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Sessió a Artés (Eix Gavarresa) 

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

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

Dia i hora: 07/06/22 a les 18h 

Lloc: Complex cultural Cal Sitges (Artés) 

Assistència: Remei Martínez (tècnica municipal d’Ocupació l’Ajuntament de 

Navarcles), Cristina Cruz (Regidora de l’Ajuntament de Manresa), Dolors Pujols 

(tècnica municipal de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artés), Marta 

Viladés (Vicepresidenta 1a del Consell Comarcal del Bages), Albert Marañón 

(cap tècnic de l’Àrea del Consell Comarcal del Bages), Xavier Gual (AEPA – 

Associació d’Empresaris del polígon d’Artés) i Jordi Bacaria, Marc Serra i Pol 

Maceira (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, de l’Eix de 

la Gavarresa. Tot seguit, obrim diferents temes de debat en funció de la 

diagnosi feta per l’equip de treball, conjuntament amb els diferents assistents, 

i es generen els següents resultats: 

Sobre el teixit productiu... 

• Sobre les oportunitats que veiem quant al teixit productiu, els preus 

que tenen els contenidors, el que suposa tornar a disposar de matèria 

primera,...el context internacional està condicionant. Hi hagut un canvi 

de paradigma 

• S’està donant una generació de consciència de generar activitat 

econòmica entre els mateixos actors de la zona. I hi ha molta més 

consciència amb relació a associar-nos per compartir recursos, de 
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manera col·lectiva plantejar necessitats comunes, una consciència en 

favor de la cohesió i la implicació en el territori 

• La comarca del Bages té un bon potencial, un teixit industrial molt 

potent, sobretot a nivell de subcontractació. Hi ha empreses que 

produeixen a fora, mica en mica s’anirà plantejant tornar a produir aquí. 

Llavors, cal preguntar-se si estem preparats per acollir aquestes 

empreses, l’administració s’ho hauria de preguntar, hauria d’identificar 

espais a tal efecte i tenir-los preparats. Aquest és un fenomen que 

s’anirà succeint 

• Els qui vam néixer aquí a Artés, Avinyó,...ens era difícil arribar fins aquí, i 

la C-25 ha ajudat moltíssim, les comunicacions i infraestructures han 

millorat substancialment. Això són fortaleses i oportunitats 

 

• Cal que la comarca sigui millor promocionada en termes de logística. 

És cert que no se li dona prou valor a l’Eix transversal, i en canvi sí es 

parla força de la C-16 per exemple, que va directe a Barcelona 

• Què seria del Bages sense DENSO? Potser l’objectiu és aconseguir un 

2on DENSO 

• El sector metalurgic té molta massa salarial però escàs valor afegit 

• El Caldo ANETO i Ametlla estan creixent en els darrers anys 

• Cal una millor atenció a les persones dependents 



 
 

3 
 

• Cal potenciar les potencialitats conjuntes dels diferents ajuntaments 

per sumar esforços quant als sòls industrials. Si es poden comercialitzar 

i oferir de manera conjunta, és interessant 

• Potser el problema és la mala planificació amb relació al sòl 

• Què podem fer per revertir l’atracció de talent? La manca d’habitatge 

és un factor, també hi ha qui parla d’una manca d’oportunitats 

• Hi ha moltes barreres quant al parcel·lament que no tenen gaire sentit, 

cal repensar el model de comarca que volem 

• A Navarcles, l’”empresa” més gran que tenim és l’Ajuntament 

• La indústria alimentària ha crescut força a Artés, ha anat guanyant 

espais al polígon 

• Hi ha problemes burocràtics quant a la indústria alimentària, que afecta 

a parts iguals tant a petites com a grans empreses 

• Manca trobar personal en el sector de l’atenció sociosanitària (cures a 

la gent gran,....). Cal fer un replantejament del sector. Es demanen 

moltes hores, horaris infernals,...i arran de la COVID-19 ha estat molt dur 

• Cal mirar de buscar cadenes de valor (TTT). Una possible seria la que 

està a l’entorn de les indústries de l’alimentació. L’altra podria estar al 

voltant del sector sociosanitari 

Sobre l’ocupació i la formació... 

• Quines prioritats haurien de guiar les polítiques d’ocupació i formació? 

Cercar personal mínimament format, que hagi fet els cursos pertinents 

i requerits. Hi ha forces mancances de personal qualificat 

• No hi acaba d’haver correlació entre l’oferta laboral i la formació reglada 

• També a banda de la mancança de personal qualificat, també hi ha una 

manca de sensibilització en la formació, que hi hagi qui hi vegi en la 

formació una via per avançar. És un tema cultural, un tema d’actitud 

• Hi ha un tema de valors entre la gent jove, per altra banda, es veu la 

fàbrica com una feina menys atractiva, a diferència d’altres feines, i a 

més tenen ganes de canviar de tant en tant 

• També hi ha gent jove que ha canviat de feina no pel tema sou, sinó pel 

tema de les condicions laborals 
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• És una oportunitat que cal tenir en compte, el fet de tenir dues 

universitats, una de pública. La inserció laboral està prou alta, per sobre 

del 90%. Sovint el problema és acabar els estudis doncs ja hi ha alumnes 

que ja tenen ofertes abans de finalitzar els estudis 

• Manquen estudis en el marc de la indústria alimentària 

• Es detecta una gran demanda de personal en determinats sectors, com 

pot ser el del metall. Cal fer més atractiva l’oferta educativa d’FP 

• Hi hagut força anys que la barrera de relacionar l’FP com a opció per 

persones que se’ls veu com incapaços d’accedir a la universitat ha 

pogut anar relacionat amb la baixa matriculació en aquest tipus 

d’estudis. Cal una “desestigmatització” de la FP 

• Un dels hàndicaps a vegades per la FP és la dificultat d’un gran gruix de 

candidats a aquests estudis a la mobilitat, desplaçar-se per fer FP, que 

no es fa a tot arreu 

• A Manresa ha funcionat el tastet d’oficis, i això ha servit per descobrir a 

diferents joves alguns oficis que no s’havien de plantejat que els hagués 

agradat. Potser es podria promoure a nivell de comarca 

Sobre el desenvolupament rural... 

• El handicap que es veu és que començar de zero amb segons quines 

iniciatives costa molt. A la Gavarresa tenim, per exemple, el sector 

vinícola, una DO que està creixent. Si no tens prou experiència, o bons 

suports econòmicament parlant a l’inici, és complicat engegar 

• Al voltant d’Artés, el món del vi és un possible gran motor 

• S’està plantejant la possibilitat de generar un espai compartit on els 

petits productors puguin iniciar-se al sector 

• Hi ha diverses iniciatives al voltant del vi com ara cursos, museus, festes 

de la verema,...i prou descentralitzat entre els municipis del Bages, que 

és important 

• Municipis líder: desenvolupament rural – Fons europeus 

• Hi ha iniciatives que no permeten, tot i engegar, crear ocupació 

• L’obrador compartit de Manresa és una bona iniciativa que està 

funcionant 
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• L’habitatge també és un handicap perquè la gent vegi atractiu dedicar-

se a iniciatives de desenvolupament rural 

• Hi ha mancances a nivell de mobilitat i transport entre polígons. El 

Bages sud tenia un sistema de comunicació polígons – municipis 

• Hi ha ara la iniciativa incipient de la via verda per arribar als polígons, en 

bicicleta,... 

• També la seguretat és un factor important a tenir en compte quant a la 

mobilitat entre polígons via el transport en bicicleta, per exemple. 

• Transport a demanda com a element per millorar la connectivitat 

Sobre la governança... 

• Com ha de continuar el Pla Estratègic? Cal que hi hagi un calendari, cal 

indicadors de mesura, plans d’aplicació 

• Calen accions clares i concretes, i prioritzades. Mesurables per veure si 

s’han complert 

• Cal valorar si hi hauria d’haver un entorn de trobada per la fiscalització 

de les accions que es derivin del pla estratègic 

• El factor de l’esdevenidor també hi juga un paper, la possibilitat que la 

realitat política, econòmica, social pugui canviar pot afectar el 

compliment i execució del Pla (pandèmies, guerres, inflació, etc.) 

• Que avui un sol president d’entitat sigui l’única persona del sector privat 

aquí potser cal fer-nos pensar en exigir-nos un exercici d’autocrítica per 

part de les institucions a l’hora d’obrir aquest procés i el Pla 

Tot seguit, amb els resultats ara esmentats exposats, 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: 

• Que corresponsabilitzi a tothom, tant al sector públic com al privat 

• Viable i executable. Que es pugui avaluar l’execució 

• Que sigui representatiu 

• Transformador 

• Que s’executi 
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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. 

 

 

 

 


