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Territori amb empenta

JA SOM GEOPARC!



EDITORIAL

La feina del dia a dia a vegades és 
desagraïda en el sentit que és un 
treball de portes endins, poc 
reconegut i poc valorat, però 
totalment necessari per fer rut-
llar la maquinària. Per això, la 
satisfacció és encara més gran 
quan els resultats es comencen a 
visualitzar i la nostra ciutadania 
en pot començar a gaudir. I, mal-
grat totes les dificultats, la com-
plicada conjuntura que patim i 
les retallades que ens afecten 
d'una o altra manera, deixeu-me 
dir que estic contenta perquè el 
Consell Comarcal aconsegueix 
mantenir els serveis que presta-
va i, a més, ha pogut fer realitat 
altres projectes que ens ajuden a 
situar el nostre territori al mapa 
industrial i turístic.
Parlo, per exemple, d'haver-nos 
convertit en el primer Geoparc 
de Catalunya; de la campanya 
InvestInBages, que ens permet 
promocionar el Bages com a ter-
ritori d'oportunitats empresari-
als; dels 600.000 euros de micro-
crèdits que s'han repartit entre 
diferents empreses i emprene-
dors per fer realitat els seus pro-
jectes empresarials; del Regió 
Verda i la seva aposta clara per 
una comarca més rica i més sos-
tenible...
Ara més que mai, cal també 
donar valor a les bones notícies i 
apostar per les potencialitats de 
la comarca.
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L’equip de govern que hi ha al Consell 
Comarcal des del juliol de 2011, for-
mat per ERC, PSC i ICV –i amb el 
suport puntual de la CUP en la inves-
tidura-, qualifica el seu primer any de 
legislatura de “govern estable” i 
d'haver buscat “el màxim consens al 
costat del territori”, segons paraules 
de la seva presidenta, Adriana 
Delgado.
Els principals objectius que s’han bus-
cat han estat: donar resposta a les 
necessitats del territori, apostar per 

la mancomunació de serveis, buscar 
la reducció de despeses des d’un 
pressupost molt realista i contingut, i 
treballar per a l’eficiència i des de la 
proximitat.
A més, s'ha treballat per estrènyer la 
col·laboració entre el Consell i les 
entitats representatives de la comar-
ca: ajuntaments, empreses, universi-
tats i recerca... Perquè només amb 
l’aliança i la col·laboració de la pública 
i la privada podrem afrontar els pro-
jectes de futur.

La llista de projectes i serveis de les 
diferents àrees del Consell Comarcal 
és llarga i en aquesta mateixa revista 
trobareu informació d'alguns d'ells: 
mancomunació de serveis, Geoparc, 
microcrèdits, propostes per millorar 
les infraestructures a la comarca, 
Regió Verda, atenció a col·lectius en 
risc, serveis informàtics...
I també podeu trobar informació de 
cada departament i notícies al reno-
vat web del Consell Comarcal del 
Bages: www.ccbages.cat

Després d'un any i mig de legislatura,  l'equip de govern en fa una valoració positiva 
quant a estabilitat i diàleg.  A nivell tècnic, la llista de projectes i tasques en cada 
àrea és àmplia. I per afrontar el futur, es treballa en les aliances público-privades

Legislatura estable 
i amb resultats
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L'ACCEPTACIÓ ES VA FER 
PÚBLICA A LA 
CONFERÈNCIA D'AROUCA

Som el primer Geoparc de Catalunya

L’onzena edició de la Conferència 
Europea de Geoparcs que va tenir lloc  
a Auroca (Portugal) va fer pública el 
setembre l’acceptació del Parc Geològic 
i Miner de la Catalunya Central a la 
Xarxa Europea de Geoparcs, avalada 
per la UNESCO. Així, el Parc Geològic 
(integrat per la comarca del Bages i el 
municipi de Collbató) es converteix en 
el primer Geoparc de Catalunya. La 
pertinença a la Xarxa és per a un 
període de quatre anys després que se 
n’aprovi l’afiliació, posteriorment cal 
anar revalidant la plaça, un sistema 

que garanteix que els geoparcs man-
tinguin la qualitat de la seva infra-
estructura i serveis.  
Crear noves rutes turístiques que re-
lliguin l’oferta geològica, cultural, pa-
trimonial i de serveis del territori, i 
potenciar convenis amb touropera-
dors que posin el Geoparc en el mapa 
turístic internacional són els objectius 
més immediats del Geoparc de la 
Catalunya Central. 
Es crearà un grup de treball de geotu-
risme a nivell comarcal per plantejar 
les properes accions a fer que han de 

passar per l’ampliació de rutes turís-
tiques (en aquests moments n’hi ha 
dues, previstes per fer amb cotxe), 
alguna de les quals estarà especial-
ment pensada per recórrer amb BTT. A 
més, es començarà a treballar el con-
tacte amb touroperadors a nivell inter-
nacional per difondre l’oferta del 
Geoparc. També es donarà a conèixer la 
geologia a la ciutadania, es potenciarà 
la recerca i aquest 2013 la Catalunya 
Central celebrarà la Setmana de 
Geoparcs per donar a conèixer la Xarxa 
Europea de Geoparcs a la societat.

Joan Vinyes, al centre, és el presi-
dent del Geoparc; Cristina Rubio, a 
la dreta, la directora executiva; i 
Ferran Climent, a l'esquerra, el 
director científic. Tots tres van ser 
a Arouca (Portugal) per participar a 
la Conferència Europea de 
Geoparcs en què es va acceptar la  
incorporació de la Catalunya 
Central.

ELS GRANS PROJECTES DE LEGISLATURA
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600.000 euros en microcrèdits al Bages
El mes de juliol es van presentar públi-
cament els projectes que han acon-
seguit finançament a través del Banc 
de Projectes del Bages, liderat pel 
Consell Comarcal del Bages, que ha 
atorgat microcrèdits (a interès zero i a 
retornar en 4 anys) per un valor de 
600.000 euros.
La posada en marxa dels 39 projectes 
que han pogut accedir a l’ajut després 
de superar la fase de valoració, supos-
arà una inversió total al Bages de més 
de 5 milions d’euros i la consolidació o 
creació de 212 llocs de treball.
El Pacte Territorial del Bages, a través 
del Consell Comarcal, i amb el suport 
econòmic del Ministerio de Industria, 
Turismo i Comercio, va publicar el 
desembre de 2011 la primera convo-
catòria per a la concessió de micro-
crèdits del Banc de Projectes del 
Bages, dividits en dues línies: 
emprenedors/res que vulguin ende-

gar un nou projecte empresarial i a 
petites empreses industrials i de 
serveis que estiguin en fase de con-
solidació, ampliació o diversificació de 
productes, serveis o ampliació de 
mercats.
L'objectiu era afavorir la creació 
d’empreses, incentivar la reactivació 
econòmica i afavorir el canvi de model 
productiu del Bages, essent conscients 
de les grans dificultats de les empre-
ses per obtenir crèdit per posar en 
marxa nous projectes.
A mesura que el Consell Comarcal del 
Bages recuperi els capitals prestats, es 

procedirà a obrir noves convocatòries 
per tornar a finançar nous projectes i 
actuacions a la comarca. És doncs, un 
projecte que es retroalimenta i que, a 
més, ha comptat amb un important 
treball en xarxa per part de tècnics de 
l’administració, món acadèmic, sindi-
cats, etc.
El projecte s’ha gestionat des de l’Àrea 
de Desenvolupament Comarcal del 
Consell Comarcal del Bages, que ha 
comptat amb la col·laboració i partici-
pació directa d’un total de 13 entitats 
i/o institucions: Ajuntaments, 
Consorcis, Cambra de Comerç, 
Diputació, Generalitat, PIMEC, sindi-
cats, universitats, SECOT, etc.
Els 39 projectes seleccionats pel Banc 
de Projectes pertanyen als següents 
sectors: telecomunicacions/TIC/noves 
tecnologies, agroalimentari, metall-
mecànic, medi ambient/energies re-
novables, serveis, turisme i tèxtil.

ELS GRANS PROJECTES DE LEGISLATURA

Els 39 projectes que 
han aconseguit l'ajut 
suposen una inversió 
de 5 milions d'euros
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Nou material promocional del Bages per 
atreure inversions empresarials

Un web, un catàleg en paper i un 
vídeo són les tres noves eines promo-
cionals de la comarca del Bages per 
atraure inversions i noves empreses, 
que ha impulsat el Consell Comarcal 
del Bages amb la col·laboració de les 
principals entitats integrants del Pacte 
Territorial del Bages. L’objectiu és sua-
vitzar l’impacte de la crisi i dirigir el 
territori cap a la recuperació econòmi-
ca, a través de missatges en positiu 
que reforcen idees com les oportuni-
tats que genera la comarca per la seva 
centralitat, gran oferta de terrenys 
industrials de qualitat, personal quali-

ficat, caràcter emprenedor i un equi-
libri perfecte entre el món urbà i el 
medi rural.

El web www.investinbages.cat
El web, adreçat principalment a pos-
sibles inversors de fora de la comarca 
del Bages, s’ha concebut en català, 
castellà i anglès. Ofereix informació 
positiva de la comarca per despertar 
l’interès de possibles inversors, i alho-
ra, per fidelitzar les empreses que ja 
hi ha instal·lades a la comarca i ani-
mar-les a continuar invertint en elles 
mateixes i en el territori, a través de 

sis apartats, en què no només es pre-
senta la comarca des de tots els seus 
vessants, sinó també casos d’èxit 
d’empreses instal·lades al territori.

El catàleg
Un resum dels continguts i grafismes 
del web, en format paper, també en 
català, castellà i anglès. Se n’han 
imprès 2.000 exemplars, que es dis-
tribueixen en fires, estands i punts 
d’informació habituals. 

El vídeo 
El vídeo promocional del Bages, locu-
tat en català, castellà, i anglès, pretén 
resumir, integrar i transmetre en poc 
més de tres minuts els valors més 
destacats del Bages com a territori 
capaç d’atraure inversions industrials. 
Les sessions de rodatge han servit per 
produir imatges dels centres forma-
tius de referència al Bages, dels princi-
pals centres de suport a l’empresa i 
als emprenedors, centres d’innovació 
i tecnològics, polígons d’activitat 
econòmica, espais d’especial interès 
turístic, i empreses representatives de 
la comarca. També inclou declara-
cions de responsables d’empreses 
bagenques, parlant dels avantatges 
d’instal·lar-se al Bages.

Més polígons equipats amb fibra òptica
El Consell Comarcal i el Consorci Localret 
inicien els treballs per redactar projectes 
de connexió d'equipament de fibra òpti-
ca en 10 polígons del Bages, de 6 muni-
cipis diferents. Els projectes afecten 
Avinyó (El Soler, El Punsic), Castellbell i el 
Vilar (Burés I i II), Sallent (Pla del Mas), 
Sant Joan de Vilatorrada (Pla dels Vinyats 
I i II), Sant Salvador de Guardiola (Salelles 
I i II) i Sant Vicenç de Castellet  (Can Soler, 
Les Vives-Castellet-Casacuberta, Pla de 

les Vives I, Pla del Riu I). El Consell finan-
çarà aquests projectes amb el suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona 
en el marc del projecte comarcal de 
dinamització i millora dels polígons 
d’activitat econòmica. 
Gràcies a aquesta col·laboració entre el 
Consell Comarcal i el Consorci Localret, 
els ajuntaments tindran un projecte 
detallat per conèixer com s’hauria de fer 
la connexió dels polígons a les troncals 

de fibra òptica de la Generalitat de 
Catalunya, un pas imprescindible per 
poder oferir a les empreses serveis amb 
aquesta infraestructura.
Les xarxes de telecomunicacions d’alta 
capacitat, basades en fibra òptica, per-
meten dotar les empreses de serveis 
avançats i millorar significativament les 
seves prestacions en la connexió de veu 
i dades, proporcionant alta velocitat i 
fiabilitat. 
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L’Àrea de Territori i Medi Ambient 
del Consell Comarcal del Bages i la 
Federació d’ADF del Bages, amb la 
col·laboració de la Generalitat, han 
redactat un estudi que quantifica 
la producció de biomassa que 
poden generar els boscos de la 
comarca –que té més de 90.000 
hectàrees de terrenys forestals, un 
72% de la seva superfície total- i 
avalua la capacitat per satisfer els 
possibles consums d’energia tèr-
mica a la comarca, en el marc 
d’una gestió forestal sostenible. 
Segons els resultats, la biomassa 
forestal màxima disponible al Bages 
és de 35.777,81 tones/any, de les 
quals 30.633,69 tones/any podrien 
anar destinades a estella forestal 
(coníferes) i, la resta a llenyes 
(alzines i roures).  Amb aquesta 
quantitat d’estella es podrien abas-
tar unes 150 calderes de potències 
elevades (500-1000 kW), per exem-
ple, per a xarxes de calor o per a ús 
industrial o unes 760 calderes 
petites (90 KW), per a cases de 
pagès o agroturisme, granges, 
petites escoles, etc.
L’impuls de la biomassa com a font 
d’energia pot esdevenir un revulsiu 
per a la reconversió principalment 
d’empreses industrials i de serveis 
cap a aquest nou sector energètic i 
per incentivar la millora de la  
gestió forestal, la qual cosa podria 
ajudar a reduir el nombre d'incendis 
forestals a la comarca.

Regió Verda, projecte per potenciar 
el sector de l’economia verda
Consolidar el Bages com a regió 
verda, potenciant el sector empre-
sarial lligat a la sostenibilitat i la 
denominada economia verda, i pro-
moure el creixement econòmic sos-
tenible. Aquest és el principal objec-
tiu del projecte Regió Verda, que s'ha 
dut a terme els darrers mesos amb 
un pressupost de 85.000 euros, 
liderat pel Consell Comarcal junta-
ment amb Pimec Catalunya Central i 
Cambra de Comerç de Manresa.
S'han realitzat diferents accions per 
promoure i donar valor al sector, per 
generar oferta i demanda laboral i 
per millorar la qualificació dels futurs 
professionals del sector.
Les diferents iniciatives que s'han dut 
a terme han servit per analitzar el 
teixit empresarial verd del territori, 
promoure i difondre les iniciatives 
empresarials més destacables i inno-
vadores i fomentar sinergies i 
col·laboracions entre empreses; sen-

Continuen les obres d'arranjament 
dels camins rurals del Bages

El darrer trimestre del 2012 el Consell Comarcal ha iniciat els treballs 
d’arranjament de sis camins del Bages que suposaran una inversió total de 
426.000 euros, 230.000 dels quals els aporta el Consell a través d’un ajut del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. Les obres de millora es fan al camí de  
Vallbona (Santpedor);  camins de Cornet a Navàs/Abellar, de Sallent a Cornet , 
de les Forques de Sallent a Santpedor/Ridor (Santpedor);  i camí de Castelladral 
a Palà de Torroella (Navàs). 

sibilitzar el teixit industrial del Bages 
perquè incorpori la sostenibilitat com 
a eina per augmentar la seva com-
petitivitat i les entitats locals perquè 
incorporin el concepte d’economia 
verda en les seves instal·lacions; pro-
moure la figura del gestor energètic a 
les empreses; i millorar i reforçar la 
formació en energies renovables i 
eficiència energètica a la comarca. A 
més, s'ha creat el web regioverda.
ccbages.cat on es pot trobar un 
catàleg de les empreses "verdes" de 
la comarca.

La biomassa 
disponible al Bages 
podria abastar gran 
part del consum 
d’energia tèrmica



CCBAGES - Consorci Viari de la Catalunya Central 8

S'inicien les millores a la C-55 en base a les 
propostes presentades pel Consorci Viari

Una carretera (la C-55, en el seu tram 
sud) absolutament saturada, una 
autopista (la C-16) infrautilitzada i 
una elevada taxa d’accidents a la 
C-55. Aquests són els principals argu-
ments que posa de manifest el 
Consorci Viari de la Catalunya Central 
(liderat per Consell Comarcal, Cambra 
de Comerç, Montepio de Conductors 
i Ajuntament de Manresa) per recla-
mar insistentment a la Generalitat  el 
desdoblament de la C-55, l’aplicació 
de mesures correctores urgents en 
aquesta carretera i l’aixecament total 
o parcial del peatge de la C-16.
En aquests moments, el tram sud de 
la C-55 suporta una mitjana d’uns 
30.000 vehicles diaris i cal tenir en 
compte que, a partir dels 12.000, es 
recomana el desdoblament. 

Propostes de millora
Per tot això, el Consorci Viari va fer 
arribar a la conselleria un estudi que 
proposa diverses solucions tècniques 
per millorar la seguretat de la C-55 a 
l’espera del desdoblament definitiu 
(que no té data ni pressupost per part 
de la Generalitat). Aquestes propostes 
anaven en la línia de canviar o millorar 
la senyalització per aconseguir la 
reducció de velocitat i per delimitar 
més clarament els punts d’incorporació 

des dels accessos a la xarxa prioritària; 
de guanyar algun tram de carril addi-
cional; i de millorar les condicions 
d’asfaltatge i peraltat d’alguns trams.

Inici de les obres
Ara s'han iniciat les primeres interven-
cions a la via, amb un pressupost d'1,2 
milions d’euros, en base a les pro-
postes presentades pel Consorci per 
buscar mesures per reduir la sinistrali-
tat i millorar el trànsit mentre s’espera 
el desdoblament.  
Les primeres actuacions previstes 
consisteixen en la redistribució de car-
rils, la incorporació de mitjanes i altres 
millores de traçat en els punts més 
conflictius: enllaç de Sant Pau i el 
terme de Castellbell i el Vilar.
Precisament el punt quilòmetric 18.5 
de la C-55 és un dels trams més peri-
llosos d'aquesta via. Les obres de mi-
llora preveuen suavitzar el revolt 
d’accés a l’autopista C-16 fent una 
reordenació dels carrils per evitar les 
col·lisions frontals. L’altre punt en què 
s’actuarà és a l’enllaç al barri de Sant 
Pau i el conflictiu pont de la C-55 al 
punt quilòmetric 27 en què es cons-
truirà una mitjana per separar els dos 
carrils de circulació. 

Manresa, també al Consorci
Amb la voluntat de sumar esforços 
entre la comarca i la seva capital per 
a la reivindicació de la millora de les 
infraestructures viàries i ferroviàries 
del Bages, l’Ajuntament de Manresa 
es va incorporar oficialment al 
Consorci Viari de la Catalunya Central 
el mes de juliol.
Durant l'assemblea ordinària, l’entitat 
va acordar la modificació dels seus 
estatuts per integrar l’Ajuntament. El 
regidor d’Urbanisme i Mobilitat, 
Ramon Bacardit hi va assistir com a 
representant del consistori.

El Consorci va elabo-
rar un informe de

millores a l'espera del 
desdoblament
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El Consell serà central de 
compres per abaratir costos 
del servei d'ambulàncies
L'àrea de Protecció Civil del Consell 
Comarcal del Bages treballa per oferir 
el servei d'ambulància als municipis 
de la comarca de manera conjunta. El 
Consell ha accentuat el seu rol com a 
central de contractació de diferents 
serveis per als pobles del Bages en un 
moment en què la conjuntura 
econòmica obliga a optimitzar al 
màxim totes les inversions. Es busca 
un estalvi econòmic, reduir la gestió i 
els tràmits administratius i fer més 
homgenis els serveis amb inde-
pendència de la grandària de cada 
municipi. 

Punt de partida
Els ajuntaments estan obligats a dis-
posar de mitjans sanitaris per diversos 
actes o esdeveniments i alguns muni-
cipis han suggerit la possibilitat 
d'agrupar les contractacions per 
optimitzar els preus. La proposta ha 
estat recollida des de Protecció Civil 
que accentua la voluntat del Consell 

Comarcal de prestar una assistència 
especialitzada i simplificar i abaratir 
les contractacions municipals. Els con-
certs, les competicions esportives, els 
correfocs i altres actes multitudinaris 
requereixen el servei d'ambulàncies.

Empresa de referència
Disposar d'una empresa comarcal de 
referència en la contractació del servei 
d'ambulàncies permetria un estalvi 
econòmic i de gestió en aquest àmbit. 
El Bages comptaria amb un assessora-
ment comarcal per a l'establiment 
dels dispositius necessaris, es podria 
fer seguiment dels serveis vetllant per 
les possibles incidències i es produiria 
una millor coordinació en els esdeve-
niments de risc amb el Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM). Els 
municipis mantindran la llibertat de 
poder-se acollir a aquest servei. En 
l'actualitat, s'elaboren els plecs de 
prescripcions tècniques i es defineix la 
fórmula jurídica de la contractació. 

Durant els darrers mesos el Consell 
Comarcal del Bages ha accentuat la 
política de mancomunar serveis en 
benefici dels municipis de la comar-
ca. La compra agregada i la pres-
tació de serveis suposen un estalvi 
per als ajuntaments en una situació 
en què els pressupostos públics 
són difícils de quadrar. En aquest 
sentit, la primera experiència es va 
iniciar fa més de quinze anys a 
través del servei d'informàtica. Les 
compres  agregades i cessions de 
material, el transport no obligatori 
i adaptat, la prestació de serveis 
socials a les zones rurals en serien 
altres exemples. Des del Consell 
també es promou la promoció con-
junta dels polígons industrials de la 
comarca, es posa a disposició de la 
ciutadania l'Oficina d'Informació al 
Consumidor i s'organitzen nombro-
ses activitats esportives. La qualitat 
és la base dels serveis prestats. 

Estalvi en telecomunicacions
En l'àmbit de les telecomunicacions, 
la comarca s'ha beneficiat els dos 
darrers anys d'un estalvi d'1,7 mi- 
lions d'euros. Un total de nou muni-
cipis del Bages i el propi Consell han 
estat inclosos en aquesta primera 
convocatòria pública que es tornarà 
a obrir a principi d'any. 

Una aposta decidida 
per la mancomunació 
de serveis
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Al costat dels col·lectius més fràgils

El Consell Comarcal del Bages, a través 
de l’àrea de Benestar Social, ha pro-
mogut –sovint en col·laboració amb 
els ajuntaments- campanyes, recursos 
pedagògics, exposicions i altres inicia-
tives per sensibilitzar el conjunt de la 
població sobre diverses problemà-
tiques socials. Per exemple, s'ha 
treballat contra la violència masclista; 
s'ha posat en marxa un programa per 
ensenyar a les escoles, a través de la 
literatura, la cohesió i la riquesa cul-
tural que aporta la immigració a casa 
nostra; s'ha sensibilitzat sobre els 

problemes que han d'afrontar per-
sones amb minusvalies, s'ha donat 
veu al col·lectiu de gent gran de la 
comarca, etc.

Contra la violència masclista
L’Àrea de la Dona va coordinar els 
actes del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. Una jorna-
da sobre l’impacte de la violència 
masclista entre els fills i les filles de les 
dones maltractades va donar el tret 
de sortida als actes. La campanya de 

conscienciació es va centrar en el 
col·lectiu de joves. Es van distribuir 
cartells i adhesius a un total de 24 
municipis de la comarca per ajudar a 
difondre missatges a favor de la igual-
tat de gèneres (Vegeu imatge a dalt).
A més, s'han posat en marxa nous 
recursos que el Consell Comarcal ofe-
reix als ajuntaments: noves propostes 
coeducatives a les escoles bressol, 
grups de criança, tallers de sexualitat i 
afectivitat per a adolescents, coaching 
per ajudar les dones que volen fer 
canvis a les seves vides, etc.

Els joves es posen a la pell de persones amb discapacitat
El programa Posa’t al meu lloc va arribar 
a prop de 550 alumnes de 2n i 3r d’ESO 
de 8 instituts de la comarca, que van 
poder conèixer les dificultats de les per-
sones amb discapacitat. Es van progra-
mar tallers en què els alumnes anaven 
en cadira de rodes perquè poguessin 
viure la situació en primera persona.
El Consell també va organitzar una nova 
edició del concurs Fotonosa per reflexio-
nar sobre els entrebancs arquitectònics 
que hi ha als nostres pobles i ciutats.
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El menjador i el transport escolar, prioritats 
per al Consell Comarcal en la situació actual
El serveis de menjador i transport 
escolar continuen sent una prioritat 
pel Consell Comarcal del Bages en la 
situació actual. L’àrea d'Educació del 
Consell Comarcal del Bages gestiona 
des del mes de setembre 921 ajudes 
per al menjador escolar. De les 2.134 
sol·licituds presentades aquest curs 
s’han pogut atendre 921 escolars d’un 
total de 42 centres de primària de la 
comarca. El Consell compta amb un 
pressupost de 666.344 euros en un 
any en què s’ha vist reduït el servei a 
conseqüència de l’entrada en vigor de 
la jornada intensiva. De fet, a dife-
rència de cursos anteriors el servei es 
limita a primària perquè la gran majo-
ria dels instituts de la comarca han 
adoptat la jornada intensiva, tal i com 
preveu el departament d’Ensenyament 
de la Generalitat.

Ajustos en el servei
Els canvis en els horaris han obligat a 
ajustar el servei i aquest curs hi ha 
una única empresa que es fa càrrec de 
cuinar i distribuir els menús als 22 
centres docents adscrits a la gestió 

que realitza el Consell. Frescoop és 
l’encarregada del servei de menjador 
que s’articula a partir del funciona-
ment de tres cuines centrals ubicades 
a Sant Vicenç de Castellet, Navarcles i 
Santpedor.  

Línies regulars
La principal novetat del servei de 
transport escolar que gestiona el 
Consell Comarcal del Bages aquest 
curs 2012-2013 és l’aprofitament del 
servei de les línies regulars que operen 
a la comarca. Concretament s’utilitzen 
tres línies corresponents a Sant Fruitós 
de Bages, El Pont de Vilomara i 
Fonollosa. A Sant Fruitós una trentena 
d’alumnes utilitzen la línia regular per 
anar a l’IES Gerbert d’Aurillach des 
dels nuclis de la Rosaleda i Torroella. 
A Fonollosa més de 50 nens i nenes es 
desplacen fins a l’Escola Agrupació 
Sant Jordides de diferents nuclis del 
municipi. La darrera línia compartida 
amb el servei regular de passatgers és 
utilitzada per uns 20 alumnes de 
l’Escola Pompeu Fabra del Pont de 
Vilomara que procedeixen de Rocafort 

i la urbanització River Park. 

Xifres globals
Un total de 1.531 alumnes de primària 
es beneficien del transport escolar en 
autocar en les 24 línies. A més, s’han 
d’afegir els escolars que són transpor-
tats en taxi. Són 198 alumnes dis-
tribuïts a través de les 28 línies.
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Una trentena de joves de 5 països visiten el 
Bages en un programa europeu d'intercanvi
L’art i la cultura van ser els eixos 
temàtics de l’intercanvi que va acollir 
una trentena de joves de Grècia, 
Romania, Bulgària, Turquia i Portugal 
durant una setmana al Bages, partici-
pant en tallers i activitats conjuntes 
amb entitats culturals i de lleure de la 
comarca, en el marc del programa 
europeu Joventut en Acció.
L'estada es va repartir entre Manresa i 
Montserrat i es van fer diverses activi-
tats i sortides durant la setmana. A part 
de visites a Barcelona, Montserrat o el 
carrer del Balç, també hi va haver 

activitats de treball sobre els intercan-
vis de voluntariat, trobada amb un 
grup d’artistes manresans, mostres de 
música i dansa, etc.
Una de les activitats més destacades es 
va fer a Crist Rei amb la mostra “Come 
on, move to the youth zone”. Es tracta 
d’una fira en què cada participant va 
mostrar les tradicions i els elements 
culturals del seu país. A més, els joves 
del Bages es van poder informar de les 
oportunitats de marxar a treballar o 
participar d’un programa europeu de 
voluntariat.

El servei de voluntariat
El Consell Comarcal del Bages lidera el 
servei de voluntariat europeu de la 
comarca, al qual poden acollir-se joves 
del Bages d’entre 18 i 30 anys, per fer 
una estada d’entre 6 i 12 mesos en un 
país europeu per participar en un pro-
jecte local de voluntariat. Les temà-
tiques i les tasques dels projectes en 
què participen són molt diversos. El 
programa cobreix l’allotjament, la 
manutenció, diners de butxaca (quanti-
tat simbòlica), el viatge, la formació i 
l’assegurança. 

El Consell coordinarà els actes de la Diada 2014
Una trobada al Consell Comarcal va ser-
vir per donar al tret de sortida al pro-
grama per celebrar el 300 aniversari de 
l'11 de Setembre que tindrà lloc durant 
la Diada de 2014. El Consell Comarcal del 
Bages coordinarà els actes que es portin 
a terme al territori i recollirà tota la infor-
mació de les entitats i municipis que se 
sumin als actes de commemoració. En 

aquest sentit, Manresa, Cardona, 
Talamanca i Castellbell ja han començat 
a treballar en els seus projectes per ce-
lebrar aquesta data tan assenyalada. La 
intenció és que els municipis treballin a 
partir dels eixos institucional, popular i 
festiu, pedagògic i científic.
També es va concretar un calendari 
d'actes commemoratius amb unes pri-

meres dates de celebració especial. 
Seran el 13 de juliol de 2013, coincidint 
amb l'aniversari de l'incendi de Manresa, 
i el 21 de setembre de 2014, cap de set-
mana posterior a la data de 18 de se-
tembre que celebra Cardona. El Consell 
també treballarà per organitzar un acte 
institucional comarcal que aglutini els 35 
municipis.  
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Una àrea informàtica de referència que 
amplia els seus serveis constantment
L'àrea d'Informàtica del Consell 
Comarcal desenvolupa eines 
d'administració electrònica per a la 
millora de la gestió comarcal i noves 
aplicacions que es posen al servei 
dels ajuntaments.
L'any 2012, per exemple, el Consell 
ha estalviat més de 12.000 euros en 
notificacions per correu postal grà-
cies a la posada en marxa del sistema 
e-Notum, una eina que permet rea-
litzar notificacions i comunicacions 
per mitjans electrònics amb totes les 
garanties jurídiques. Aquest sistema, 
a més, ofereix immediatesa en la 
notificació i la seva acceptació o 
rebuig i, per tant, ajuda a reduir el 
temps de resolució dels procedi-
ments administratius. I s'estalvien 
les despeses de material d'oficina 
(paper, tinta...) i de correus postals 
certificats. 

Un servei de referència
L'ús de les noves tecnologies al 
Consell Comarcal del Bages és refe-
rent a Catalunya. La implantació d’un 
sistema de gestió de cementiris és 

L'Oficina del Consumidor atén
gairebé 5.000 consultes l'any 2012
L'Oficina Comarcal d'Informació al 
Consumidor (OCIC), gestionada pel 
Consell Comarcal del Bages, ha atès 
durant l’any 2012 un total de 4.862 
consultes de la ciutadania: 2.203 usu-
aris s'han adreçat a l'oficina a través 
de consultes telefòniques; 2.219 han 
fet la consulta físicament a l'oficina; 
413 ho han fet a través de correu elec-
trònic; i 27 han presentat queixes per 
escrit.
En total, l'OCIC ha tramitat 1.026 re-
clamacions, 433 de les quals estaven 

relacionades amb els serveis de tele-
fonia (mòbil, fixa i Internet). Altres 
dels àmbits que han generat més re-
clamacions han estat els serveis 
financers –sobretot pertanyents al cas 
de participacions preferents i deute 
subordinat perpetu-, amb un total de 
147 reclamacions; i l'energia elèctrica, 
amb 115. També hi ha hagut diferents 
reclamacions relacionades amb agèn-
cies de viatges, compra 
d’electrodomèstics i vehicles, factures 
del gas, etc.

exemple d’un procés liderat pel Bages 
que ha permès informatitzar de forma 
telemàtica l'organització i el manteni-
ment de les dades dels cementiris 
municipals.  Vint-i-set ajuntaments de 
la comarca i dos d’Osona utilitzen 
aquesta eina que ara la Diputació de 
Barcelona vol fer extensiva a tota la 
província amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Bages.
Però no és la primera vegada que el 

Consell bagenc és referent en la utilit-
zació de nous sistemes:  l’any 2007 ja 
es va implantar un innovador sistema 
per tenir un major control dels despla-
çaments del servei del transport esco-
lar, consistent en la utlització d'una 
PDA i un lector de codi de barres en el 
control d'assistència diària. El pro-
jecte és important per l'optimització 
de recursos i pel control dels alumnes 
i de l'ús de cada línia.



CCBAGES - Opinió 14

El primer mort en accident de trànsit a Catalunya de 
l’any ha estat a la C-55. Aquesta carretera que 
travessa la nostra comarca, és una de les vies més 
perilloses i mortals del nostre país.
Hi ha qüestions que podem estudiar i debatre en 
profunditat, com per exemple si la situació econòmi-
ca actual permet fer un desdoblament de la carre-
tera, o si aquest projecte és realment prioritari, o si 
s’han d’alliberar els peatges (total o parcialment)... 
Però el que no podíem ajornar més era prendre 

mesures d’emergència, per tal d’actuar en els punts 
de més sinistralitat. Finalment aquestes mesures 
s’han aprovat, les obres estan licitades i a punt de 
començar en els trams de Castellbell i el Vilar,  
l’enllaç de Sant Pau i properament la ronda de 
Manresa.
Esperem que amb això i sent conscients de la nostra 
responsabilitat a l’hora de conduir, els accidents es 
redueixin significativament. 

Catalunya disposa de 630 km d’autopistes i explota-
des en règim de concessió i pagades directament 
per l’usuari de l’autopista. Això vol dir que a 
Catalunya el 67% de les vies ràpides són de peatge, 
mentre que a l'Estat tan sols representen el 20%, 
donat que compten amb un dens teixit de vies 
ràpides gratuïtes i alternatives al peatge. Aquest 
model de tarifes establertes exclusivament per 
raons financeres i no pas com a instruments de 
gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiències 
en l’optimització de la capacitat de la xarxa viària i, 
de l’altra, desigualtats territorials significatives i un 
greuge, en especial, per Catalunya. Un greuge que 
any rera any augmenta: de les inversions previstes 
per Catalunya en els pressupostos de l’Estat del 
2011, tan sols se n’han complert el 35,53% men-
tres que a Madrid van arribar al 111,65%.  Quan 
les dades mostren que la C 55 és la carretera amb 
més víctimes de tot el país, sembla que les 
mesures que s’han demanat des de la societat civil 
i des dels representants públics territorials (que 
s’executin de forma immediata les mesures per 
eliminar els punts negres, i que s’alliberi la C 16 
entre Sant Fruitós i Sant Vicenç), haurien de ser 
prioritaris per qualsevol representant polític. Des 
d’ERC no ens en cansarem d’exigir-ho.

79 morts en 10 anys, no són prou motiu com per a 
que la C-55 es modifiqui d'una vegada? Solem dir 
que estem en un país que es mou a reacció, que 
ens movem quan hem de lamentar algun fet. No 
hem hagut de lamentar prou?
Després de molts anys d'accidents la ciutadania 
s'ha mobilitzat, la Plataforma “No + morts a la 
C-55” i la FAVM per recordar-nos a tots els respon-
sables polítics que aquesta situació és insostenible. 
Fa molts anys que els representants polítics del 
Bages demanem la millora d'aquest tram de car-
retera i el Consorci Viari de la Catalunya Central 
n'és un exemple.
Ara el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, ha anunciat unes obres de millora. Des 
del PSC ho celebrem, però també diem que és un 
primer pas, i que seguirem treballant per a què la 
C-55 es desdobli. Així com per a que la C-16 alliberi 
el seu peatge al veïns i veïnes del Bages.

Els grups comarcals opinen sobre la C-55, de la qual s'ha reivindicat llargament el des-
doblament i, mentre l'esperem, mesures d'urgència de millora per reduir-hi la sinis-
tralitat.
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Tenim una autovia que ens porta a Girona, i d’allà a França, i a 
Lleida, i d’allà a Espanya; una altra que ens porta cap a Berga o 
cap a Terrassa i Barcelona; una bona carretera que ens du a 
Solsona i una altra que ens condueix a Igualada i al sud del país. 
Alhora, tenim una espessa xarxa de carreteres i carreteretes que 
uneix tots els pobles i racons de la comarca. Si comparem l’estat 
actual de la nostra xarxa viària amb la de fa només trenta anys 
ens adonem de la brutal transformació produïda. Tenim, però, 
tres problemes: 1. Moltes d’aquestes carreteres són de peatge, a 
l’ombra (el paguem tots) o en obert (paga qui l’utilitza), i això fa 

que ens acabin costant molt més del que val la inversió i el man-
teniment. 2. Tot el que s’ha invertit en carretera no s’ha fet en 
ferrocarril, que és el mitjà de transport més idoni, i segur!, per 
connectar zones interurbanes densament poblades 3. A conse-
qüència dels punts 1 i 2 (peatges i mal ferrocarril) molta gent 
utilitza una carretera que hauria de servir per connectar els 
pobles del Bages sud com a via per anar a Barcelona. Això la 
satura i n’augmenta la sinistralitat de forma alarmant.
Solucions: Abaratir el peatge de la C-16 i treure cotxes de la 
carretera invertint, d’una vegada, en la xarxa de Rodalies.

Molt es parla malauradament de la C-55 a causa del nombre 
important d'accidents, que es concentren, en la seva majoria 
en el tram de Manresa-Abrera i del seu possible desdobla-
ment, però que a causa de l'orografia del terreny i de l'elevat 
cost de l'obra, han fet que els diferents Governs de la 
Generalitat s'ho repensessin a l'hora de prendre una decisió. 
Decisió que en el actual context de crisi sembla molt llunya-
na.
També s'ha parlat de la gratuïtat de la caríssima C-16 per part 
dels residents de la comarca, però, pel que sembla, la conces-

sionària de l'autopista C-16 (AUTEMA), no te cap intenció de 
tenir cap gest en aquest sentit, per la qual cosa el gruix dels 
vehicles seguirà circulant ineludiblement per la C-55, engrei-
xant així  les estadístiques sobre accidents de trànsit.
Cal tenir en compte que la majoria d'accidents produïts en 
aquesta carretera són producte de l'excés de velocitat i de les 
distraccions al volant, per això es suggereix prudència donat 
l'irregular traçat d'aquesta via i solucions per part d'una 
administració que sempre ha mirat cap a un altre lloc quan es 
tracta aquest problema d’abast comarcal.

Escrivim aquestes línies sabent que en breu s'iniciaran 
les obres de millores de la C-55, obres que han d'anar 
encaminades a eliminar els punts negres en els dife-
rents trams d'aquesta via. Entenem que aquestes obres 
són urgents i prioritàries, però insuficients, ja que no 
s'instal·laran mitgeres en tots els trams dels punts 
negres. Aquestes mesures van encaminades a eliminar 
la sinistralitat en una de les carreteres mes perilloses de 
Catalunya.
Les comunicacions de la nostra comarca amb Barcelona 
han estat les grans oblidades en aquest país. Diàriament 
són milers els bagencs i bagenques que es desplacen a 
Barcelona o a la zona metropolitana per treballar o 
estudiar, mitjançant el transport públic o privat. El nos-
tre model és prioritzar el transport públic, escurçant el 
temps de recorregut de Rodalies, així com l'alliberament 
del peatge de la C-16. Dues accions que pensem que 
tenen un ampli consens entre els diversos agents 
econòmics i socials del Bages. 

La carretera. És aquest el títol d'una cançó. No recordo qui la can-
tava però em pot servir per exemplificar el que ha estat els darrers 
20 anys, o més, la c1411 abans la C-55 ara... la cançó del mai 
acabar, la cantarella del de torn fent cara compungida... i mentres-
tant la gent accidentant-se amb resultats amargs i colpidors.  
No vull entrar al debat i/o a l’opinió del per què construir una 
autopista de pagament en detriment de desdoblar una carre-tera 
existent. No hi ha riu ni impactes mediambientals que valguin que 
recolzin el no desdoblament tenint en compte les barbaritats en la 
construcció de l’autopista que passa paral·lela a la C-55. Bé, inter-
essos de les dècades dels noranta i lobbies en diuen... que interes-
sava més en comissions i expropiacions que en la decència del 
servei als ciutadans.
Properament començaran les mesures que han de propiciar que 
els conductors que perdin el control dels seus vehicles no impactin 
entre ells, mitjançant la NewJersey en alguns indrets i altres ele-
ments indicadors i senyalitzadors que poden fer minorar la veloci-
tat i evitar l’accident entre vehicles. Però en detriment de 
l’objectivitat de la rapidesa i seguretat com serien dobles carrils i 
una velocitat pertinent. Sense oblidar que ho paguem amb els 
nostres impostos, aquestes mesures i altres infraestructures... de 
Girona o Barcelona, per exemple, i que de ben segur amortitzaran 
la despesa amb els radars instal·lats a tal efecte.
Sigui com sigui, al·leluia! Esperem que podem donar per finalitza-
da l’etapa de les protestes, no per accidents –que son inevitables 
en molts casos-, però sí per la no actuació de l’administració per 
invertir a les nostres carreteres i evitar morts i ferits. Esperem que 
definitivament podem tornar a dir que agafem la carretera d’anar 
a Barcelona en lloc de la carretera de la mort. Així sigui.
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