Servei de simbiosi industrial a empreses del Bages

JAM SESSION

28-9-2017
16:30 -19:00 h

Plàstics

Associació d’Empresaris
de Bufalvent

Sessió de treball amb empresaris sobre OPORTUNITATS
de l’economia circular al voltant del recurs “plàstic”
A tenir en compte...
Moltes
empreses generen residus
plàstics, molts de bona qualitat, però en
petites
quantitats
que
no
individual...
Hi ha productes plàstics (envasos
principalment) que podrien tornar a ser
utilitzats moltes vegades si hi hagués
muntat un sistema que ho possibilités...
Hi ha productes que podrien fabricar-se
amb plàstic reciclat si aquest tingués les
garanties adequades; hi ha recuperadors
que podrien subministrar material
reciclat amb garanties adequades si
Hi ha empreses que podrien recuperar els
materials
dels seus productes una
vegada fets servir pels seus clients (sobre
tot si aquests materials són cars i
escassos).
Cada vegada hi ha mes demanda de
productes amb "servei de retirada" una
"producte".
Cada vegada hi ha mes mercat pels

Organitza

QUÈ FAREM?

Trobarem sinergies entre empreses per augmentar el valor de residus plàstics
Introduirem conceptes d'economia circular aplicats al teixit productiu tot
enfocant-nos en possibilitats de sinergies per la gestió dels plàstics tant com
matèria primera com a residu.
A tenir
compte...
COM
HOen
FAREM?

PROGRAMA

En una "JAM SESSION" de jazz però amb
empreses enlloc de músics.

16:30

On estem?

Josep Comas i Solà 27, baixos
28-9-C/
28-908243 - Manresa (P.Ind. Bufalvent)

S
S

plàstics, molts de

16:40

Sinergies Bufalvent? Què farem en aquesCrearem un espai tècnic i creatiu per
ta "Jam Session”? Introducció a l'econocompartir entre tots les necessitats,
mia circular i a la simbiosi industrial com a
problemes,
idees,
disponibilitats
les muntat
eines estratègiques
de millora
empresautilitzats
moltes
vegades si hidehagués
un sistema q
ue ho
possibilités.
empreses participants i poder treballar
rial
-se amb plàstic reciclat si aquest ting
en equip per aprofitar les oportunitats
17:15 Treball en grups reduïts: metoque sorgeixin en trobar la solució:
dologia RESOLVE
reciclat amb garanties adequades si trobessin el mercat suficient per afron

Et sents iden�ﬁcat en
algun
cas?
fets servir pels seus clients

18:30 Posada en comú dels resultats de
cada un dels grups

per recuperar els materials per fabricar pro
);

º Sabem
estot
poden
fer materials són cars i escassos
nousque
(sobre
si aquests
coses, que hi ha alternatives,
però no sabem exactament
quines...
depuradora...)
º Sabem
el que es pot fer però
no sabem/
no coneixem prou
Cada vegada
amb qui fer-ho
alguns si no ho son.

VOLS VENIR?

º Sabem el que es pot fer i
amb qui però no tenim temps
ni recursos per fer-ho
Amb l’ajut de :

Benvinguda

Col·labora:

à

óó
al voltant del
al voltant del

www.bufalvent.cat/simbiosi
simbiosi@bufalvent.cat

93 877 41 56

(Dilluns a divendres 09h a 18h)

