


 

4a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE  
POLÍGONS DEL BAGES 

 

Impuls de l’Economia Circular al Bages  
____________________________________________ 

 

Lloc: Palau Firal de Manresa.  

Polígon Els Dolors - c/ Castelladral, 5-7 de Manresa  

Data: 23 de novembre de 2017 

Horari: de 10.00h a 13.00 hores 

  

Les empreses de la comarca del Bages poden iniciar-se en l’impuls de l’economia circular a través 

de l’Oficina de Simbiosi Industrial impulsada per l’Associació d’Empresaris de Bufalvent a Manresa. 

Des de Bufalvent, l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i PIMEC Catalunya 

Central es convida a totes les associacions empresarials i empreses de la comarca a conèixer les 

possibilitats d’aquest projecte i a debatre com l’economia circular i la simbiosi industrial poden ser 

eines estratègiques per la competitivitat de les empreses i la sostenibilitat del territori. 

 

 

PROGRAMA: 

10.00 h Benvinguda 

 Sr. Jaume Arnau, regidor delegat de Comerç, Mercats i d'Indústria de l’Ajuntament de 

Manresa 

10.15 h  Oficina de Sinergies Bufalvent: redueix costos i augmenta beneficis amb la 

simbiosi industrial  
 Sra. Anna Lluís Gavaldà, tècnica de l’Oficina de Sinergies Bufalvent de l’Associació 

d’Empresaris del polígon Bufalvent  

 

10.30 h   Clúster del Packaging: l’economia circular aplicada a la indústria 

  Sr. Àlex Brossa, clúster Manager del Clúster del Packaging 

 

10.45 h    DENSO: transició cap a l’economia circular  

 Sr. Miquel Cols, coordinador ambiental de DENSO BARCELONA SAU 

11.00 h Pausa cafè  

11.30 h Taula de Debat: Quins beneficis té l’economia circular per les empreses?  Com aprofitar 

millor els residus i recursos sobrants? Com trobar sinergies al territori?   

 Moderador: Sr. Josep Rosell, tècnic de l’Oficina de Sinergies Bufalvent 

 Intervindran: 

 Sr. Alfred Vara, cap del Departament de Prevenció i Eficiència de Recursos de l’Agència de 

Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya 

Sr. Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per la Gestió de Residus  

Sr. Àlex Brossa, clúster Manager del Clúster del Packaging 

Sr. Antoni Puigmal, gerent de l’empresa FUNDERÍA CONDALS SA 

Sr. Emili Nebot, gerent de l’empresa AGROCAT AGROPECUÀRIA CATALANA SCCL 

Sr. Roger Santasusana, gerent de l’empresa EUROMADEM SPAIN SL 

Sr. Miquel Cols, coordinador Ambiental de DENSO BARCELONA SAU 
 

13.00 h Cloenda 

 Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del 

Bages       
 

 

 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBXXOXa_kf5po82QzTh0YRqfDBF1IfAZBiuiXliZSZpYuiGQ/viewform


       
 
 
Organitzat per: 
         
 
 

 
 
 
 
 
 

Amb el suport de: 

 
 
 
 
 
 
Amb la participació de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amb la col·laboració de:  

 

 



 

Sinergies Bufalvent  
Primera oficina de simbiosi industrial de Catalunya  

Reduir costos i augmentar beneficis amb la simbiosi industrial 

Un servei  per la gestió conjunta de recursos 
 



RECURSO =  
Energía 
agua 
residuos 
materiales 
logística 
conocimiento 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





• L’esgotament dels recursos i els preus segons la seva disponibilitat 



La simbiosi industrial és una estratègia 
empresarial que busca millorar l’eficiència en 
l’ús dels recursos aprofitant les sinergies entre 
les empreses d’un territori.   
 
Permet a les empreses comprar i vendre o compartir 
recursos, per exemple:  
 - recursos utilitzables per tercers (com 
subproductes),  
 - perduts (com calor residual),  
 - no usats (com aigua de pluja) o 
 - compartibles (com magatzems, transport), etc. 
  
És una eina d’aplicació pràctica del concepte d’economia 
circular. Beneficis: 
-Optimitzar els recursos (materials, energia, aigua, béns, 
experiència, logística, ...) 
-Reduir els costos i augmentar els beneficis € 
-Accelerar la innovació 
-Crear llocs de treball. 

Simbiosi industrial 



Manresa en simbiosi 

Impulsat per: 

Amb la col·laboració de: Desenvolupament tècnic:  

Projecte pilot d’economia circular a Catalunya 
Connectant indústries  -  Creant oportunitats 



MANRESA EN SIMBIOSI – OBJECTIUS 

• Ajudar a las empreses de Manresa i del Pla del Bages, a aprendre a aprofitar 
sinergies amb altres empreses tot disminuint els costos i augmentant la 
competitivitat. 

• Enfortir la base industrial de la zona, potenciant la innovació i la creació de noves 
empreses i llocs de treball. 

• Obrir camí per a futurs projectes d’innovació i recerca aplicada tant per a empreses 
com per al desenvolupament territorial. 

• Formar i conscienciar sobre el procés d’adaptació cap a una economia circular. 



COMUNICACIÓ DEL PROJECTE  

Newsletters 



IDENTIFICACIÓ DE SINERGIES POTENCIALS 

TALLERS: SESSIONS D’INTERCANVI AMB EMPRESARIS (12/01/2016, 09/06/2016)  
28 Empreses 
 



 
 

 
 

Polígon industrial 
BUFALVENT 
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Un plantejament 

estratègic pel 

polígon  



RESULTATS A L’ANY 2016 DEL POTENCIAL DE 

LES SINERGIES 

Participació 
28 empreses, 50 persones 
8 sinergies identificades 4 en implantació i 4 en estudi 
 
Potencials ambientals 
Millora gestió residus orgànics:   11.000 T 
Millora gestió residus plàstics:    750 T 
Residus banals evitats (plàstics, tèxtils, paper, etc.): 256 T 
Energia local generada:     12 GWh tèrmics + 7 GWh elèctrics 
 
Potencials econòmics 
Millora gestió residus: 135.000 €/any (estalvis) 
Generacions energètiques: 1.200.000 €/any (Generació d’inversió local: 4.000.000 €) 
 
I la creació de valors socials i ambientals en la millor gestió dels recursos 
     



 

Sinergies Bufalvent  
Primera oficina de simbiosi industrial de Catalunya  

Un servei  per la gestió conjunta de recursos 



L’any 2017 l’associació d’empresaris de 
Bufalvent 
Impulsa aquesta nova iniciativa   a Catalunya de 
serveis de simbiosi per polígons industrials,  
Una associació amb un perfil emprenedor dels 
seus associats i amb capacitat de gestió  
  

Nou servei de gestió 
del recurs 
“sinergies Bufalvent” 



Oficina de Sinergies Bufalvent 

EN QUE CONSISTEIX EL SERVEI 

Ajudem a les empreses a aprofitar millor els seus residus i recursos per 
reduir costos i augmentar beneficis , tot col·laborant amb altres empreses 
 
QUE INCLOU EL SERVEI 

 • Visites/auditores a les empreses que ho desitgin per detectar oportunitats en 
l’economia circular  

• Sessions de treball grupals per intercanvi de materials, i gestionar solucions 
col·lectives  

• Formació a responsables d’empresa per aprendre a detectar possibles millores 
• Suport a la tramitació administrativa de la gestió de residus, a la certificació de 

nous productes reciclats, intermediació amb l’administració  
• Recerca de fonts de finançament per assolir noves oportunitats 
• Accions de difusió del projecte per donar nous valors al polígon i atraure a 

nous associats  
• Desenvolupament de projectes/sinergies novedosos d’interès pel col·lectiu. 



LES POTENCIALITATS DE L’ANY 2016 SÓN PROJECTES QUE S’HAN 

ESTAT DESENVOLUPANT EL 2017 DES DE LA NOVA OFICINA 
 
•Aprofitament i transformació de residus per consum com a matèria primera secundaria a 
la pròpia industria 
 

•Col·laboració amb els gestors de residus i centres d’investigació per l’elaboració de 
noves matèries primeres secundaris a partir de residus difícils de valoritzar: cautxús 
vulcanitzats, etiquetes, plàstics barreja, escumes , àrids de foneria....  
 

•Recollida mancomunada de residus en el polígon, per optimitzar els transports i 
augmentar la recollida selectiva de productes tot reduint les despeses dels tractaments de 
residus no aprofitables. 
 

•Scrap Store, botiga per a valoritzar els retalls i fora stok de les industries pel sector de 
les manualitats  
 

•Nous plantejaments en solucions energètiques renovables, i d’autoconsum compartit 
en el propi polígon 
 
 
     

Oficina de Sinergies Bufalvent 



EXEMPLE DE SINERGIA A MANRESA EN SIMBIOSI 

RECUPERACIÓ DE RESTES DE PLÀSTICS PER A LA SEVA 
 REINTRODUCCIÓ EN EL SEU MATEIX PROCÉS PRODUCTIU 



EXEMPLE DE SINERGIA A MANRESA EN SIMBIOSI 

CONCENTRACIÓ DE RESIDUS PLÀSTICS DE QUALITAT ( GESTIÓ 
CONJUNTA DE RESIDUS)  



EXEMPLE DE SINERGIA A MANRESA EN SIMBIOSI 

RECUPERACIÓ DE RETALLS PER A UN APROFITAMENT COM A 
MATERIAL ESCOLAR I ARTESANIA 

RETALLS I ESTOCS APROFITAMENT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLE DE SINERGIA A MANRESA EN SIMBIOSI 



Oficina de Sinergies Bufalvent 

QUI HI POT PARTICIPAR? 

Les empreses del Bages que vulguin fer la transició cap a l’economia 
circular  
 
COM S’ORGANITZA EL SERVEI? 

• Tasques d’atenció al empresari , de comunicació i de sessions grupals a 
traves dels propis serveis de gerència i administratius de l’associació. 

• Auditories a empreses i noves solucions tecnològiques a través 
d'especialistes a temps parcial 

• Participació d’estudiants en projectes de final de carrera, de formacions 
tècniques i empresarials  
 

 COM ES FINANCIA EL SERVEI?         

• A través de línies de subvenció a polígons com a projecte innovador. 
     (Diputació de Barcelona) 
• A través d’un petit percentatge del marge d’estalvi dels projectes en curs 
• A través de línies de suport a projectes per a millores ambientals per a  
    empreses: individualment o col·lectivament (Agencia de Residus, Accio10...) 
• Sempre en recerca de noves iniciatives amb retorn econòmic x l’associació   
 



Moltes gràcies 
 
Anna Lluís 
Enginyera de suport de l’oficina Sinergies Bufalvent 
 
alluis@simiosy.com 
 

mailto:alluis@simiosy.com


L’economia circular aplicada a la
indústria

Palau Firal Manresa (Bages), 23.11.17

Jornada comarcal - Impuls de 
l'Economia Circular al Bages
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Font: Sitra - Megatrends

Tendències globals

http://www.sitra.fi/en/future/megatrends
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Font: Sitra - Megatrends

Tendències globals

http://www.sitra.fi/en/future/megatrends
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Font: Nacions Unides i McKinsey Global Institute

Tendències globals
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Font: Euromonitor International

Tendències globals
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Oportunitats a la indústria del packaging
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Oportunitats a la indústria del packaging
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Evolució del mercat

Font: ACCIÓ – Cluster Devleopment

Tendències globals del sector
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Evolució del mercat

Font: ACCIÓ – Cluster Devleopment

Tendències globals del sector
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Evolució del mercat

Font: ACCIÓ – Cluster Devleopment

Tendències globals del sector
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Evolució del mercat

Font: ACCIÓ – Cluster Devleopment

Tendències globals del sector



Projectes de R+D. Fibra de fusta 100% biodegradable.
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Font: ACCIÓ – Cluster Devleopment

Evolució del mercat



Emprenedoria corporativa. PET sostenible i renovable.
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Font: ACCIÓ – Cluster Devleopment

Evolució del mercat



Reducció de pes. Packaging lleuger.
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Font: Aleix Fortuny, enginyer de packaging de Leitat.

Evolució del mercat
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Evolució del mercat

Substitució de formats de packaging.
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Evolució del mercat

Substitució de formats de packaging.
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Evolució del mercat

Legislació
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Evolució del mercat

Tecnologia facilita nous negocis i canvis

Font: Smithers Pira
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Evolució del mercat

Tecnologia facilita nous negocis i canvis

Font: Aipia

https://es.pinterest.com/aipia/high-tech-in-packaging/
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Evolució del mercat

Exemples reals
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Evolució del mercat

Exemples reals

Font: Douglas Mulhall, EPEA 
Barcelona 19.10.17
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Projectes impulsats

Mètriques de Circularitat en Packaging 
Alimentari

Anàlisi de la petjada de carboni i d’economía
circular en envasos per millores

E-commerce.
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Projectes impulsats

Revalorització de residus industrials i envàs sector carni.

Font: Guia: L'economia circular aplicada als sistemes d'envasat
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Mètode

Grup treball economia circular & Programa Emprenedoria Packaging

- 8-10 socis màxim

- 1 líder (no obligatori de Junta)

- Presentació pla estratègic anual

Activitats

Pressupost

Timming.

Ex. Healthy Printing.

- Dinamitzat pel clúster

- Objectius compartits

- Efímers
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Resum

Tendències globals mostren com la sostenibilitat és un element clau

Les actuals cadenes de valor es transformaran i generaran nous 
negocis, sovint produïts per nous agents/empreses (start-ups)

Nous consumidors major consciència pel medi ambient i consum 
responsable.

Legislació europea s'endurirà per a protegir i transformar el mercat

La democratització de noves tecnologies accelerarà l'economia circular.

El mercat ja disposa de diferents casos d'èxits i la indústria està 
realitzant nombrosos projectes de R+D+I en aquest àmbit.

Participació en clústers facilita la intel·ligència de mercat, networking i 
projectes per accelerar la transició cap a l'economia circular.



64 empreses i entitats de tota la cadena de valor



Sr. Àlex Brossa
Cluster Manager

abrossa@packagingcluster.com
+34 636.578.656

@alexbrossa

Palau Firal Manresa (Bages), 23.11.17

mailto:abrossa@packagingcluster.com

