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Grup D’Avinyó : estructura



Sostenibilitat i Medi Ambient

• Al nostre grup d’empreses estem molt conscienciats 
amb el nostre entorn i amb la nostra interacció amb 
aquest entorn

• Treballem amb iniciatives que ens ajudin a millorar la 
nostra política mediambiental

• Millora de la nostra eficiència energètica

• Ús de materials més sostenibles
- plàstic

+ plàstic més amigable

+ paper

+ sostenible



Eficiència energètica

Contribuïm a una millora mediambiental a través de la nostra eficiència 
energètica

Depuració 
verda

Depurem les nostres 
aigües residuals 
seguint estrictes 

controls de 
l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA), i 

fem servir l'aigua per 
regar 112 ha. de 
bosc i terra de 

conreu

Emprem energia 
solar fotovoltaica: el 
2009 vem instal.lar 

una planta 
fotovoltaica amb 
una superfície de 

720m2. Al 2020 
tindren 5.000 m2 

adicionals

Energia 
Fotovoltaica

Estem treballant 
en una planta de 
metanització per 
ser autosuficients i 

generar 
combustible (gas 
metà) i en CO2 

pel procés 
d’aturdiment

Planta 
metanització

Fem servir calderes 
de biomassa, 

generant vapor per 
escalfar l'aigua, 

necessari durant el 
procés productiu. L'ús 
de pèl·let redueix la 

generació d'emissions 
contaminants.

Calderes de 
Biomassa

El nostre 
departament d’I+D 
està treballant en 
l'aprofitament del 

borrissol depilat dels 
porcs com a 

combustible per a 
les calderes de 

biomassa

Pel dels porcs



Sostenibilitat i Medi Ambient

Reducir el consumo de energía, minimizar la producción de residuos, disminuir las emisiones a la atmósfera

de gases de efectos invernadero y conseguir con todo ello resultados económicos positivos para las

empresas… Estos son los objetivos que ya está consiguiendo llevar a la práctica el proyecto de innovación

tecnológica PigHeat, desarrollado por el departamento de I+D+i de Bigas Alsina SA en colaboración con del

Centro Tecnológico BETA (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) y la Asociación Catalana de

Innovación del Sector Cárnico Porcino.

PigHeat nació como proyecto piloto para el aprovechamiento energético del pelo de cerdo hace siete años y

ahora se ha convertido en realidad con la entrada en funcionamiento de su primera planta industrial, en las

instalaciones de Matadero Frigorífico Avinyó SA.

………..

Cómo ahorrar 
energía con ayuda 
del pelo de cerdo

Bigas Alsina y Matadero 

Frigorífico Avinyó ponen 

en marcha la primera 

planta industrial del 

proyecto PigHeat


