
 

3a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE  
POLÍGONS DEL BAGES 

La reindustrialització al Bages  
____________________________________________ 

 

Lloc: Palau Firal de Manresa.  

Polígon Els Dolors - c/ Castelladral, 5-7 de Manresa  

Data: 11 de novembre de 2016 

Horari: de 10.00 h a 13.00 hores 

 

  

L’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i EURECAT Centre Tecnològic de      

Catalunya treballen per posar les bases i identificar les que haurien de ser actuacions i          

iniciatives prioritàries d’un pla d’industrialització que, sense cap mena de dubtes, ha de ser 

construït a través de la participació activa i l’aportació dels principals protagonistes d’aquest 

pla: les empreses. 

 

Enguany, la 3a reunió d’Associacions Empresarials de Polígons del Bages té l’objectiu d’extreure 

informació i conclusions de primera mà a través d’un format eminentment dinàmic i participatiu 

amb les associacions empresarials de la comarca.  

 

 

PROGRAMA: 

 

10.00 h Benvinguda 

 Sra. Àuria Caus, regidora d’Indústria i de Comunicació de l’Ajuntament de Manresa. 

 

10.15 h  Els reptes de la reindustrialització  
 Sr. Roger Font, director de Consultoria Tecnològica d’Eurecat Centre Tecnològic de   

Catalunya.  

 

10.45 h  Dinàmica de treball entre els assistents 

 Àmbits: Innovació i emprenedoria, Internacionalització, Sostenibilitat, Impuls a       

l’ocupació, Potenciació de Polígons d’Activitat Econòmica. 

 

13.00 h Conclusions i valoracions col.lectives  

  

13.45 h Cloenda 

 Sra. Fina Rodríguez, consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell  

 Comarcal del Bages. 

 

              
 
 
Organitzat per: 

         
 
 
 
Amb el suport de: 
 
 

 
Amb la participació de: 

 

 

https://goo.gl/mjwpbq
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El projecte 
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Metodologia 

El Pla d’Industrialització és realitzarà seguint la següent metodologia: 

 

 Benchmark d’iniciatives 

 Entrevistes amb agents del territori i la 

indústria 

 Workshops de treball 

 Jornades de presentació dels resultats 
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Fases de treball 

C Generació d’iniciatives 
d’interès

• Definició d’un pla d’actuacions 
consistent i coherent per assolir 
els objectius estratègics del Pla

D Pla Operatiu

• Desenvolupament de les activitats i 
establiment d’objectius operatius i 
d’impacte

A Diagnosi

• Anàlisi de les principals barreres 
a la industrialització
• Benchmark internacional 
d’iniciatives similars

B Establiment dels focus i 
objectius estratègics

• Establiment de les principals 
prioritats estratègiques del pla
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Després de superar l’etapa de la deslocalització el Bages busca 
establir una estratègia global per a l’atracció d’una 

indústria puntera, d’alt valor afegit, així com, l’enfortiment i la 
tecnificació de les empreses del territori 
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Punts clau en la definició del Pla: 
 
• Implicació del territori 
• Potenciació dels principals sectors 

del Bages 
• Detecció i potenciació de sectors 

emergents 
• Projecció internacional  
• Potenciació de la Innovació 
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Barreres 

• Falta d’una estratègia global per a l’impuls de 

la indústria 

• Dificultats en la cooperació empresarial per a 

l’impuls de projectes tractors 

• Dificultats en la cooperació entre territoris 

• Pèrdua dels valors i de la cultura industrial 

• Problemes per a l’atracció i retenció de talent 

• Dificultat en el finançament de grans projectes 

empresarials   

• Problemes en mobilitat i infraestructures 

 

M
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Objectius 

• Impulsar la reindustrialització  

• Millorar la competitivitat de la indústria existent 

en el territori 

• Convertir al Bages en un pol d’atracció de talent 

i inversió a nivell internacional 

• Potenciar una indústria d’alt valor afegit amb la 

innovació i sostenibilitat com a principals valors 

• Definir el posicionament del Bages en noves 

indústries emergents 
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Focus Estratègics 

Sostenibilitat i 
economia circular 

M
ob
ilit
at 
so
st
en
ibl
e 

Manufactura 
Avançada 

Atracció i retenció 
del talent 

Dinamització dels 
polígons 

Millora de la 
infraestructura 

Suport a la 
innovació i 

l’emprenedoria 

Cooperació 
empresarial 

Internacionalització Marca Bages 
Cooperació entre 
territoris 
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Tendències que canviaran el 
futur de la indústria 
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Robòtica Autònoma i Industrial 

Robòtica col·laborativa, nous vehicles 

autònoms, nous sensors i actuadors 

per a l’automatització de tasques 

diverses en tot tipus d’entorns. 
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Fabricació additiva o impressió 3D 

La successiva superposició de capes 

de material permetrà: 

• Acostar els punts de fabricació al 

consumidor 

• Producció de sèries curtes 

adaptades a qualsevol geometria 

• Producció personalitzada 
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Simulació i virtualització (VR) 

Simulatge i modelatge tridimensional 

de maquinària industrial i animacions 

per entendre el seu funcionament, 

creació d’imatges virtuals de plantes 

de fabricació, realitat augmentada 

per facilitar l’aprenentatge de 

l’operari. 
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Impressió funcional i electrònica incrustada 

Permetrà a sectors com l’embalatge, 

el tèxtil, el farmacèutic o el biomèdic 

l’aportació de funcionalitat a 

superfícies i objectes a través de la 

impressió de dispositius de capa fina. 

Les superfícies aniran allotjant cada 

cop més funcionalitats. 
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Materials avançats 

Els avenços en nanotecnologia 

permeten crear nous materials amb 

propietats espectaculars a escala de 

laboratori. El gran repte és escalar 

aquests materials perquè puguin ser 

utilitzats per a la indústria.  
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Economia circular i sostenibilitat 

Persegueix que els residus i 

subproductes entrin de nou en el cicle 

de producció com a matèries 

primeres secundàries a través de  

l’ecodisseny, la reutilització, 

l’aplicació de nous materials reciclats 

i nous processos de valorització de 

residus. 
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Ciber-seguretat 

Caldrà adaptar la ciber-seguretat a 

entorn industrials per tal d’evitar 

possibles atacs externs. Sense la 

màxima seguretat no es pot garantir 

l’accés al paradigma indústria 4.0. 
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• Necessitat d’una infraestructura de comunicacions que s’adapti als nous requeriments 

• Nous perfils professionals 

• Creació de nous espais per a la recerca col·laborativa 

• Creació de HUBS d’especialització 

• Integració entre empresa i territori (Smartcities) 

• Creació de plantes pilot per a la validació i escalat de noves tecnologies 

• Suport financer per la innovació 

Què necessitem? 
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Dinàmica de grup entre els 
assistents 
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Dinàmica de grup: Temes a debatre 

Atracció i retenció 
del talent 

Dinamització dels 
polígons 

Cooperació 
empresarial  

Cooperació entre 
territoris 

Sostenibilitat i 
economia circular 
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Dinàmica de grup 

Metodologia durant la sessió: 

 

1. Divisió dels participants en 

grups de 8 a 10 persones 

 

2. Cada grup ha disposat de 20 

minuts de discussió per cada 

un dels temes. Tots els 

participants passen per tots 

els grups 

 

3. Valoració conjunta de les 

idees. 

 

3. Canvi de focus 

2. Discusió de focus 

1. Creació de grups 

4. Conclusions 

20 
Min 

100 
Min 
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Conclusions 

ATRACCIÓ I RETENCIÓ DE TALENT 

 
Què és talent? Talent és la capacitació i qualificacions que es necessiten des del 
territori i que no pot cobrir, ja sigui universitari com a perfils de FP. 
 
Certes mancances de perfils d’oficis, dificultats en accedir i contractar personal, i 
estructures educacionals que no ajuden a solventar aquest problemes: 

 
-        P. Ex. Escoles (programes formatius, com a percepció de que l’FP no és el millor 

camí) 
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Conclusions 

ATRACCIÓ I RETENCIÓ DE TALENT 

 
1. Fomentar la formació de perfils d’oficis 

• Formació dual à participació de les empreses en la definició de 
requeriments 

• Convalidar aquests estudis avançats 
• Generar vocació 

 
2.     Generar vocacions des de les escoles (mineria),  

• programa de vocacions en visites 
• Projectes conjunts entre empreses i escoles 

 
3.      Portal conjunt del Bages per l’oferta de formació i perfils (ofertes, requeriments) 
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Conclusions 

DINAMITZACIÓ DE POLÍGONS 

 

Principals barreres i debilitats: 
 
1. Mala planificació dels polígons.  
2. Existència de polígons on manquen els serveis bàsics de qualitat i amb altres 

problemes d’accessibilitat. Es necessita que les infraestructures funcionin 

correctament. 
3. Existència de diferents normatives, que es contradiuen en alguns punts. Manca 

una regulació especifica del polígons d’activitat econòmica segons tipologia. 
4. Els polígons amb poca massa crítica tenen complicat formar associacions 
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DINAMITZACIÓ DE POLÍGONS 

 

Necessitats: 

 
1. Caldria fer una construcció amb sentit i seguint models europeus que 

actualment funcionen. 
2. Regulacions per tal que tots els membres dels polígons d’activitat econòmica 

estiguin dins l’associació corresponent. 
3. Professionalitzar les associacions per tal de garantir-ne el seu correcte 

funcionament. 
4. Fomentar la cultura de la cooperació i l’esperit d’associació. 

5. Adequació dels espais a les normatives i certificacions energètiques 
corresponents. 

 

Conclusions 
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DINAMITZACIÓ DE POLÍGONS 

 

Iniciatives proposades: 

 
1. Especialització de polígons d’activitat econòmica, amb les necessitats i 

legislació adaptada a les particularitats corresponents 
• Possibilita l’atracció d’empreses especialitzades 

• Potenciació d’aquestes zones 
2. Eines per buscar empreses pels polígons a través de campanyes de màrketing 
3. Fomentar la necessitat de l’associacionisme entre entitats dels mateixos 

polígons 

4. Localització i caracterització de les naus disponibles dels diferents polígons de 
la zona. 

 

 

 

Conclusions 
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Conclusions 

COOPERACIÓ I COMPETÈNCIA ENTRE TERRITORIS 

 

Barreres identificades 

 
1. Masses interlocutors diferents; No identificat un lideratge comarcal. 
2. Entre territoris, més competició que cooperació 
3. Manca de pla supramunicipal 

4. La política ha separat els territoris. 
5. Infraestructures de connexió amb Barcelona insuficients. 
6. Normativa pròpia de cada municipi. 
7. Duplicitats de serveis des de l’administració local (emprenedoria, formació, ...)  

8. Falta de plantejament estratègic a 10 anys 
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Conclusions 

COOPERACIÓ I COMPETÈNCIA ENTRE TERRITORIS 

 

Necessitats identificades 

 
1. Sinèrgies entre comarques des del punt de vista del sòl 
2. L’Administració ha de liderar i donar serveis. 
3. Homogeneïtzació de la implantació de fibra òptica en els polígons. 

4. Projecte Phoenix: Acord supramunicipal entre Súria-Callús-Sallent. 
5. Rèplica d’actuacions com ara Bages Turisme, Agència de Desenvolupament 

Local (Osona-Berguedà)  

 

 

 

 



31 Pla d’Industrialització del Bages 

Conclusions 

COOPERACIÓ I COMPETÈNCIA ENTRE TERRITORIS 

 

Iniciatives identificades 

 
1. Utilitzar el concepte de clúster (punts en comú a través d’interessos particulars). 
2. Classificació i caracterització del sòl disponible.  
3. Convenis laborals propis que ofereixin avantatges competitius. 

4. Aprofitament d’estructures ja formalitzades (pacte d’alcaldes, ...) i potenciació 
d’estructures informals (basades en persones) 

5. Dinàmiques de networking entre territoris. 
6. Potenciar col·laboració entre diferents associacions d’empresaris/aries 
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Conclusions 

COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES 

 

Principals barreres i debilitats: 

 
1. Desconeixement de l’entorn empresarial immediat. Hi ha una manca d’informació o poca 

difusió de les empreses de la zona i dels seus serveis. Tot i que hi ha un directori del Consell 

Comarcal, la major part de les empreses desconeixen la seva existència. 

2. Les grans empreses porten la seva propia dinàmica i per part de la petita i microempresa es 

percep poca participació, així com poca resposta a iniciatives col·laboratives. 

3. Hi ha la percepció que hi ha més rivalitat entre empreses que en altres comarques, per 

exemple, Osona (sector càrnic com a referència). 

4. Falta d’informació de les eines de finançament disponibles, així com de les oportunitats pel 

que fa a la participació en projectes d’àmbit europeu. 

5. Falta de confiança mútua entre empreses i envers l’administració. Costa passar de la relació 

de competició a la d’associació, especialment per la por a la pèrdua d’actius de l’empresa 

(personal format, propietat industrial, clients) en favor del possible partner. Pel que fa a 

l’administració, hi ha empreses que innoven soles perquè no hi confien. 

6. Percepció que els projectes disponibles són massa grans i de difícil accés per a la majoria 

d’empreses. 
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COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES 

 

Necessitats: 

 
1. Iniciatives en què sigui patent el retorn que té en termes de benefici el fet de 

participar en iniciatives de cooperació empresarial. 
2. Inculcar una cultura empresarial de cooperació. Fan falta projectes i 

finançament que motivin l’associació entre empreses. 
3. Lideratge per conduir la reindustrialització del territori. 
4. Informació acurada i actualitzada de les empreses i serveis de l’entorn. 
 

 

 

 

Conclusions 
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COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES 

 

Iniciatives proposades: 
1. Creació d’un Marketplace. Generació d’un punt de trobada. Generació d’un 

catàleg actualitzat de proveïdors de la zona (o millora de l’existent). Possibilitat 
d’acumular la demanda per abaratir despeses d’aprovisionament.  

2. Creació d’un fons d’inversió local per impulsar el finançament de projectes 

tractors pel territori.  
3. Promocionar la figura de la UTE incloent clàusules que premiïn la concurrència 

conjunta en les licitacions. 
4. Associacions als polígons que generin relacions entre les empreses i fomentin la 

trobada informal. Centres de serveis amb menjadors comunitaris, espais de 

coworking, formació, activitats esportives, escola bressol, transport públic, etc. 
Aquestes associacions haurien de tenir prou entitat per organitzar activitats que 
apleguin empresaris del polígon i entre polígons per generar relacions personals 
que donin lloc a la confiança. 

5. Impuls de projectes més petits o micro-projectes. 

 

 

Conclusions 
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COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES 

 

Altres observacions: 
1. Alguns empresaris consideren que els serveis oferts per les associacions no coincideixen amb 

les necessitats de les empreses. Per exemple, el Centre de Formació no proveeix 

d’especialistes que puguin ser contractats per les empreses (provenen de programes 

d’inserció i no tenen el nivell d’especialització suficient). 

2. Cas d’èxit: el polígon de Bufalvent disposa d’una escola bressol finançada per totes les 

empreses del polígon amb l’objectiu de resoldre la conciliació laboral/familiar. 

3. Sí que existeix cooperació a nivell client-proveïdor com a resultat d’una relació personal de 

confiança entre empreses petites. 

4. La possibilitat de promocionar beques territorials especialitzades per captar talent. Regular i 

estandarditzar els programes i convenis d’inserció en col·laboració amb centres de formació 

i universitats. 

5. Algunes empreses no veurien bé la mancomunació de serveis, ja que els obligaria a regular i 

abaixar els diversos preus que ofereixen a cada client actualment. 

6. Cal impulsar la connexió entre empreses i administració per difondre i promocionar els 

projectes europeus. 

 

 

Conclusions 
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Conclusions 

SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR 

 
És un tema complex i relativament nou. Les empreses gestionen els seus residus i ho 
fan bé, però molt promogudes per les polítiques promogudes per les 
administracions. Les pimes es mobilitzen davant polítiques de govern, taxes, 
imposicions... D’altra manera el seu dia a dia els dificulta implementar mesures de 
sostenibilitat i economia circular si no veuen un benefici i retorn clar i directe.   

 
Davant l’escassetat de recursos i la importància de factors ambientals, és clau que: 
• Les empreses redueixin la seva dependència en recursos naturals cada vegada 

més escassos i cars.  
• Les empreses converteixin residus en ingressos i valor. 

• Les empreses amb una activitat social i ambiental superior tenen un clar 
increment de la seva reputació. 

• Les administracions públiques han de potenciar i promoure iniciatives enfocades 
a l’economia circular.  

 

 

 



37 Pla d’Industrialització del Bages 

Conclusions 

SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR 

 

Iniciatives proposades: 
 

1. Creació de bases de dades per la valorització de residus. Matching entre 
empreses. 

2. Tenir referents de bones pràctiques. Tan a nivell català com a nivell europeu. Per 

tal de poder-hi trobar empreses similars amb actuacions reproduïbles.  
3. Gestió integrada de residus a nivell de polígons. Associacions. Dificultats per la 

diversitat d’empreses als polígons. 
4. Conscienciació de les empreses dels avantatges de l’economia circular a nivell 

de reducció de costos. Promoure anàlisis de cicle de vida (petjada de carboni) i 

transmetre possibilitats de millora i impacte (beneficis, reducció de costos). 
5. Tenir graus i estudis enfocats, sobretot vinculats amb la sostenibilitat en la mineria 

i en la valorització dels residus existents. 



38 Pla d’Industrialització del Bages 

Conclusions 

SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR 

 

Iniciatives proposades: 
 

6. Crear la indústria de rentat d’ampolles de vi. Substituint el seu reciclatge per 
fundació reduint la petjada de carboni i essent referent de tots els cellers de 
Catalunya central. 

7. Possibilitat d’impulsar el Bages com a referent en Sostenibilitat: Les eines hi són 
però falta lideratge, coordinació per poder-ho articular.  

Plantes de reciclatge del pont de Vilomara / Mines que són problema i oportunitat (projecte 
Phoenix) / UPC Manresa grau de recursos naturals / Aigües de Manresa / Geoparc / 
CTMEurecat – Sostenibilitat / Empreses pròpies del Sector / Parc Ambiental (Abocador) únic a 
Catalunya. (tot el cicle en un lloc) / Simbiosi economia circular (pilot a manresa) estratègia a 
implementar al territori / Anella verda (àrea protegida) / Parc de la sèquia (parc de l’aigua) / 
Centre d’interpretació de l’aigua / Ubicació excel·lent, enmig de tres vies principals.  
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