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Sessió a Rajadell (Eix Cardener) 

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

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

Dia i hora: 27/06/22 a les 18h 

Lloc: La Sala de Rajadell – Associació Cultural Recreativa (Rajadell) 

Assistència: Valentí Reguant (Associació d’Empresaris de Súria), Daniel 

Camerino (UGT Bages – Berguedà), Pere Aliaguilla (Alcalde de l’Ajuntament 

d’Aguilar de Segarra), Remei González (Primera tinent d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Sant Mateu del Bages), Mònica Clarena (Fundació Ampans), 

Joan Carles Lluch (Alcalde de l’Ajuntament de Rajadell), Albert Coberó (Alcalde 

de Súria), Eloi Hernàndez (Alcalde de Fonollosa), Pilar Hontecillas (Associació 

d’Empresaris de Súria), Cristina Cruz (Regidora de l’Ajuntament de Manresa), 

Joan Perarnau (SOC), Marta Viladés (Vicepresidenta 1a del Consell Comarcal 

del Bages) i Pol Maceira 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 

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

següents resultats: 

Sobre la governança... 

Grup 1: 

• Ja hi ha experiències en què diferents actors públics i privats col·laboren 

de manera que fan per complir els acords i plans estratègics 

• Els municipis petits necessiten col·laboració entre d’altres 

administracions més grans per establir vincles amb entitats 

empresarials i el mon industrial 
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• Calen espais de trobada perquè s’atengui les demandes i preguntes de 

municipis petits què ens trobem que d’altres administracions molt més 

grans triguen molt en respondre’ns, en fer-nos cas. Potser es podrien 

fer trobades d’intercanvi cada dos anys 

• Poden crear-se espais de trobada amb l’objectiu de compartir diferents 

idees i visions diverses. Poden ser els escenaris d’intercanvi 

d’assessorament 

• El repte és trobar els actors correctes que han de formar-hi part. Ja hi 

ha espais de trobada, com pot ser el Consell d’alcaldes però ens cal 

trobar els mecanismes per aprofundir en els temes, ser operatius,… 

• Es constata una certa complexitat per teixir xarxes i per aplicar 

polítiques en la matèria per la reduïda mida dels diferents municipis 

com ara Fonollosa 

• Hi ha una manca de recursos humans als municipis petits, a nivell de 

govern però també la dedicació no és exclusiva en molts casos, dels 

càrrecs electes 

• A vegades és complicat aterrar territorialment, i a vegades cal 

identificar bé qui i què és riquesa, que potser sovint no és el gran 

empresariat i potser sí ho són les pimes 

• La concertació ha de venir des de la igualtat dels diferents actors, que 

han d’estar a un mateix nivell 

• Els espais d’intercanvi servirien per donar resposta a les mancances de 

diferents ajuntaments 

• Caldria que hi hagués un espai on es poguessin treballar temes de 

manera sectorialitzada 

Sobre el teixit productiu... 

Grup 1: 

• Cal potenciar la Formació Dual. Cal fer una bona anàlisi per esbrinar 

quins perfils caldrà en el futur, per potenciar la formació dual en aquells 

que tindran demanda d’ocupació. A Súria funciona molt bé 

• Hi ha polítiques per ajudar alguns col·lectius com ara les dones, 

persones de més de 45 anys,... 
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• Als municipis petits és el turisme el què ens ha d’ajudar per treure profit 

del què podem oferir (cases rurals, el Geoparc de la Catalunya Central,...) 

• Cal treballar el desequilibri industrial entre municipis on els qui tenen 

possibilitat i presència d’indústria tenen millors avantatges a l’hora de 

fer diferents polítiques que no tenen altres municipis com Fonollosa o 

Sant Mateu que, tot i així, tenen altres virtuts i possibilitats. Cal una visió 

comarcal 

• A determinats municipis de l’eix del Cardener hi ha manca d’edificació, 

de sol construïble 

• El turisme i els petits productors poden ser sectors emergents i 

generadors d’ocupació i de riquesa, però cal que s’ho creguin. Per això 

calen polítiques per ajudar i fomentar el creixement en aquest sentit. 

Cal un punt d’ambició, de sentir-se acompanyats,... 

• Cal potenciar el sector primari per impulsar el sector terciari. Crear 

sinergies entre diferents productors 

• Manca mà d’obra en alguns sectors, i també manca sòl industrial en 

municipis com Súria. Són circumstàncies diferents 

• Cal el desenvolupament de les infraestructures i d’una millora de la 

mobilitat per potenciar segons quines sectors 
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Grup 2: 

• Hi ha una gran diversitat de necessitats ja no només entre els diferents 

eixos territorials sinó també dins dels mateixos eixos, entre municipis 

• Podria ser interessant explorar el potencial de la biomassa com a sector 

en auge. També s’hauria d’estudiar si la logística pot acabar sent un 

sector estratègic a la comarca 

 

Sobre el desenvolupament rural... 

Grup 1: 

• Calen més tècnics que treballin pel desenvolupament rural o econòmic 

en general de municipis petits que els ajuntaments per sis sols no 

poden portar a terme. Una manera amb què es podria vehicular és 

mancomunant serveis 

• Els ramaders i agricultors de la zona haurien de tenir un espai propi, 

haurien de tenir més suport 

• Un altre tema és els boscos, que la gent que ja està treballant al territori, 

granges de porcs, de vaques,...ho tinguin més fàcil, i que en puguin 

sortir més 
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• Els ajuntaments més grans haurien de poder donar serveis de suport a 

l’emprenedoria a persones de municipis més petits 

• Un problema és el despoblament rural, els joves marxen on hi ha 

oportunitats 

Grup 2: 

• És imprescindible millorar les connexions tant de fibra òptica com 

d’infraestructures que facilitin la mobilitat rodada 

• Hi ha la percepció que la burocràcia podria estar dificultant el 

desenvolupament rural ja que la normativa que pot tenir sentit en un 

altre indret, pot no tenir-ne a l’entorn rural. La normativa ha impedit dur 

a terme reurbanitzacions de cases antigues o de masos que ara podrien 

estar habitats i, enlloc d’això, estan abandonats. S’hauria de tenir més 

facilitats per reurbanitzar cases de pagès que poden acabar esdevenint 

llocs de turisme rural 

• El turisme rural podria ser una font d’ocupació i de generació de riquesa 

però no està explotat 

Sobre l’ocupació i la formació... 

Grup 1: 

• Potser seria interessant fer borses d’ocupació a nivell comarcal i no des 

dels municipis 

• Cal millorar la connexió a internet als municipis petits, la millora de 

l’educació i l’accés a elles si parlem de formació 

• Per retenir o atraure el talent cal millorar la part econòmica, cal una 

millora de salaris 

• El teixit empresarial del Bages està ben treballat i desenvolupat. Hi ha 

sectors punters. El talent no es reté, però, pel tema econòmic, si no 

perquè l’oferta per la gent formada és escassa en determinats actors. 

Hi ha un decalatge entre la formació consolidada i l’oferta per satisfer-

la 

• El sector químic i sanitari són dos sectors emergents on el Bages 

podrien ser punters 
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Grup 2: 

• A la ciutadania li falta informació de totes les opcions formatives 

existents als diferents municipis de la comarca. No som capaços de 

transmetre tot el què s’organitza des de les administracions 

• S’ha d’enfocar la formació a les xarxes socials però sense oblidar els 

canals més tradicionals 

• És necessari recuperar la tradició d’arts i oficis. La figura de l’aprenent 

està desapareixent i costa molt trobar gent que tingui la formació que 

el mercat laboral demanda. Seria necessari treballar des de l’escola un 

procés de resignificació dels cicles formatius, intentant despertar 

motivacions i expectatives laborals que estiguin relacionades amb el 

sector industrial. Cal promoure la FP dual. 

• Són moltes les empreses que es queixen que no troben els perfils mitjos 

que necessiten en el seu procés productiu: “és impossible trobar 

frigoristes” 

• També s’expressa una manca de cultura de l’esforç entre els més joves 

i la voluntat ràpida d’escalar posicions a l’empresa sense haver passat 

pels diferents nivells. Han d’aprendre a aprendre 

• També es comenta la necessitat de promoure els certificats de 

professionalitat que són una font d’acreditació professional basada en 

l’experiència individual 

• Es recorda que DENSO té una espècie d’escola de formació (dojo) per 

als nous treballadors i que pot ser una bona pràctica a tenir en compte 

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: 

• Diversitat 

• Que tingui una continuïtat 

• Que acabi en propostes clares que ajudin als municipis segons les 

necessitats 

• Espero que sigui profitós 
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• Que tingui continuïtat 

• Que sigui útil 

• Un full de ruta realista 

• La creació d’un espai de coordinació i concertació per tirar endavant 

polítiques i projectes eficients amb igualtat d’oportunitats i equilibri 

territorial 

• Cooperació 

• Participació 

• Aterrat a la realitat de les necessitats del territori 

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. 

 


