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Sessió a Navàs (Eix Llobregat) 

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

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

Dia i hora: 13/06/22 a les 18h 

Lloc: Centre Enoturístic del Pla de Bages (Navàs) 

Assistència: Montse Ficapal (PIMEC), Genís Rovira (Alcalde de Navàs), Pere 

Palà (EPSEM – UPC Manresa), Joel Lozano (Associació d’Empreses de Sallent, 

Cabrianes i Cornet), Sara Vilà (Tècnica municipal de l’Ajuntament de Sallent), 

Salvador Busquets, Imma Colldeforns i Uriel Montesinos (Regidors de 

l’Ajuntament de Navàs), Imma Riba (Viscola), Maite Moreno (INAUXA 

COMERCIAL S.A.), Teresa Escobet (UPC), Antonio Revilla i Moisès Parcerisa 

(EDN), Teresa Clotet (Directora Serveis Territorials a la Catalunya Central 

Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya), Cristina 

Luna (Regidora de l’Ajuntament de Sallent), 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), 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, de l’Eix 

Llobregat. Tot seguit, dividim els participants en tres grups i es generen els 

següents resultats: 
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Sobre la governança... 

Grup 1: 

• Sobre els col·lectius que caldria tenir en compte el Pla s’hi ha de trobar 

les empreses, el teixit productiu, l’administració pública, els centres de 

formació i la societat (associacions de veïns) 

• També caldria tenir en compte els agents econòmics i socials, com ara 

patronals, sindicats, gremis, associacions, fundacions, ONG’s... 

• Caldria establir trobades presencials a l’inici i fixar una freqüència per 

aquestes 

• Cal portar a terme una execució i seguiment de les accions amb 

indicadors que avaluin aquestes, els acompliments, i les fites 

aconseguides 

• Cal compartir millor els recursos que ofereix la comarca i donar valor als 

recursos de cada municipi 

• Cal tenir cura de la capital de comarca, posicionar el talent empresarial 

del Bages 
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Grup 2: 

• Cal un ens únic que tingui en compte i inclogui tots els col·lectius 

afectats 

Grup 3:  

• Manresa no actua com a capital sinó com a Manresa 

• Cal que el Pla estableixi més vincle entre el teixit empresarial 

• El què és més important és tenir recursos per poder materialitzar els 

projectes 

• Les APEU: dificultat per tirar-se endavant en municipis petits/mitjans. 

No totes les inversions poden venir per part dels ajuntaments 

• Falta de col·laboració entre els agents públics i privats 

• Falta coneixement, i això provoca la creació de duplicitats 

• Hi ha una necessitat de disposar de més coordinació entre 

administracions i entre AP i agents privats 

• Per fer el seguiment del Pla calen indicadors clars, i no hi haurà 

seguiment si no es veuen resultats 

• Pensem en un espai mix de seguiment 

Sobre el desenvolupament rural... 

Grup 1: 

• Existeix un conflicte entre el desenvolupament rural i l’industrial 
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• Cal explotar la gestió forestal (Biomassa) 

• Cal incorporar noves matèries, arriscar més... 

• Cal més producció de llet 

• Cal potenciar la ramaderia 

• Cal donar suport a l’agricultura 

• Cal tenir un teixit amb les escoles i les empreses 

Grup 2: 

• Cal potenciar el patrimoni, l’emprenedoria en el món rural, cal un 

impuls de la formació del sector primari 

• Cal desenvolupament d’estratègies de turisme 

• Cal donar visibilitat al producte i al territori: una central de compres de 

producte de la comarca (software...) 

 

 

Grup 3: 

• Les oportunitats que es presenten quant al desenvolupament rural són 

la necessitat d’alimentació futura / Model Alimentació 

• La Massa forestal i la seva explotació per fer biomassa i construcció 

• Cal facilitar la permanència al territori: serveis i xarxes de comunicació 

• Cal fer un repoblament de masies 

• Cal una flexibilització de normatives restrictives 
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• Calen activitats complementàries (turisme enogastronòmic, plaques 

solars, vi,...) 

Sobre la formació i l’ocupació... 

Grup 1: 

• Hi ha una fractura entre les empreses i els joves 

• S’ha donat un canvi de valors dels joves respecte als de les empreses 

• Cal que l’oferta formativa al territori eviti el desplaçament a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 

• Formació dual: coordinació empreses / administració 

• Les normatives són pesades 

• Sobre les oportunitats de la formació hi ha l’estructura educativa potent 

i la orientació a especialitats empresarials 

• Tenim dubtes sobre el coneixement que hi ha de la Taula de Formació 

• Cal unificar criteris per part del SOC, Educació i Joventut quant a la 

orientació 

Grup 2: 

• Cal una millora de l’accés, de les comunicacions per arribar-hi. Facilitar 

el transport 

• Calen centres de FP Dual 

• Hi ha una manca d’interacció entre empreses i centres de formació 

(UPC, FUB, FP) 

• Manca personal preparat amb formació adequada 

• No es posen en valor els sous. Hi ha professions qualificades amb salaris 

baixos 

• Hi ha dificultats per contractar 

• La FP dual com a possible solució. Està ben entesa per part de les 

empreses? 

• Hi ha una dificultat per emplenar diferents cursos de formació: hi ha 

estudis amb alta inserció laboral, tant en el cas de l’FP com a la UPC 

• Manca professionalitat a tots els nivells. No es troba gent preparada 

• Hi ha col·lectius enquistats en situacions de desocupació 
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• Creiem que hi ha un desconeixement de la Taula de Formació 

• Destaquem la importància de la orientació professional i ocupacional 

cap a les persones joves 

Grup 3: 

• Sobre les oportunitats de l’ocupació destaquem l’orientació, el 

coneixement de les necessitats de les empreses, el procés productiu 

industrial i oficis com els del sector agroalimentari 

• Cal més formació d’oficis i teixit productiu 

• Cal formació potent a la capital de la comarca: promocionar el 

coneixement del teixit empresarial del Bages 

• Sobre les oportunitats de la formació hi trobem la existència de la 

universitat i l’oferta de cicles formatius, això és important. També, 

l’Hospital. 

 

 

Sobre el teixit productiu... 

Grup 1: 

• Sobre les oportunitats del teixit productiu tenim la bioconstrucció, amb 

col·laboració amb Berguedà Sud. Cal una visió supracomarcal 

• Calen activitats singulars amb gran valor afegit i amb valors 

• Sectors estratègics: millorar l’accessibilitat i la mobilitat 
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• Altres oportunitats: el comerç (oferta comarcal de qualitat de vida), les 

oficines tècniques de salut, l’oferta cultural,... 

• Tenim polígons amb colònies tèxtils, naus desocupades 

Grup 2: 

• La mineria i la indústria del metall són importants 

• Teixit productiu amb data de caducitat. Exemple: mineria 

• El medi ambient com a piló de reconversió del teixit productiu. 

Exemple: indústria lligada a l’automoció 

• La logística està en creixement 

• Hi ha una necessitat de productes a la indústria amb alt valor afegit: 

potència tèxtil, exemple, Cohitech 

• Hi ha una manca de coneixement per part del teixit empresarial de les 

empreses del mateix PAE 

• Sobre els PAE: demandes de terrenys amb poques dimensions. Hi ha 

una necessitat de sol. Hi ha terrenys disponibles en mans de privats, 

que haurien de ser públics 

• El tren fins a l’eix del Llobregat és una oportunitat (“Corredor del 

Llobregat”). Projecte Tram Bages 

• Una altra oportunitat és l’oferta conjunta entre municipis, cal 

mancomunar 

• Sectors potencials: tèxtil, medi ambient i sector serveis 

• Ha tingut una afectació a la comarca del Bages el desmantellament de 

la indústria del metall al Berguedà 

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. 

 


