innovadors i competitius i d’ajudar a

les empreses a:



Volem que les
indústries del
Bages...



IMATGE

DEL

PROJECTE



Moltes gràcies!


