
El passat dia 3 de març es va organitzar una jornada per tal de pre-
sentar els resultats del primer any de treballs del nostre projecte. 

L’acte va tenir lloc a la seu de l’Associació d’Empresaris “Bufalvent” 
amb una valoració molt positiva de la feina feta per part de tots els 
actors implicats en el projecte, remarcant-se els beneficis que supo-
sen els acords de simbiosi entre empreses. 

Els empresaris de Bufalvent fan seva la gestió del projecte 
“Manresa en simbiosi” i comencen una nova etapa que 

evoluciona cap a un servei d’eficiència i estalvi per les em-
preses de Manresa que ho demanin.

Aquest servei anomenat ‘Sinergies Bufalvent’ pretén de-
mostrar que la gestió  conjunta de recursos reporta beneficis 
als empresaris i fa que pugui ser un servei econòmicament 
rentable per l’associació. 

Contacte:
Associació Empresarial del polígon industrial “Bufalvent”
c/Josep Comas i Solà, 27 baixos. 
Polígon Industrial de Bufalvent • 08243 Manresa
Telèfon 93.877.41.56
eMail: sinergies@bufalvent.cat       WEB:  www.bufalvent.cat

Oportunitats del projecte «Manresa en simbiosi» 
pels gestors de residus del Bages

El Gremi de Recuperació de Catalunya, l’Agència de Residus de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Manresa convoquen, pel dia 15 de març, 

una jornada d’informació i divulgació per conèixer les oportunitats 
que genera el projecte «Manresa en simbiosi» per als gestors de 
residus del Bages, amb les possibilitats d’aprofitament i transforma-
ció de residus per a nous materials reciclats.

Èxit de resultats del projecte 
«Manresa en Simbiosi»

“Oficina de Sinergies” Bufalvent, 
el nou pas endavant del projecte

Dimecres, 15 de març, jornada de 
treball amb els gestors de residus 
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• 27 empreses han participat en el projecte en aquest primer any.
• 50 persones, empresaris i tècnics, s’hi han involucrat fins ara.
• S’han identificat de moment 8 sinergies (4 en implantació i 4 en estudi).

Potencials ambientals

Potencials econòmics

11.000 tones de residus milloren la seva gestió.
     256 tones menys s’envien a l’abocador.
       11 tones de matèries primeres estalviades.
       12 GWh de calor estalviada.
         7 GWh d’electricitat generada.

1.200.000 euros d’estalvi potencial  en la generació energètica.
   135.000 euros d’estalvi potencial en la gestió de residus.

Algunes xifres... 

Informació més detallada dels resultats
Recull de l’impacte en els mitjans de comunicació

Jornada informativa
15 de març de 2017, de 10 a 12 hores.
A la seu de l’Eurecat-CTM • Plaça de la Ciència, 2 • 08243 Manresa.

Presentació als mitjans

Presentació de resultats  

Sessió de treball  

Més informació a Disseny Z©NA
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