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Sessió a Santpedor (Eix Pla de Bages) 

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DE MANRESA I EL BAGES 2022-26 

Dia i hora: 01/06/22 a les 18h 

Lloc: Convent de Sant Francesc (Santpedor) 

Assistència: Montse Ficapal i Esteve Pintó (PIMEC), Alba Rojas (Ateneu 

Cooperatiu), Joan Gasull (CCOO), M. Mercè Gómez (UGT), Eva Farré (DO Pla de 

Bages), Mar Raluy (Serveis Territorials d’Educació), Juanjo Martín (EURECAT), 

Joan Perarnau (SOC), Cristina Casals (Associació Parcs Empresarials de 

Santpedor – APES),  Xavi Cano (cap tècnic de l’Ajuntament de Manresa), Josep 

Bover i Susana López (Unió de Pagesos), Jordi Franch (Universitat de Manresa), 

Maribel Herranz i Lourdes López (Escola Joviat), Vanessa Moreno i Carme Oliva 

(Institut Guillem Catà), Ramon Roset (Mutua Intercomarcal), Jose Ramon 

Mora (Càritas), Mariona Descarrega (Creu Roja Manresa), Ferran Ferrer (tècnic 

municipal de l’Ajuntament de Santpedor), Sebastià Catllà (Ampans Oliva 

Torras), Ester Crusellas (Sant Andreu Salut), Marta Viladés (Vicepresidenta 1a 

del Consell Comarcal del Bages), Albert Marañón (cap tècnic de l’Àrea del 

Consell Comarcal del Bages), i Jordi Bacaria i Marc Serra (J3B3) 

 

La sessió s’inicia amb la corresponent presentació als assistents, que se’ls 

ubica en el moment en què ens trobem del procés participatiu i se’ls dona 

quatre dades al voltant de l’estat de la qüestió, a nivell demogràfic, del Pla de 

Bages. 
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Tot seguit, dividim els participants en cinc grups i es generen els següents 

resultats: 

Sobre el teixit productiu... 

Grup 1: 

• Veiem com a sectors estratègics per l’eix del Pla de Bages el de salut, el 

d’atenció a persones en situació de dependència,... 

• Hi ha una gran mancança de professionals del sector de l’atenció a les 

persones dependents 

• Quant al futur, veiem que caldria millorar els convenis en determinats 

sectors ja que són molt precaris 

• Allò que pot ajudar a retenir la indústria a la comarca és la connectivitat 

i la qualitat de vida, i allò que pot fer perillar la indústria en un futur, la 

manca de talent 
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Grup 2: 

• Cal promoure polígons mancomunats 

• Cal tenir en compte els valors agroecològics dels sòls 

• Cal adaptar l’espai disponible a les necessitats de les empreses que 

volen implantar-se al territori 

• Cal buscar fórmules per tenir parcel·les adaptades a noves empreses. 

Calen polígons més grans 

• Caldria impulsar el producte de la vinya. Impulsar diferents sectors. 

Primer, segon i tercer sector dins del productor al sector turístic 

• Cal revaloritzar el potencial de la comarca 

• Cal donar-li un valor afegit a la producció de vi 

Grup 3:  

• Oportunitats que té la comarca? PIME innovadora i adaptable, la 

diversificació de mercat, de producte i de clients. La formació contínua, 

i l’accessibilitat 

• Sobre els sectors estratègics a l’actualitat al Pla de Bages, el del metall, 

el de l’automoció, el de logística, el de Salut, sectors transversal i 

manteniment, el de la formació i l’educació, el químic i la mineria 

• Allò que reté la indústria a la comarca és el sol industrial de qualitat, els 

polígons ben connectats amb serveis 

Grup 4: 

• Sobre les mesures que caldria prendre per tal d’atraure i retenir sectors 

estratègics que aportin valor afegit, millorar els accessos als polígons i 

bonificacions fiscals a les empreses 

• El Bages està ben comunicat en alguns polígons concrets 

• El sector serveis el veiem com a estratègic al Pla de Bages 

• No hi ha personal als oficis que no són necessàriament indústria 

transformadora  

Sobre l’Ocupació... 

Grup 1: 
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• Cal adequar l’oferta formativa a les necessitats 

• Cal treballar en xarxa posant en comú oferta i demanda 

• Hi ha una gran demanda en el sector salut i el de l’atenció a les persones 

• Cal facilitar la regularització de les persones que volen formar-se i 

treballar 

Grup 2: 

• Cal crear un entorn favorable i un valor afegit a viure a la comarca del 

Bages 

• És necessari millorar la connectivitat entre ciutats, pobles i polígons 

• Fer carrils bici i adaptar zones peatonals d’accessibilitat als polígons 

• Cal canviar el model de mobilitat 

• Per retenir el talent cal fer millores a les condicions laborals 

• Els autònoms es concentren al Pla de Bages, més densitat de població 

• Cal primer les bones condicions laborals, la connectivitat i l’habitatge 

• Cal millorar l’accés a l’habitatge 

 

Grup 3: 

• Una de les prioritats en matèria d’ocupació a la comarca han de ser les 

persones en situació d’atur, en especial els qui es descarta per l’edat 

que tenen 
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Grup 4: 

• Tenim universitats, centres de FP, etc. 

• Cal adaptar l’oferta formativa a la demanda: el sector del metall 

necessita un seguit de perfils professionals diferenciats 

• Cal millorar les condicions laborals per arrelar la mà d’obra qualificada 

• Cal orientació a la formació: explicar què hi ha a la comarca 

• Cal fer entrar les empreses a la formació 

• Cal reforçar l’actitud vers el treball dels estudiants 

• Sobre els incentius que caldria crear o conservar per tal d’atraure i tenir 

a la comarca el talent a nivell de perfils professionals, les comunicacions 

amb l’Àrea Metropolitana, que són fonamentals per atraure talent. Cal 

fomentar el teletreball, posar en valor l’atractiu del territori (la qualitat 

de vida i el benestar) i les oportunitats laborals del territori 

Sobre la formació... 

Grup 1: 

• Som una comarca amb una gran oferta formativa (variada): FP, 

certificats de professionalitat, universitat,... 

• No tenim un sistema validat que faci arribar les necessitats formaties 

de les empreses a les institucions formatives 

• El fet que hi ha molta petita empresa pot dificultar el reciclatge en 

formació dels treballadors en horari laboral 

• S’ha fet un gran treball a la aula de Formació del Bages que potser no 

ha arribat al teixit productiu 

• Alguns reptes sobre la formació, donar a conèixer que aquesta formació 

ocupacional equival a la formació professional reglada, donar a conèixer 

també l’acreditació de competències, i dignificar-la 

Grup 2: 

• La formació ocupacional no està dignificada, ni pels treballadors ni per 

les empreses 

• No estan lligades les necessitats empresarials ni pel teixit productiu ni 

per les formacions 
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• Cal millorar l’orientació per prendre les decisions formatives a nivell 

d’alumnes i família 

Grup 3: 

• Cal millorar la comunicació a la societat i empresa 

• Cal afavorir i impulsar els centres d’ocupació locals 

 

Grup 4: 

• Cal millorar les comunicacions intracomarcals. Importància estratègica 

del projecte Fabrica Nova: integració estudis, itinerari formació integrat 
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Grup 5: 

• Sobre la formació ocupacional, cal adequar la formació que demanda 

l’empresa a la que s’ofereix 

• Cal incrementar la FP dual i la FP formativa 

• Sobre les necessitats formatives: cal identificar la quantitat de 

professionals que necessiten les empreses de la comarca, fer atractius 

els cicles explicant l’oferta laboral de la comarca, i manca mà d’obra 

amb motivació i actitud per treballar. Falta cultura de l’esforç 

• Sobre les mesures de cooperació entre les administracions, els centres 

de formació i les empreses, per millorar l’ocupació, cal potenciar la 

formació dual: formació contínua i reciclatge 

Sobre el desenvolupament rural... 

Grup 1: 

• Cal treballar l’eficiència energètica 

• Cal treballar també en la neteja de boscos, hi hauria d’haver alguna 

col·laboració pública o privada 

• Cal explorar la via de la col·laboració de la neteja de boscos que generi 

beneficis 

• Empreses que ja existeixen els hi falta renovació generacional 

Grup 2: 

• Sobre les oportunitats que té la comarca en matèria de 

desenvolupament rural, i els assumptes que haurien de ser una 

prioritat, hi ha els mercats locals amb producte de proximitat, 

incentivar l’emprenedoria rural amb programes d’acompanyaments 

• Sobre les sinèrgies amb el món rural que es podrien explorar amb el 

teixit productiu, hi ha la recuperació d’espais rurals (masies) per 

dinamitzar cultius, i facilitar espais habitables 

• Cal adaptar els conreus a les característiques de la comarca i a les 

conseqüències del canvi climàtic, posar en valor el bosc, i la 

transferència tecnològica cap al món rural 
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Grup 3: 

• Calen ajudes a joves per inversions inicials més espais i terres per poder 

desenvolupar la feina 

• Cal mirar de disminuir les amenaces (nitrats i pla d’objeccions 

ramaderes, polígons industrials, plaques solars,...) 

• Cal diversificar ingressos: planificació energètica que estigui distribuïda 

en diferents tipus de sòl 

• Cal buscar un valor afegit a la comarca, que el paisatge sigui una font 

d’ingressos. Promoure els productes de proximitat vers el de fora 

• Existeix una problemàtica de risc d’incendis, cal flexibilitzar els espais 

forestals. Treure un rendiment al recurs forestal 

Grup 4: 

• Cal promocionar els joves perquè es dediquin a la pagesia 

• En altres comarques hi ha el projecte dual (formació ecologia agrícola 

amb un contracte d’un any en pràctiques) 

• Cal explorar espais Test – Agraris: existeixen varies proves pilots. Que els 

joves s’acostin a la part rural. Que hi hagi recursos per poder 

desenvolupar-se a nivell rural 

• Com a positiu sí que hi ha el producte alimentari de proximitat, els 

supermercats cooperatius 

• Mancaria el treball en xarxa, ja que hi ha varis elements al territori 

• Sobre la millora de l’eficiència energètica, cal buscar circuits curts 

Sobre la governança... 

Grup 1: 

• Sobre els col·lectius que cal tenir en compte en el pla destaquem els 

joves, les dones, els majors de 40 anys i els nouvinguts 

• Hi ha una dificultat de la homologació i/o permisos de treball que 

genera problemes 

• Poder tenir veu directe a les microempreses i trobar un espai per 

compartir i explicar les necessitats i poder-les adaptar a allò que 

necessiten aquestes empreses 
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Grup 2: 

• Hi ha una col·laboració general per part de diferents agents, entitats o 

col·lectius, com demostra la sessió d’avui, però sovint queda en el món 

de les idees sense coordinar accions concretes 

• Tenim en compte tots els col·lectius? I el col·lectiu immigrant? 

• A vegades els espais de governança no hi pot accedir tothom 

• Flexibilitzar l’administració per col·lectius vulnerables: la regularització 

de les persones nouvingudes 

• Creiem que hi ha consciència de comarca a nivell general 

Grup 3: 

• Sobre els agents econòmics que ha de tenir en compte el pla creiem 

que aquells del territori representants de col·lectius diversos 

• Cal crear taules de diàleg en petits grups o grups específics pel 

seguiment del Pla 

• Cal recollir les visions transversals, i executar plans realistes (fer allò que 

s’ha consensuat) 

Grup 4: 

• Hi ha la necessitat d’indicadors que puguin mesurar el grau 

d’acompliment de les propostes 

• Cal tenir especial atenció pels aturats de més de 45 anys i persones 

immigrants sense papers. Manca una estratègia comarcal que 

identifiqui els col·lectius i els seus problemes específics 

• No hi ha consciència de comarca 

Grup 5: 

• Infraestructures: ampliar la governança quan es reclami la inversió en 

infraestructures 

• Cal que hi siguin representats làmbit econòmic, els empresaris i els 

polítics 

• Amb empreses importants com ICL hi hauria d’haver una coordinació i 

ampliar la governança a l’hora de prendre decisions 



 
 

10 
 

 

Havent fet la posada en comú dels dos grups, amb els resultats ara esmentats, 

es procedeix a fer una última activitat voluntària amb els assistents, als quals 

se’ls demana que responguin en un post-it, amb una frase o una paraula, a la 

pregunta: “què esperes del Pla estratègic?”. Aquestes són les respostes: 

• Sinèrgies 

• Que tingui en compte tots els sectors 

• Que en surti un document de treball útil i compartit 

• Que sigui útil i que constitueixi un full de ruta 

• Centrar-ho en pocs punts però claus 

• Amb dotació de recursos per a implementar les accions 

• Que serveixi per reactivar-nos 

• Visió global a llarg termini tenint en compte tots els sectors 

• Que sigui aplicable i prou flexible pels canvis del futur amb el consens 

de tothom 

• Que siguin valorats tots els sectors ja que formem el territori tots 

plegats i que no quedi només en paper 

Per acabar, es dona les gràcies als assistents pel seu temps i les seves 

propostes i es recorda que segueix activa la pàgina web del procés 

(estrategiabages.cat) on poden consultar i anar rebent informació del 

moment en què ens trobem del projecte, i a l’hora abocar-hi noves idees i 

propostes. També es passa un qüestionari breu d’avaluació de la sessió, i es 

procedeix al comiat. 


