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Bufalvent, Polígon IndustrialBufalvent, Polígon Industrial

ll PromogutPromogut pelpel MinisterioMinisterio dede lala ViviendaVivienda l’anyl’any 19701970 ii
traspassattraspassat aa lala gestiógestió d’Incasold’Incasol aa l’anyl’any 19801980..

ll BufalventBufalvent tété 9595 hectàreeshectàrees edificables,edificables, 102102..000000 mm22 dede
zoneszones verdesverdes ii 740740 arbresarbres..

ll AquestaAquesta extensióextensió elel converteixenconverteixen enen unauna dede lesles zoneszones
industrialsindustrials mésmés importantsimportants dede lesles comarquescomarques centrals,centrals, enen
nºnº d’empresesd’empreses ii dede personespersones queque hihi treballentreballen..



Bufalvent, Polígon IndustrialBufalvent, Polígon Industrial

ll EmpresesEmpreses::

UnUn totaltotal dede gairebégairebé 250250 empresesempreses hihi desenvolupendesenvolupen lala
sevaseva activitatactivitat industrialindustrial.. HiHi haha representaciórepresentació dede totstots elsels
sectorssectors econòmicseconòmics..

ll PersonesPersones treballadorestreballadores::

DadesDades deldel 20052005 ensens revelenrevelen queque 44..971971 personespersones duenduen
aa termeterme lala sevaseva activitatactivitat professionalprofessional cadacada diadia aa
Bufalvent,Bufalvent, unun 6060%% sónsón ManresansManresans ii lala restaresta dede lala
comarcacomarca..



SERVEIS SERVEIS BÀSICS DE BÀSICS DE BUFALVENTBUFALVENT

Serveis bàsics

Pavimentació 100%

Voreres 100%

Senyalització 100%

Clavegueram 100%

Boques d’incendi
71 públiques i 11 

privades
Enllumenat 100%

Aigua 100%

Gas Si

Servei de telèfon 100%

Telèfon públic 1

Serveis bàsics
Bústia de correus 1

Servei de repartiment de 
correspondència

diari

Zones d’aparcament 6

Zona aparcament camions 1

Subministrament elèctric en 
Mitja i Alta tensió

Si

Servei de recollida residus
Se’l gestiona 

cada empresa

Deixalleria Municipal 1

Restaurant i cafeteria 1

Àrea de servei / Benzinera 1



Bufalvent, Polígon IndustrialBufalvent, Polígon Industrial

ElEl creixementcreixement irregularirregular ii lentlent deldel polígonpolígon vava comportarcomportar
unauna degradaciódegradació moltmolt importantimportant..

D’aquíD’aquí vava sorgirsorgir lala inquietudinquietud d’und’un grupgrup d’empresarisd’empresaris ii
empresàriesempresàries dede tirartirar endavantendavant ambamb elel queque avuiavui ésés
l’Associaciól’Associació d’Empresarisd’Empresaris dede Bufalvent,Bufalvent, perper
aconseguiraconseguir quelcomquelcom inusualinusual::

"Un polígon industrial ordenat.""Un polígon industrial ordenat."



IMATGESIMATGES



IMATGES D’ALESHORESIMATGES D’ALESHORES



IMATGES D’ALESHORESIMATGES D’ALESHORES

















L’ASSOCIACIÓ: 23 anys de trajectòriaL’ASSOCIACIÓ: 23 anys de trajectòria

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

l Governada per la Junta Directiva.

l Formada per Comissions de treball.

l L’Objecte de l’entitat:

–– Ser un únic òrgan de representacióSer un únic òrgan de representació

–– PromourePromoure ii realitzarrealitzar activitats,activitats, obresobres ii serveisserveis queque
comportincomportin lala conservació,conservació, milloramillora ii elel desenvolupamentdesenvolupament deldel
polígonpolígon..

–– AssolirAssolir lesles aspiracionsaspiracions ii satisfersatisfer lesles necessitatsnecessitats delsdels
associatsassociats ii associadesassociades..



Junta Directiva

Comissió de Presidència Comissió de Seguretat

Comissió de Promoció i 
Informació Comissió Econòmica

Comissió d’ordre i 
manteniment Comissió Escola Bressol

ORGANITZACIÓ COM A MÈTODE D’ACCIÓORGANITZACIÓ COM A MÈTODE D’ACCIÓ

LA JUNTA DIRECTIVALA JUNTA DIRECTIVA



SOCISSOCIS



SERVEISSERVEIS

ll Dues aules equipadesDues aules equipades
ll Seguretat PrivadaSeguretat Privada
ll Gestió del manteniment Gestió del manteniment de de la jardineriala jardineria
ll Manteniment del punt Manteniment del punt d’informaciód’informació
ll Ordre i manteniment general del polígonOrdre i manteniment general del polígon
ll Pàgina web Pàgina web www.bufalvent.catwww.bufalvent.cat
ll Convenis de manteniment amb l'ajuntament Convenis de manteniment amb l'ajuntament 

de Manresa.de Manresa.



PROJECTES EXECUTATSPROJECTES EXECUTATS

ll Numeració de les naus i plaques de vigilànciaNumeració de les naus i plaques de vigilància

ll Neteja i enllumenat Neteja i enllumenat a les zones d’aparcamenta les zones d’aparcament

ll Revisió i senyalització de les boques d’incendiRevisió i senyalització de les boques d’incendi

ll Adequació de noves zones Adequació de noves zones d’aparcamentd’aparcament

ll Modificació del servei de recollida de residusModificació del servei de recollida de residus

ll Creació de comunitats de propietaris dins el Creació de comunitats de propietaris dins el 

polígon.polígon.



ll Restricció d’accessos (sistema automàtic)Restricció d’accessos (sistema automàtic)

ll Instal·lació de càmeres de Instal·lació de càmeres de videovideo--vigilànciavigilància

ll Servei de transport públic .Servei de transport públic .

ll Senyalització de noms de carrersSenyalització de noms de carrers

ll Regulació d’activitats no industrials.Regulació d’activitats no industrials.

ll Desplegament de la xarxa de telecomunicacions Desplegament de la xarxa de telecomunicacions 

en fibra òptica.en fibra òptica.

PROJECTES EXECUTATSPROJECTES EXECUTATS



ll Construcció Escola Bressol al servei dels Construcció Escola Bressol al servei dels 

treballadors del Polígon “treballadors del Polígon “BressolventBressolvent””

PROJECTES EXECUTATSPROJECTES EXECUTATS



PROJECTES PROJECTES EN EN CURSCURS

ll Millora dels accessosMillora dels accessos

ll Pla d’autoprotecció de BufalventPla d’autoprotecció de Bufalvent

ll Cooperació entre associacionsCooperació entre associacions

ll Promoció del Promoció del bufalvent.catbufalvent.cat

ll Elaboració del protocol de treball pel Elaboració del protocol de treball pel 

servei de seguretat.servei de seguretat.























Organització, mètode de treballOrganització, mètode de treball

l Implicació de persones i empreses, amb actitud activa.
l Atenció, comunicació i participació amb els associats, pauta de

treball per la Junta Directiva.

Unió Força & Credibilitat Criteri

Relació fluida amb les Administracions Públiques.



Organització, mètode de treballOrganització, mètode de treball

Garantir una gestió transparent i rigorosa

Assemblea General de Socis 



UnaUna AssociacióAssociació d’Empresarisd’Empresaris aportaaporta actiusactius
socioeconòmicssocioeconòmics queque fanfan prosperar,prosperar, modernitzarmodernitzar ii créixercréixer
lesles empresesempreses ii contribueixencontribueixen enen lala satisfacciósatisfacció dede lesles
personespersones treballadorestreballadores..

CalCal involucrarinvolucrar lesles empresesempreses ii lesles administracionsadministracions perper
crearcrear òrgansòrgans dede gestiógestió enen elsels polígonspolígons industrials,industrials, queque
garantirangarantiran lala creaciócreació ii continuïtatcontinuïtat deldel principalprincipal motormotor
econòmiceconòmic d’aquestd’aquest paíspaís........lala petitapetita ii mitjanamitjana empresaempresa..

ConclusióConclusió



Gràcies i ànims !!!!Gràcies i ànims !!!!



Associació d’Empresaris de BufalventAssociació d’Empresaris de Bufalvent
C/Josep Comas i Solà, 27 baixos C/Josep Comas i Solà, 27 baixos 
Polígon Indutrial de BufalventPolígon Indutrial de Bufalvent--ManresaManresa
Telèfon 93.877.41.56 Fax 93.877.41. 55Telèfon 93.877.41.56 Fax 93.877.41. 55

Persona de contacte Montserrat AmbrósPersona de contacte Montserrat Ambrós
monambros@bufalvent.catmonambros@bufalvent.cat

http://www.youtube.com/watch?v=uj7WVQctdZQ


