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Sessió a Castellbell i el Vilar (Eix Bages Sud) 

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

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

Dia i hora: 08/06/22 a les 18h 

Lloc: Centre Cultural Can Masats (Castellbell i el Vilar) 

Assistència: Dani Mauriz (PIMEC Catalunya Central i Escola de Formació 

Professional Montserrat), Marc Clotet (Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya 

Central), Maribel Herranz (Escola Joviat), Lourdes López (Escola Joviat), Laura 

Gordo (tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet), Isabel 

Pérez (Regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Castellet), Alba Noguera (Agencia per la competitivitat de l’empresa ACCIÓ), 

Xavi Cano (cap tècnic de l’Ajuntament de Manresa), Marta Viladés 

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

tècnic de l’Àrea del Consell Comarcal del Bages), Fina Riera (FAMPANS), 

Montse B. (Alcaldessa de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar), 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 Bages 

Sud. Tot seguit, dividim els participants en dos grups i es generen els següents 

resultats: 

Al voltant de les diferències entre el Bages Sud i la resta de la comarca... 

Grups 1 i 2: 

• Als anys 70 molta gent treballava a Castellbell, del municipi i de fora 

d’aquest. A les tres grans indústries, als anys 70 es descentralitza la 

Bauma, i es distribueix en diferents naus. Procés d’ERE’s, d’ERO’s…això 



 

2 
 

ha propiciat una iniciació més lenta d’altres sectors. Molta gent ha 

tendit a marxar cap a Manresa… 

• Les noves naus han diversificat i han fet xarxa amb altres naus del 

territori 

• Al Bages Sud hi hagut gran dependència d’entendre l’economia amb 

visió de colònia i això ha costat molt 

• El Bages Sud té una idiosincràsia diferent, Sant Vicenç juga un paper 

diferenciador, al teixit productiu hi ha força mobilitat. Un dels pols de la 

comarca és Manresa, Sant Fruitós i Sallent, i l’altre és Sant Vicenç, el qual 

està bastant diversificat 

• El sector químic destaca al Bages Sud perquè tenim menys empreses 

• Es dona un funcionament bastant propi del Bages Sud 

• Un sector potent també és el sector serveis, Montserrat. La comarca 

s’hauria de poder aprofitar d’aquest pol. Cal aprofitar aquest recurs 

polític. Montserrat es queda a dalt, i no se sap aprofitar des de la resta 

de municipis del Bages Sud 

• En el seu dia ens vam centrar massa en un sol sector, pensant en tema 

Montserrat, senderisme,... 

• Manca d’allotjament turístic per tal d’explotar el turisme 

• El Bages Sud és diferent per l’orografia, en canvi al Pla de Bages hi 

hagut més facilitat pel desenvolupament de polígons i així moltes 

empreses han anat a parar allà 

• Castellgalí ha sabut desenvolupar certa activitat industrial. Ens queda 

un camí per recórrer a l’hora d’acostar-nos al desenvolupament del Pla 

de Bages 

Sobre el teixit productiu... 

Grup 1: 

• Hi ha moltes dificultats que posen les administracions per posar 

empreses (llicències,...). Podrien impulsar-se polítiques més flexibles 

des de l’administració? 

• Proximitat a l’AMB, quant a la rebuda de moltes persones d’aquesta 

zona per treballar al Bages Sud 
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• Les comunicacions per autopista, per tren (FGC, Rodalies,...) 

• D’oportunitats n’hi ha però els manquen eines 

• Hi ha força recepció concretament de gent jove de l’AMB també 

• El turisme que rep BCN pot ajudar a la zona del Bages Sud 

• Manca de gent formada al territori, i venen de Terrassa 

• Manca de bones comunicacions per arribar als polígons, cal tenir 

vehicle privat. Això genera consens. La gent hi és però no poden arribar 

als llocs de treball 

• La col·laboració empresarial, la generació de consciència de territori, ara 

es dona més importància al fet de comprar i treballar amb empreses 

properes, de la zona, i no es dona tanta importància al cost i prou com 

a factor 

• Allò que fa perillar la indústria al territori és la manca de sòl, hi ha manca 

d’espai. Això genera consens, també amb l’altre grup 

• Hi ha la mancança de personal qualificat. És un altre dels hàndicaps de 

les empreses 

 

Grup 2: 

• Es dona un petit clúster, un actiu, que són les empreses de residus, 

reciclatges,... 
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• Ja hi ha passes endavant cap a la famosa 4.0, la introducció de les 

tecnologies per millorar la productivitat 

• Cal intentar també que el sector privat s’afegeixi al carro, en funció de 

les demandes que es puguin tenir 

• Quins tipus d’empreses ens agradaria tenir? Totes són benvingudes, 

però el què es comenta és que la pressa de decisions d’aquestes pugui 

ser a Catalunya 

• Les microempreses estan benvingudes al territori però que per ser 

competitius es necessita, al Bages Sud, empreses de mida més gran 

Sobre la formació i l’ocupació... 

Grup 1: 

- La FP dual et permet ja introduir-te en el món laboral 

- Som una comarca que tenim tots els nivells d’estudis, i fins la formació 

universitària, graus i doctorats. I ben variada. Caldria no només 

mantenir-ho si no també potenciar-ho 

- Quan hi ha cursos que no s’omplen, caldria preguntar-nos per què 

succeeix això. Potser tenim sobredimensionades algunes ofertes? 

Després potser no s’acaben inserint en el món laboral 

- Cal que les empreses introdueixin la FP dual. De fet, sovint et trobes que 

les empreses petites, d’1, 2 o 3 treballadors són les que més han apostat 

per la FP dual, que no pas les grans empreses. Hi ha qui no opina el 

mateix, força opinions contràries. Es copsa que depèn del sector, és més 

o menys així 

- Els joves volen ser el què volen ser: estan plens els cursos de discjòqueis, 

i després ningú vol fer de fresador, els cursos sobre això estan buits. 

Potser el què cal fer és fer més difusió entre els joves, els cursos de 

determinats oficis 

- A vegades potser acabem ofertant més sobre allò que hi ha més 

demanda, però tenim el problema en què no fem prou atractius altres 

sectors que més els costa 

- Hi ha un aspecte força desconegut que és l’acreditació de 

competències. Manca que es faci difusió al respecte 
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- El fracàs escolar és un altre problema. I aviat podem tenir un problema 

de manca de mà d’obra qualificada. Preocupa i molt, i això genera 

consens 

- Cal difondre també les passarel·les del sistema educatiu 

- A l’Ajuntament de Castellbell es fan plans d’ocupació però com que la 

llei obliga a tenir la ESO, ve molta gent de fora del municipi. Inclús s’ha 

donat la circumstància que són els pares qui envien el CV a 

l’Ajuntament, que l’escriuen ells 

- En matèria de gènere cal trencar estereotips, cal difondre el missatge 

que no hi ha oficis d’homes i oficis de dones. 

Grup 2: 

- Hi ha fracàs escolar, i els qui obtenen el graduat potser no surten amb 

tant de nivell 

- Els cursos del SOC són una oportunitat d’inserció, amb col·lectius com 

el dels immigrants. Cal prestigiar-ho 

- Hi ha molta demanda de cursos de grau superior, però també manca 

FP 

- Molta mà d’obra també es forma aquí i després se’n va, cal retenir el 

talent 

- Es copsa que no tenim dades de qui treballa a Bages Sud. Cal saber on 

se’n va a treballar la gent 

- Cal casar l’oferta i la demanda, veure necessitats reals 
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Sobre el desenvolupament rural... 

Grup 1: 

- A Castellbell s’ha intentat obrir el tema de la vinya social, però costa 

molt. Seria oportú promoure la marca Bages 

- Avui qui comença a treballar en el món del vi ho fa a nivell d’aficionat. 

Engegar un celler costa molt de temps i molta inversió 

- Cal fomentar l’emprenedoria, no només ensenyar com plantar la vinya 

sinó també com créixer 

- Els duals agraris, de jardineria,...són sinèrgies entre el món rural que es 

poden explorar en l’àmbit de la formació 

- La millora de les comunicacions, la millora dels salaris, la millora de la 

formació...són factors que poden augmentar el valor afegit que genera 

el sector primari a la comarca 

Grup 2: 

- Cal fomentar la indústria forestal, cada vegada es va abandonant més 

Sobre la governança... 

Grup 1: 
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- Els col·lectius vulnerables són els qui més cal tenir en compte: joves, 

persones discapacitades, immigrants, persones amb atur de llarga 

durada,...calen contractes amb clàusules especials. 

- Cal establir sessions de retorn, de networking, per la fiscalització del Pla, 

perquè aquest no fracassi. És la manera d’assegurar que es compleixi el 

Pla 

- Cal que es corresponsabilitzi a tots els actors, que es comparteixin 

projectes administració – agents econòmics 

Grup 2: 

- Que el Pla tingui un calendari, però que hi hagi grups de treball perquè 

vagin vetllant pel compliment, pels objectius. Aquests grups poden 

estar composats per diferents eixos territorials. Així s’empenyarà al CC 

perquè el vagi implementant 

- Cal col·laboració público-privada, i es comenta el tema de la 

concertació. Com s’hauria de fer? Doncs cal un “win-win” de totes les 

parts. Cal aportar els mateixos recursos: econòmics,... 

 

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: 

• Que millori la competitivitat empresarial. Cal fer del Bages una comarca 

competitiva. 

• Que el Pla s’executi 

• Que el Pla sigui efectiu! 

• Que sigui efectiu 

• Que sigui un Pla realista, efectiu i atractiu per la comarca 

• Que sigui útil 

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 
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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. 

 


