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Presentació 

L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han decidit impulsar 

un nou Pla estratègic pel desenvolupament econòmic i l’ocupació del territori 

pels anys 2022-26 i ho han fet contractant l’empresa J3B3 per tal de gestionar 

els treballs necessaris per completar l’encàrrec corresponent. Una clara aposta 

perquè la participació de diferents actors i agents de la comarca hi tinguin un 

paper clau si tenim en compte que el projecte inclou un procés participatiu. 

Aquest document conté l’informe dels resultats de la primera part del procés 

en qüestió que ha permès un primer diàleg i la generació de propostes per part 

d’agents econòmics, institucionals, empresarials, formatius, sindicals,...en el 

període que ha anat del mes d’abril al mes de juliol d’aquest 2022. Les diferents 

accions participatives han tingut lloc a la comarca, distribuïdes pel territori, i 

també han combinat formes telemàtiques d’intercanvi i de recollida de 

propostes. 

L’informe conté tota la informació al voltant de la metodologia emprada i les 

accions participatives portades a terme en l’esmentada primera fase, l’exposició 

dels resultats tant de totes les sessions celebrades com de les entrevistes 

portades a terme, així com un annex on es pot consultar el detall exacte de tot 

allò debatut i generat en les sessions de participació.  
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Metodologia emprada 

El procés participatiu ha servit, en aquesta primera fase, per fer aflorar 

necessitats i demandes diverses del territori, opinions i propostes diferents,...i 

també per nodrir i enriquir la feina de diagnosi de l’equip redactor, que 

paral·lelament ha estat treballant per endreçar i començar a imaginar-se 

aquest nou Pla estratègic pels propers 4 anys a Manresa i el Bages. 

En aquests primers mesos del procés participatiu aquest s’ha desenvolupat tant 

per vies presencials com telemàtiques: s’han habilitat espais de debat i reflexió 

en diferents moments i en diferents zones geogràfiques de la comarca, i s’han 

obert també eines digitals que han pilotat els mecanismes de difusió i de 

participació, essent la plataforma estrategiabages.cat la sala de màquines. El 

procés participatiu s’ha regit per una sèrie de principis com ara els de 

transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, pluralisme, igualtat i 

no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de caràcter personal,...i 

diferents dinàmiques participatives com ara grups de discussió, tècniques de 

brainstorming (pluja d’idees) i un exercici final d’avaluació han guiat les 

diferents trobades de participació. 

Com tot procés participatiu, aquest ha emmarcat la seva participació a través 

d’uns canals concrets per tal de fer arribar propostes i s’ha comptat amb uns 

determinats agents. Tot seguit en fem memòria a mode de preguntes i 

respostes, amb aquesta voluntat de claredat expositiva: 

Qui podia participar del procés? 

S’ha mobilitzat, contactat i cridat a participar a diferents agents públics i privats 

implicats amb la matèria que se’ns ocupa: el desenvolupament econòmic i 

l’ocupació a Manresa i a tota la comarca. Per tant, s’ha comptat amb les 

diferents visions d’entitats empresarials, sindicals, de representants tant tècnics 

com polítics dels diferents municipis, centres formatius diversos, entitats i 

gremis de diferents sectors, el SOC, etc. 

Com es podien presentar les propostes? 
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• Presencialment via diferents grups de debat i entrevistes grupals i 

individualitzades 

• Telemàticament mitjançant la pàgina web estrategiabages.cat 

Sobre quins temes vinculats a l’Estratègia de desenvolupament econòmic i 

l’ocupació s’ha obert el debat i les propostes? 

La participació tant en les sessions participatives com via l’eina telemàtica a 

disposició dels diferents agents, com a l’espai de les entrevistes, s’ha guiat pel 

debat al voltant del teixit productiu, la formació i l’ocupació, el 

desenvolupament rural i la governança del Pla. 
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Fases del procés i accions participatives realitzades 

La planificació del calendari quant a les diferents tasques previstes en el marc 

global del projecte, en el qual s’inclou el procés participatiu, preveia les 

següents fases: 

• Fase 1. Preparació i organització del procés (març – abril) 

• Fase 2. Prospectiva i línies estratègiques: obertura de la participació 

(maig – setembre) 

• Fase 3. Pla d’Acció (setembre – novembre) 

• Fase 4. Presentació de resultats del Pla (desembre) 

Si ens centrem estrictament en el procés participatiu, i en el seu primer període, 

aquest ha transcorregut entre les primeres dues fases esmentades. En primer 

lloc, en la primera van enllestir-se els detalls de les diferents tasques a portar a 

terme en el procés i en el projecte i van tancar-se també els objectius i el 

calendari. I en segon lloc, en la segona fase s’ha obert la participació amb tota 

una sèrie d’accions que ara descriurem. 

Les diferents accions portades a terme en aquests primers mesos han estat les 

següents: 

• Celebració de la sessió de presentació del projecte i del procés 

participatiu: 7 d’abril, a les 17h, al Parc Firal de Manresa. 

Aquesta sessió va servir de tret de sortida, van presentar-se públicament els 

objectius, el calendari i el contingut del projecte i del procés participatiu i 

també va tenir lloc una primera dinàmica participativa amb els assistents. En 

aquesta va preguntar-se als assistents al voltant de les seves expectatives, d’allò 

que podrien aportar-hi, etc. 

 

• Creació i publicació d’una pàgina web de seguiment i participació del 

projecte 
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La pàgina web estrategiabages.cat ha estat publicada des de l’inici del projecte 

i es manté activa fins als darrers mesos d’activitat per tal de difondre les fases, 

trobades, i la resta d’activitats vinculades al Pla estratègic, i també manté un 

espai obert de recollida de propostes. 

 

• Celebració de sessions participatives 

S’han celebrat fins a 5 sessions de participació, una per cada eix territorial de la 

comarca, que han permès afinar el diagnòstic inicial del Pla, i el debat i recollida 

de propostes per incloure en la redacció d’aquest. De cara al setembre se’n 

celebraran més i ja més enfocades a les temàtiques més concretes que s’han 

tractat. 

Les 5 sessions que han tingut lloc en aquesta primera fase han estat: 

- A Santpedor, l’1 de juny (Eix Pla de Bages) 

- A Artés, el 7 de juny (Eix Gavarresa) 

- A Castellbell i el Vilar, el 8 de juny (Eix Bages Sud) 

- A Navàs, el 13 de juny (Eix Llobregat) 

- I a Rajadell, el 27 de juny (Eix Cardener) 

 

• Entrevistes a agents clau 

S’han portat a terme una sèrie d’entrevistes, tant individualitzades com grupals, 

amb diferents agents i actors vinculats a la temàtica del projecte i, com s’ha dit 

anteriorment, de caire econòmic, sindical, institucional,... 

Pel que fa a l’anàlisi objecte d’aquest informe, es tindran en comptes les 

converses i propostes sorgides en les entrevistes als alcaldes i alcaldesses, i la 

resta d’apreciacions dels altres actors podran trobar-se en els informes que fan 

referència a l’anàlisi i diagnòstic del projecte. 
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Resultats del procés participatiu 

En aquest darrer apartat pretenem fer un repàs de totes aquelles propostes i 

apreciacions comunes que s’han recollit amb més freqüència i èmfasi en els 

diferents espais de participació, és a dir, a les sessions participatives celebrades 

i a les entrevistes realitzades. 

Per tal de fer-ho de la manera més visual, aquestes es presenten de forma 

esquemàtica i per temàtiques tractades. En primer lloc, els resultats recollits a 

les sessions són els següents: 

Sobre el teixit productiu: 

• Necessitat de flexibilització administrativa per la creació d’empreses 

com ara amb el tema llicències, també en determinats sectors com ara 

en la indústria alimentària, també per petits emprenedors que vulguin 

iniciar el seu propi projecte empresarial,... 

• La manca de mà d’obra qualificada, de persones formades, per sectors, 

del territori,...esdevé un handicap per determinades empreses. Un dels 

sectors on manquen professionals és en el de l’atenció sociosanitària 

• En aquests darrers mesos i arran de la pandèmia s’ha donat un canvi de 

paradigma, s’està generant més consciència de territori entre els actors 

del Bages: es dona més importància a comprar i treballar amb empreses 

properes i no es dona tan de valor al cost i prou. També s’està generant 

consciència quant al compartiment de recursos, el plantejament de 

necessitats comunes,... 

• S’ha detectat força unanimitat en la necessitat de sòl industrial 

(parcel·les grans) i possibilitat de mancomunar la gestió d’aquest 

(comercialització i oferta). Cal també una millora planificació al respecte, 

una adaptació de plantejament a les necessitats reals de les empreses, 

la possibilitat de fer que terrenys en mans de privats puguin esdevenir 

públics,...  

• També s’ha detectat la demanda de la millora de l’accessibilitat als PAE’s 

en termes logístics, quant a la mobilitat de determinats treballadors que 
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no poden accedir-hi amb vehicle privat, l’oportunitat de potenciar les 

vies verdes d’accés a través de la bicicleta,... 

• Quant als diferents sectors estratègics del Bages, i sobre les oportunitats 

que presenten, hi trobem el sociosanitari, el del metall, la logística, 

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

silvicultura (biomassa, bioconstrucció), el turisme com a gran ajuda en 

els municipis més petits, el sector del comerç com a clau per oferir bona 

qualitat de vida, el tèxtil,... 

• La millora de les comunicacions també és un aspecte clau, per l’arribada 

als llocs de treball del personal, per potenciar determinats sectors, posar 

en valor tant la mobilitat via l’Eix Transversal com via la C-16,... 

• Quant a l’atracció i retenció del talent, a banda de les diferents qüestions 

relacionades i comentades anteriorment, s’ha incidit també en la millora 

i ampliació de l’habitatge als municipis 

• Amb relació amb altres qüestions també és important cercar mètodes 

per a l’estímul de captació d’empreses de mida mitjana, el foment del 

coneixement interempresarial a nivell local i comarcal, o l’amenaça del 

sector del metall, en fase de maduresa i dependent d’un sector miner en 

fase de declivi 

Sobre la formació i l’ocupació: 

• Es destaca que el Bages és una comarca que ofereix estudis a tots els 

nivells, i té una oferta ben variada, i que caldria no només mantenir-ho 

sinó també potenciar-ho. Es veu com una oportunitat el fet de disposar 

de dues universitats, l’oferta de cicles formatius, l’existència de diferents 

centres de formació al territori, de formació professional,... 

• Hi ha una necessitat detectada en poder casar l’oferta educativa i les 

demandes de les empreses, generar una major interlocució entre els 

centres de formació i els generadors d’ocupació creant xarxa, disposar 

de cursos adaptats a les necessitats reals, incidir en una planificació a 

mig i llarg termini de l’oferta educativa, fer més persuasiva la formació 

professional de cara al jovent i difondre millor determinats cursos, 
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treballar en una resignificació dels cicles formatius des de l’escola, 

millorar la sensibilització en la formació,... 

• Potenciar la FP dual i la formativa, la creació de més centres a tal efecte 

per ampliar-ne l’oferta, fer que les empreses la puguin introduir i que la 

vegin com a oportunitat, cal desestigmatitzar-la també per tal de no ser 

vista com la via pels qui se’ls veu incapaços d’accedir a la universitat,... 

• En qüestions de gènere cal trencar estereotips, difondre el missatge que 

no hi ha oficis d’homes i oficis de dones 

• Preocupa el fracàs escolar, la qual cosa pot desencadenar en una manca 

de mà d’obra qualificada, i que algunes persones que obtenen el graduat 

potser no surtin amb tant de nivell 

• Per retenir o atraure el talent també és imprescindible una millora de les 

condicions laborals, especialment de les salarials 

• Posar en valor l’acreditació de competències 

• Es detecta cert desconeixement de la Taula de Formació del Bages 

• D’altres aspectes relacionats amb la formació i l’ocupació són: l’oferta 

formativa de cursos del SOC es basa en un sistema que premia 

l’assistència i està poc basat en els coneixements i continguts que es 

generen; la notorietat de Formabages és dèbil, però tanmateix es pot 

transformar en oportunitat a partir d’accions actives per part de 

l’administració; tot i l’oferta formativa d’estudis superiors hi ha poca 

generació de llocs de treball i això provoca fuita de talent 

Sobre el desenvolupament rural: 

• Cal fomentar i donar suport a l’emprenedoria i especialment als joves 

productors, no només a l’hora d’engegar sinó també focalitzat a què 

puguin créixer, cal un impuls en la formació del sector primari, incentivar 

l’emprenedoria rural amb programes d’acompanyament, ampliació dels 

recursos (exemple: Test – Agraris),...tot plegat pot frenar la despoblació, el 

fenomen que habilita els joves a marxar on sí poden tenir oportunitats 
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• La millora de les comunicacions, dels salaris, de la formació,...són factors 

també que poden augmentar el valor afegit que genera el sector primari 

a la comarca 

• La gestió forestal és un aspecte clau: potenciar la biomassa, cal una 

col·laboració público-privada per la neteja de boscos,... 

• Cal també quant al desenvolupament rural que es revisin les normatives 

restrictives de l’administració i les traves diverses que fan difícil que 

aflorin nous projecte i noves iniciatives 

• Calen activitats complementàries i suport a aquestes, com podria ser el 

turisme enogastronòmic, les iniciatives en el sector del vi, la promoció de 

plaques solars,... 

• Iniciatives com l’obrador de Manresa es veuen amb bons ulls, així com 

l’obertura d’espais compartits on els petits productors puguin iniciar-se 

en el seu sector,... 

• Fora bo donar suport al producte local i del territori, i potser una bona 

idea seria crear una central de compres comarcals, desenvolupar 

estratègies de turisme,... 

• Amb relació a 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 

• Potenciar el treball en xarxa 

• Millorar l’eficiència energètica 

• Cal ampliar el suport tècnic i humà als ajuntaments petits perquè també 

pugui prestar serveis d’assessorament i de promoció de l’emprenedoria 

rural 

Sobre la governança... 

• Els col·lectius els quals cal que el Pla dediqui especial atenció són els 

joves, persones amb atur de llarga durada, les dones, persones 

discapacitades, persones immigrants,...i els agents que haurien de jugar 
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un paper en el Pla haurien de ser el sector empresarial, el teixit productiu 

en general, l’administració pública, els centres formatius, els sindicats, els 

gremis, el tercer sector i representants de la societat civil 

• Calen sessions de retorn, d’intercanvi d’experiències, de fiscalització del 

Pla. És la manera que pot establir-se per assegurar-se que es compleix 

l’Estratègia de desenvolupament. 

• Hi ha la necessitat de corresponsabilitzar a tots els agents, públics i 

privats, a l’Administració i a la resta d’actors, pel compliment de les 

diferents accions. I que l’espai de trobada sigui divers i representatiu de 

tots els agents 

• Un altre mecanisme per assegurar que el Pla es compleix és el d’establir 

un calendari de trobades, i la creació de grups de treball que vetllin per 

accions de diferents temàtiques 

• Fixar indicadors de mesura també pot ser útil per fer seguiment i dirimir 

si les accions que s’incloguin es van implementant. A tal efecte, les 

accions caldrà que siguin el màxim de clares i concretes 

• El factor de l’esdevenidor també és important: cal preveure que la 

realitat política, econòmica o social pot condicionar el compliment i 

execució del Pla (l’arribada d’una situació similar a la de la COVID-19, la 

irrupció de guerres com la d’Ucraïna,...) 

• En el marc del seguiment del pacte també seria interessant la 

col·laboració entre municipis, donar valor als recursos de cadascun d’ells 

• S’entén el Pla com un espai de trobada també per teixir més vincles 

entre l’administració i la resta d’agents, entre els mateixos empresaris, 

també com un espai on les microempreses puguin tenir veu per 

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

necessita,... 

Per últim, presentem els resultats més rellevants al voltant de la resposta dels 

assistents de les sessions sobre la pregunta “Què esperes del Pla estratègic?” 

• Que sigui efectiu, i que s’acabi executant 

• Que sigui útil 
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• Que tingui continuïtat 

• Que sigui participatiu 

• Que pugui ser avaluable 

• Que sigui representatiu i tingui en compte a tothom 

 

I en segon lloc, després d’haver repassat les aportacions més rellevant de les 

sessions, abordem les demandes i propostes sorgides en les entrevistes 

realitzades a diferents alcaldies del territori. Aquestes també es presenten de 

manera esquemàtica: 

Sobre el teixit productiu: 

• Els alcaldes i alcaldesses destaquen, amb relació als seus municipis, 

alguns sectors clau com ara el metall, la indústria química, la indústria 

alimentària,... 

• També manifesten la voluntat d’endreçar els polígons i de poder 

disposar de més sòl industrial, que manca ampliar 

• Destaquen les bones comunicacions amb què es compta a la comarca, i 

que això atrau a diferents empreses, tot i que caldrien millores a la C-16 i 

a la C-55 per poder desenvolupar millor el teixit productiu. També 

esmenten la importància de fer arribar als municipis petits la fibra òptica 

• Per últim, posen de relleu el problema d’habitatge en alguns municipis 

com a factor condicionant a l’hora de retenir talent 

Sobre la formació i l’ocupació, i alguna pinzellada sobre el desenvolupament 

rural: 

• Els alcaldes i alcaldesses afirmen que si les ofertes laborals són atractives 

això suposarà una millor retenció del talent, i per això també cal difondre 

bé les esmentades ofertes 

• També troben que caldria cercar la manera de fer atractius segons quin 

oficis que per les seves atribucions poden resultar dinàmics i variats i 
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lluny de tasques rutinàries. De fet, creuen que cal fer un esforç per 

corregir les mancances de determinats perfils professionals  

• Posen de relleu que caldria identificar les necessitats de les empreses per 

oferir bones solucions en matèria de formació, i esmenten el tema de 

l’acreditació de competències 

• Per últim, veuen bé donar suport a joves pagesos emprenedors que 

afloren al territori, i als quals cal fer-los un acompanyament 

Sobre la governança: 

• Els alcaldes i alcaldesses veuen bé que el Pla marqui objectius i línies 

d’acció que puguin gaudir d’un seguiment de la seva execució per part 

de tots els actors implicats: ajuntaments, equip tècnic del Consell,... 

• El rendiment de comptes també hauria de ser imprescindible en el marc 

de la governança del Pla, i aquest hauria de ser efectiu 

• A banda del seguiment i de l’avaluació contínua, troben també que el 

pla hauria de preveure la possibilitat de redefinir-se si arriben situacions 

excepcionals com ara noves pandèmies 

• Venen a confessar, força d’ells, la desconeixença d’organismes com el de 

la Taula de Formació del Bages 

• Preveuen que el Pla pugui crear sinèrgies entre diferents actors, al voltant 

de diferents iniciatives i que en general és una bona oportunitat per 

millorar en la coordinació comarcal, en crear xarxa per potenciar 

determinats sectors. 
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Annex 

Actes de les sessions de participació 

Sessió de presentació inicial i primer taller participatiu 

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 

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

Sessió de presentació inicial i primer taller participatiu 

Data i hora: 07/04/2022, a les 17h. 

Lloc: Palau Firal de Manresa. 

Assistència: Marta Viladés (Vicepresidenta primera de projectes estratègics del 

Consell Comarcal del Bages), Cristina Cruz (Segona tinent d’Alcalde i Regidora 

d’Ocupació i Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa), Gal·la Cortadellas 

(Gerent del Consell Comarcal), Albert Marañón (Cap tècnic de l’Àrea de 

Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal), Xavier 

Cano (Cap de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Manresa), Jordi Bacaria, 

Sergi Fernandez, Oriol Valls, Marc Serra i Ariadna Micó (J3B3) i els següents 

representants institucionals d’ajuntaments i d’entitats del territori vinculades al 

Pla. Joel Lozano com a President i Natàlia Sangiao (Associació d’Empresaris 

Sallent Cabrianes i Cornet), Joan Farrés com a vocal i Eduard Aregall (APAES 

Polígons Sant Fruitós de Bages), Valentí Reguant (Associació d’Empresaris de 

Súria – AES), Alba Rojas (Ateneu Cooperatiu), Joan Gasull (CCOO), M. Mercè 

Gómez (Secretària general d’UGT del Bages), Joan Carles Lluch (Alcalde de 

Rajadell), Isabel Perez (Regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Castellet), Xavier Codina (Alcalde de Santpedor), Genís Soler 

(Unió de Pagesos del Bages), Jordi Parra (TRAME), Marc B. (U Manresa), Eva Farré 

(Secretària DO Pla de Bages), Silvia Gratacós (Presidenta de la Cambra de 

Comerç de Manresa), Emma Moreno (Gerent del CFP de la Fundació Lacetània), 

Pere Palà (Director d’EPSEM UPC), Juanjo Martín (Gerent territorial d’EURECAT), 

Esteve Pintó com a President i Montse Ficapal com a secretària territorial 

(PIMEC Catalunya Central), Marc Clotet (Secretari tècnic de la Patronal 
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Metal·lúrgica de la Catalunya Central), Pere Aliaguilla (Alcalde d’Aguilar de la 

Serra), Jordi Mas (Alcalde de Callús), Montserrat Badia (Alcaldessa de Castellbell 

i el Vilar) i Enric Campàs (Alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort). 

 

La sessió s’inicia amb la benvinguda institucional a les persones assistents per 

part de la Marta Viladés, Vicepresidenta primera de projectes estratègics del 

Consell Comarcal, i de la Cristina Cruz, segona tinent d’Alcalde i Regidora 

d’Ocupació i Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa. Tot seguit, l’Albert 

Marañón, Cap tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament 

Rural del Consell, i en Xavier Cano, Cap de Promoció Econòmica de Ciutat de 

l’Ajuntament de Manresa, posen en context als participants i també exposen 

els antecedents del Pla. En acabat, i per tancar els parlaments, en Jordi Bacaria 

de l’empresa J3B3 al càrrec de la coordinació, dinamització i redacció del 

projecte, presenta l’equip redactor, els objectius del Pla, les fases, la 

metodologia i el calendari. Finalment dona pas al Marc Serra, també de l’equip 

de J3B3, perquè exposi l’eina telemàtica que acompanyarà el procés 

participatiu per la redacció del Pla. 

En el marc de la segona part de la sessió, es convida als assistents a participar 

d’un primer taller participatiu en què es demana als participants que exposin, 

bàsicament, les seves expectatives i tot allò que creuen que podran aportar al 

Pla, així com d’altres consideracions. D’aquesta manera, la dinàmica s’organitza 

mitjançant treball per grups, els quals se’ls proposa una sèrie de preguntes per 

guiar el debat, i que són les següents: 

• Quin objectiu principal hauria de complir l’elaboració d’aquest pla 

estratègic? 

• Quines expectatives et genera el projecte? 

• Quins col·lectius creieu que haurien de participar en la redacció del Pla? 

• Quins aspectes creieu que ha de tractar el Pla? 

• Què creieu que pot aportar la vostra entitat en la redacció i posterior 

execució d’aquest Pla? 
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• Com creieu que ha de participar la vostra entitat en la redacció del Pla? 

• Us heu vist reflectits en la proposta de Pla que s’ha presentat? Què hi 

trobeu a faltar? 

Un cop tots els grups han debatut durant uns 30 minuts, aproximadament, se 

celebra la posada en comú en què cada grup exposa les seves conclusions. 

El resultats obtingut per cadascun dels grups és el següent: 

Grup 1: 

• El Pla ens genera diferents expectatives: la millora de la comarca sobre 

la base de fer un pla que sigui útil, és a dir que no quedi al calaix. També 

que sigui realista, que creï sinèrgies i que sigui global (visió 

supracomarcal). 

• Podem aportar coneixement del territori, experiència, col·laboració 

supramunicipal, predisposició a col·laborar. També planificació amb la 

mirada del territori. 

Grup 2: 

• Podem aportar al Pla el coneixement sectorial de cada entitat o 

institució per compartir-lo amb les altres entitats i extreure’n un benefici 

comú. 

• Creiem que les institucions com l’Ajuntament de Manresa i el CC Bages 

poden actuar com a líders del territori, i fer d’impulsors i facilitadors. 

• Entenem la UPC com a una “fàbrica nova”. Creiem important la retenció 

de talent i ho veiem com a un valor afegit. 

• Creiem que els empresaris, per exemple de Sallent, som altaveu de la 

realitat empresarial. 

• També creiem que el paper de la industria ha de quedar clar. 

• Cal donar continuïtat al treball que s’ha fet en termes de mobilitat. 

• Que es reconegui l’alt valor afegit de la suma indústria i serveis. 

• Creiem que el Pla ha de ser una guia que els polítics se la creguin, i que 

aportin: que sigui vinculant. Un full de ruta. 
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• Quant a les expectatives, el Pla ha de servir per conèixer què fa cadascú 

per unir esforços en la mateixa direcció. 

• L’expectativa ha de ser realista i creiem també que el diagnòstic de 

situació i necessitats és clau, i ara fa falta el consens polític i social per 

impulsar les accions a desenvolupar. 

Grup 3: 

• Creiem que hi ha una necessitat de l’autoconeixement. 

• Creiem que cal explorar la visió conjunta de tots els actors, és a dir, allò 

que tenim en comú i on volem arribar. 

• Entenem que cal potenciar la formació d’ofici: impulsar la formació que 

empreses no tenen cobertes. 

• També cal treballar la proximitat escola – empresa 

• Cal potenciar la innovació tecnològica, la reindustrialització de valor 

afegit. 

• Cal vetllar per un entorn integrat. 

• I cal evitar que el talent marxi. 

• I cal treballar la consciència de comarca. 

Grup 4: 

• Sobre les expectatives que tenim del Pla, una d’elles és la de conèixer 

què fa cadascú: s’han fet molts plans i ja se sap què cal fer. El què cal és 

que s’arribi a un consens polític. També tenim l’expectativa d’assolir un 

pla d’accions pel benefici comú. 

• Creiem que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa han de ser 

els impulsors de tot plegat. 

Acabada la sessió, des de l’empresa J3B3 al càrrec del projecte s’informa que 

es portaran a terme entrevistes a actors clau i sessions participatives més 

elaborades perquè tothom hi pugui dir la seva. En relació a aquestes activitats, 

es fa una primera crida als assistents per tal de conèixer la disponibilitat per 

celebrar aquestes sessions al territori. Es recullen els següents escenaris per tal 

de fer-ho possible: Santpedor o Callús (Eix Cardener), Castellbell i el Vilar 
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(Bages Sud), Rajadell i Artés. Finalment, s’agraeix a tothom la seva assistència 

i la seva participació en el projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió a Santpedor (Eix Pla de Bages) 
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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 

  

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 
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• 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: 

• 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: 
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• 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 

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 
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• 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 

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

d’alumnes i família 

Grup 3: 
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• 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 

 

 

 

Grup 5: 
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• 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 

Grup 3: 
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• 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 
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• Amb empreses importants com ICL hi hauria d’haver una coordinació i 

ampliar la governança a l’hora de prendre decisions 

 

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) 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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 

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 
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• 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 metal·lúrgic 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 

• 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 
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• 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 

• 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 
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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 

• 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. 
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• 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 

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. 
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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), 



 
 

DOCUMENT DE SÍNTESI DE LA PRIMERA FASE DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE 

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

 
 

37 
 

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 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 
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• 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 

• 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 
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• 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,... 

• 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 
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- 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 

- 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: 
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- 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 

 

 

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 
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- 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: 

- 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,... 
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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 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. 
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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) 
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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: 

 

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

del Bages 

 

 

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 
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• Pensem en un espai mix de seguiment 

Sobre el desenvolupament rural... 

Grup 1: 

• Existeix un conflicte entre el desenvolupament rural i l’industrial 

• 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: 
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• 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 

• 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 
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• 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 

• 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. 
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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 

• 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 
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• 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. 
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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: 
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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 

• 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 
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• 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,... 

• 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: 
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• 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 

• 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 
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• 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 

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 
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• 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 

• 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. 
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Guió de les sessions 

SESSIONS DE DEBAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ESTRATÈGIA 

DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DE MANRESA I EL 

BAGES 

Dia i hora: mes de maig i en horari de tarda. 

Lloc: a 5 emplaçaments dels diferents eixos de la comarca, i que són l’eix 

Cardener, l’eix Llobregat, l’eix Gavarresa, Pla de Bages i Bages Sud. 

Fase: prospectiva i línies estratègiques. 

Objectiu: debatre, reflexionar i generar propostes que podran ser incloses en el 

pla, on els diferents actors participants (agents públics i privats del territori) 

puguin donar a conèixer la seva opinió sobre el desenvolupament econòmic i 

l’ocupació al Bages. La participació versarà en grups reduïts sobre diversos 

àmbits de les polítiques de desenvolupament prestant especial atenció als més 

importants en cadascun dels territoris. 

Tècnica participativa: grups de discussió. 

Material: cartolines amb les preguntes per guiar el debat en cada àmbit, post-

it’s, fulls en blanc, bolígrafs i retoladors, 4 o 5 taules i 5 o 6 cadires per taula. 

Possibilitar de demanar pantalla, projector i cable HDMI per si cal començar per 

exposar una presentació. 

Composició dels grups de debat: entre 15 i 20 persones màxim per sessió per 

tal de promoure al màxim la participació i introduint mesures des d’una 

perspectiva de gènere. 

Avaluació: es passarà un qüestionari d’avaluació de la sessió en què es 

demanarà als assistents sobre la seva opinió al voltant d’aquesta, la llargada, 
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sobre el paper dels dinamitzadors, la dinàmica, sobre el grau d’oportunitat a 

l’hora de donar la seva opinió,... 

Ordre del dia de la sessió: 

• Benvinguda (5 minuts) 

En primer lloc, es porta a terme un registre d’assistents i tot seguit s’ubica als 

participants en relació al projecte protagonista del procés participatiu, a la fase 

en què ens trobem i al voltant d’allò que treballarem i com ho treballarem en 

els propers 90 minuts, aproximadament 

• Dinàmica participativa central de la sessió (80 minuts) 

En segon lloc, entrem en matèria i dividim la dinàmica principal en dos 

moments: un primer en el treball en grups de discussió sectorials, i un segon 

per fer la posada en comú. Distribuïm, doncs, els diferents participants en petits 

grups de 4 o 5 persones i de manera heterogènia i a cada taula es troben amb 

15 minuts per debatre i respondre algunes preguntes sobre una temàtica 

concreta (ocupació, indústria, recerca i investigació, governança,...?). Aquestes 

pretenen servir de guió per generar i orientar el debat, no han de ser en cap cas 

contestades totes i cadascuna d’elles. Això els ajudarà a començar a plantejar-

se quins projectes podrien impulsar-se al Bages en el marc del projecte, i al 

voltant de la temàtica que els toqui en cada cas. Acabats els 15 minuts, cada 

grup canvia de taula i aborda un nou àmbit temàtic. A mesura que avança la 

dinàmica, els participants dels diferents grups ja hauran anat incloent diferents 

aportacions als diferents àmbits, i cada grup podrà donar suport amb un “+1” a 

altres idees dels grups anteriors, fent així un exercici de priorització també. Cada 

grup destacarà en les cartolines de cada taula les seves aportacions, de manera 

que després la posada en comú per grups serà més clarificadora. Podrà fer-ho 

abocant-hi les idees amb un color diferent, encerclant-les totes i posant-hi el 

número del seu grup, etc. 

Els diferents àmbits temàtics sobre els què versarà el treball en grup i les 

aportacions de cadascun d’ells seran: 
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(per determinar) 

Un cop acabat el debat, posem en comú les respostes a mode de plenari amb 

la resta de membres dels altres grups. La idea és que un portaveu de cada grup 

llegeixi totes les respostes abocades en la cartolina del darrer àmbit temàtic 

que li ha tocat treballar. De les conclusions del taller n’extraurem propostes de 

diferents actors, col·lectius, organitzacions empresarials, sindicals,...per 

estudiar-ne la viabilitat d’incloure-les en el Pla. 

Se suggereix la possibilitat d’habilitar un espai a banda dels diferents àmbits 

temàtics de debat on cada grup o cada participant podrà prioritzar, més a nivell 

genèric, què espera del Pla. Aquesta breu dinàmica addicional plantejarà que 

cadascú pugui donar més importància a una sèrie d’atributs que creu que 

haurà de dotar-se el Pla. Aquests poden ser: 

- útil 

- realista 

- que creï sinèrgies 

- visió global 

- transversal 

- Ben fonamentat 

- ben planificat 

- Vinculant 

- Dotat de compromís polític 

- Que constitueixi un full de ruta 

- Conscient de la situació i de les necessitats diverses 

- Amb horitzó de futur 

- Que pugui preveure la unificació d’interessos comuns 
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• Avaluació de la sessió i comiat (5 minuts) 

I en tercer lloc, un cop acabat el debat, passem un qüestionari d’avaluació de la 

sessió que els participants podran respondre anònimament i que preguntarà al 

voltant de les següents qüestions: 

1. Com t’has assabentat de la celebració d’aquesta sessió? 

2. Creus que el procés participatiu és útil? 

3. Trobes que la sessió d’avui ha estat profitosa? 

4. L’has trobada curta o llarga? 

5. Creus que els/les dinamitzadors/es ho han fet bé? 

6. Trobes que la dinàmica escollida per la sessió ha estat encertada? 

7. Has tingut l’ocasió de donar la teva opinió lliurement? 

8. Fes una valoració general de la sessió 

Per acabar, es dona les gràcies als participants i se’ls engresca a seguir amatents 

a les següents passes i a participar de les següents fases. 

 


