
Pla Industrial del Bages 
Resum executiu 

Manresa, 24 d’abril del 2017 



1- Objectius 
2- Metodologia 
3- Diagnosi 
4- Estratègia 

Índex 



1. Posar en valor les capacitats i potencialitat del teixit industrial 
del Bages. 

2. Establir estratègia global per a l’atracció i retenció d’indústria 
puntera d’alt valor afegit en sectors amb un alt potencial de 
creixement. 

3. Donar suport a la diversificació cap a nous sectors amb 
l’oportunitat de combinar les capacitats existents en el territori i 
noves tecnologies emergents. 

4. Establir mecanismes de finançament i impulsar projectes 
empresarials d’alt impacte. 

5. Desenvolupar estructures territorials clau per consolidar el Bages 
com un dels principals ecosistemes innovadors del territori 
català. 

Objectius 



 Anàlisi del territori i identificació de l’ecosistema 

del Bages 
 Coneixement del Bages 

 Entrevistes amb agents de la indústria del territori 

 Reunions i workshops de treball 

 

 Benchmark d’iniciatives internacionals 

 

 Definició d’iniciatives, estratègia, organització i pla 

operatiu 

Metodologia 



Agents implicats 

Universitats, centres de R+D+i 
i centres de formació 

Agrupacions empresarials i 
patronals 

Administració Pública  

Empreses Ciutadania 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

Ajuntament de 
Gaià 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages Ajuntament de Sant 

Salvador de Guardiola 

Ajuntament 
de Talamanca 

Metodologia 



Reunió d'Associacions Empresarials de Polígons del Bages. Tallers de Treball 11/11/2016 

51 assistents (associacions, cambres, ajuntaments, empreses, centres tecnològics, universitats, escoles i 
experts del territori) 

Metodologia 

Reunions i workshops 



OPORTUNITATS 

30 municipis 
101 polígons d’activitat econòmica 

 954 empreses al sector industrial (*) 
15.011 treballadors/ores assalariats al sector industrial (*) 
1.640 treballadors/ores autònoms al sector industrial (*) 

85% empreses < 10 treballadors/ores 

(*) Dades Seguretat Social (4rt trimestre 2016 Bages).  
Font: Hermes-DIBA i Consell Comarcal del Bages 

Diagnosi 

Dades bàsiques 



OPORTUNITATS 

Diagnosi 

Dades bàsiques 



Atracció i retenció de talent 

- Poca massa crítica d’empreses 
grans. 

- Dificultat per trobar perfils tècnics 
qualificats en l’entorn industrial. 
 

 Iniciatives suggerides: 
- Fomentar la professió de perfils 

d’ofici.  
- Generar vocacions des de l’escola.  
- Promoure portal conjunt d’oferta 

formativa al Bages. 

Dinamització de polígons 

- Planificació i heterogeneitat dels 
PAE.  

- Mancances d’accessos i fibra òptica 
en alguns d’ells. 
 

 Iniciatives suggerides: 
- Promoure l’especialització de 

polígons. 
- Fomentar l’associacionisme i 

localització i caracterització de les 
naus disponibles.  

- Tenir una reserva de grans espais. 

Sostenibilitat i economia circular 

- Baixa sensibilització empresarial. 
- Percepció de cost i no de benefici. 
- Mobilització fruit de regulacions i 

normatives.  
- Excessiva burocràcia i normativa poc 

clara de les administracions. 
 

 Iniciatives suggerides: 
- Crear BBDD per valoritzar residus.  
- Evidenciar les bones pràctiques.  
- Gestionar de manera integrada els 

residus dels polígons.  

Diagnosi 

Reflexions extretes de les entrevistes i els workshops 



Cooperació entre territoris 

- Interlocució i normativa diversa que 
dificulta la coordinació 

- Falta de lideratge estratègic de la 
comarca i manca de visió supramunicipal. 
 

 Iniciatives suggerides: 
- Pla de màrqueting de territori. 
- Incrementar accions i posicionament de 

capitalitat de la Catalunya Central.  
- Mancomunar serveis.  
- Aprofitament d’agents i estructures ja 

formalitzades en el territori. 

Cooperació entre empreses 

- Poca cooperació entre les empreses, 
sobretot petites.  

- Percepció de baixa auto-estima.  
- Falta d’informació en eines de 

finançament.  
- Percepció de rivalitat entre empreses de 

diferents comarques. 
 

 Iniciatives suggerides: 
- Creació d’un MarketPlace i un fons 

d’inversió local.  
- Promocionar la figura d’UTE per endegar 

projectes conjunts. 
- Impuls de projectes més petits. 

Diagnosi 

Reflexions extretes de les entrevistes i els workshops 



PUNTS FORTS 
 Bagatge industrial i exportador. 
 Cost del sòl industrial favorable. 
 Agents econòmics i socials actius. 
 Iniciatives al voltant de la sostenibilitat i l’economia circular. Pull local 

d’empreses de gestió de residus. 
 Localització del Bages, confluència dels tres eixos i proximitat de les 

poblacions. 
 Foment de l’associacionisme en els polígons. 
 Diversificació sectorial. 
 Arrelament de les empreses al territori. 

 

PUNTS FEBLES 
 Diversitat de petites empreses, dificultats per obtenir massa crítica.  
 Poca activitat de cooperació empresarial. 
 Dificultat d’atracció de capital estranger. 
 Baixa inversió en innovació tecnològica 
 Demanda no satisfeta de perfils tècnics dins la comarca. 
 Falta d’una estratègia clara pel creixement del territori i un lideratge clar. 
 Manca de sòl industrial (grans parcel·les). 
 Dificultat de finançament de grans projectes tractors. 
 Dificultat de finançament i mentoratge de nous projectes empresarials. 
 Problemes de mobilitat i accessibilitat als polígons. 

OPORTUNITATS 
 Projecte Phoenix com a pol d’atracció i desenvolupament. 
 Imbricació del desenvolupament turístic i el teixit industrial. 
 Aliances entre les universitats per constituir campus i oferta comuna. 
 Projectes nascuts al territori dels agents econòmics i socials. 
 Afavoriment marca Barcelona per captar inversions internacionals. 
 Concepte de Catalunya Central i potencial capitalitat de Manresa. 
 Industria 4.0 i manufactura avançada. 
 PECT 2017-2020. 

AMENACES 
 Tendència a construir estructures informals més que formals. 
 Incerteses en l’adequació del projecte Phoenix i el seu corresponent pla 

director. 
 Baixa confiança vers l’administració a l’hora de construir i liderar estratègies. 
 Competència territorial entre municipis i comarques i baixa percepció de 

capitalitat de Manresa.  

Diagnosi 

DAFO del Bages 



• Marca Bages 
• Competitivitat  
• Lideratge 
• Cultura Industrial  
• Diversificació 
• Emprenedoria 
• Cooperació empresarial i territorial  
• Sostenibilitat 
 
 
 
 
 

Diagnosi 

Valors 



PLA INDUSTRIAL DEL BAGES 

EIX 1. 
Territori 

EIX 2. 
Persones 

EIX 3. 
Smart Bages 

Atracció i retenció del 
talent 

Nous perfils professionals 
d’ofici preparats per a la 

indústria del futur 

Foment de les vocacions 
científic-tecnològiques i 

cultura industrial 

Excel·lència i referència 
en tecnologia digital 

sostenible 

Potenciació de sectors 
emergents 

Plataforma Smart Cities 

Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 
infrastructures 

Foment de programes de 
finançament per a la 

indústria 

Posicionament 
internacional del Bages 

Suport indústria minera 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Grans parcel·les 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Disposar de grans parcel·les de sòl 
industrial per a fomentar la 
instal·lació de grans grups 
multinacionals (estatals i 
internacionals) i de grans empreses 
en general. L’oferta mancomunada 
de sòl industrial disponible de 
grans dimensions permetrà la 
realització d’actuacions conjuntes 
de branding del territori més 
efectives i focalitzades. 

CONTEXT/REPTES 
 

Al Bages hi ha una manca de 
planificació i d’actuació 
mancomunada per oferir 
grans solars industrials, fet 
que dificulta l’aterratge 
d’empreses tractores nacionals i 
internacionals. S’ha detectat que 
hi ha sòl de grans dimensions 
però no està disponible per ser 
utilitzat immediatament i l’oferta 
no està mancomunada. 

ACTIVITATS 
 

1. Analitzar el sòl disponible al 
Bages. 

2. Actuar localment per a 
comprometre i disposar d'una 
manera contínua de sòl 
industrial. 

3. Planificar de manera supralocal 
una oferta mancomunada 
d'aquest sòl. 

4. Promoure models de cogestió i 
gestió patrimonial. 

EIX 1. Territori 

Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 

infraestructures 

 Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 

Posicionament 
internacional del Bages Suport indústria minera 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Captació d’empreses tractores 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Definir una estratègia per la 
captació d’empreses tractores al 
territori, principalment grans 
empreses i multinacionals. La 
vinguda de grans empreses al 
territori generarà nous llocs de 
treball directes i més demanda per 
a les indústries auxiliars de la 
zona. 

CONTEXT/REPTES 
 

Apart de la manca de planificació 
i d’actuació mancomunada per 
oferir grans solars industrials, 
l’altre factor que dificulta 
l’aterratge d’empreses tractores 
nacionals i internacionals és una 
manca d’estratègia de 
branding del Bages.  

ACTIVITATS 
 

1. Fer una prospecció 
internacional per identificar les 
empreses tractores.  

2. Dur a terme actuacions 
proactives de comercialització, 
tant internacionals com 
nacionals i regionals.  

3. Definir programes específics per 
a millorar la competitivitat del 
Bages respecte els altres 
territoris. 

EIX 1. Territori 

Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 

infraestructures 

 Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 

Posicionament 
internacional del Bages Suport indústria minera 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Millora en mobilitat i accessibilitat 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Avaluar l'estat de situació i de les 
necessitats en matèria de 
mobilitat i accessos als polígons i 
a les zones industrials, així com 
de l’accessibilitat viària a la 
comarca. Així mateix, 
s’executaran les actuacions de 
millora de la xarxa viària i d’accés 
a polígons i zones industrials. 

CONTEXT/REPTES 
 

La confluència dels diferents 
eixos viaris i la proximitat de les 
poblacions aporta al Bages una 
posició avantatjosa en relació a 
altres territoris.  
 

Tot i això el territori experimenta 
diferents problemàtiques en 
relació a l’accessibilitat i la 
mobilitat als polígons i als 
territoris de la comarca del 
Bages. 

ACTIVITATS 
 

1. Actualitzar l’estudi del transport 
públic i la mobilitat dels 
treballadors/ores dels polígons 
de la comarca, així com de la 
circulació, accés i 
estacionament dels vehicles de 
transport de mercaderies. 
Definir un sistema d’indicadors. 

2. Estudiar l'impacte econòmic i 
mediambiental (favorable) fruït 
dels potencials avantatges i les 
facilitats de circulació.  

EIX 1. Territori 

Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 

infraestructures 

 Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 

Posicionament 
internacional del Bages Suport indústria minera 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Promoció i millora dels polígons d’activitat econòmica (PAEs) 

 
 

DESCRIPCIÓ 
 

Executar programes consensuats 
de dinamització i millora dels 
PAEs entre les administracions 
públiques locals, i les associacions 
empresarials i les empreses dels 
PAEs per la millora de l’entorn de 
treball i per fer més competitius 
aquests espais. Continuïtat als 
projectes que actualment porten 
a terme l’Ajuntament de Manresa 
i el Consell Comarcal del Bages.  

CONTEXT/REPTES 
 

Els polígons d’activitat econòmica 
(PAEs) acullen gairebé la totalitat 
de la indústria del Bages. Tot i les 
actuacions que ja s’han dut i 
s’estan duent a terme sobre els 
PAEs, aquests entorns 
empresarials encara poden i 
han de millorar en serveis i 
qualitat dels polígons per tal 
d’obtenir espais més competitius i 
atraure empreses de més valor 
afegit a la comarca. 

ACTIVITATS 
 

1. Fomentar la creació 
d’associacions empresarials i 
entitats de gestió als polígons 

2. Treballar conjuntament 
administracions i empreses per 
la millora dels polígons 

3. Fomentar el treball conjunt i el 
networking empresarial als 
polígons 

4. Mantenir actualitzat el cens de 
polígons i empreses del Bages 

EIX 1. Territori 

Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 

infraestructures 

 Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 

Posicionament 
internacional del Bages Suport indústria minera 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Projectes motors 

DESCRIPCIÓ  
 

Crear un grup de treball per a 
promoure i liderar grans projectes 
que esdevinguin motor industrial i 
riquesa al territori. 
Aquests projectes han de servir 
com a punt de llança i donar 
visibilitat al territori tant a nivell 
català com europeu.  

CONTEXT/REPTES 
 

La facilitat d’accés a un sòl industrial 
més assequible i la singularitat en 
aspectes relacionats amb la tradició 
industrial, fa del Bages un territori 
d’oportunitats per construir cadenes 
productives de col·laboració i 
projectes motors. La resolució de 
projectes com Phoenix i PECT 
2017-2020 és essencial per definir-
ne l’abast i la naturalesa dels 
mateixos. 

ACTIVITATS 
 

1. Construir un programa de 
desenvolupament empresarial 
innovador i col·laboratiu format 
per empresaris, acadèmia i 
centres d'innovació. Generar 
aliances entre els actors. 

2. Identificar i definir els 
potencials projectes motors i 
fer una priorització. 

3. Identificar i actualitzar les fonts 
de finançament d'inversions 
industrials local i europees. 

EIX 1. Territori 

Posicionament 
internacional del Bages Suport indústria minera 

 Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 

infraestructures 

Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Internacionalització industrial 

EIX 1. Territori 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Donar suport i acompanyament a 
les empreses en el procés 
d’internacionalització, i 
participació en les actuacions 
realitzades pels principals agents 
en el territori. 
D’aquesta manera es potenciarà 
aquesta bona pràctica ja 
identificada per les principals 
empreses exportadores i 
punteres del territori. 

CONTEXT/REPTES 
 

El bagatge industrial i 
exportador del teixit industrial 
del Bages esdevé un bon punt de 
partida.  
 

La diversitat de petites empreses i 
la dificultat per obtenir massa 
crítica per les actuacions conjuntes 
generades des del territori 
representa un repte de cara a 
projectar les empreses a l’exterior. 
  
 

ACTIVITATS 
 

1. Consolidar el paper de 
l'administració local dins de les 
actuacions dels principals agents. 

2. Assegurar la implicació de les 
empreses en el programa 
RIS3CAT. 

3. Promoure la participació en 
clústers i grups temàtics i la 
cooperació empresarial per tal 
d'establir sinèrgies i objectius 
comuns de promoció. 

4. Potenciar la internacionalització en 
l'entorn acadèmic universitari. 

Suport indústria minera 
 Millora dels polígons, la 

mobilitat i les 
infraestructures 

Posicionament 
internacional del Bages 

 Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Clúster de la sal 

EIX 1. Territori 

 
1. Crear un espai físic i virtual per 

impulsar un Clúster de la Sal a 
Sallent. 

2. Investigar sobre la valorització del 
runam salí. 

3. Impulsar els sectors auxiliars 
relacionats amb la mineria (químic, 
metall-mecànic) 

4. Fomentar la col·laboració entre les 
empreses privades, les universitats, 
els centres del coneixement, les 
organitzacions públiques i les 
organitzacions de la societat civil 
entorn l’activitat de la mineria 

DESCRIPCIÓ  
 

Contribuir a la modernització, la 
competitivitat del sector miner, al 
desenvolupament industrial i a la 
gestió sostenible del medi 
ambient a través de la recerca, la 
transferència de tecnologia i 
coneixement i la divulgació. 
 
Aquesta actuació està vinculada a 
l’OP6 Clúster de la Sal del PECT 
presentat ‘Bages, Districte 
Industrial XXI’. 

CONTEXT/REPTES 
 

El subsòl de la comarca té una 
important reserva de potassa, això 
converteix el Bages en un gran 
exportador d’aquest mineral a 
nivell mundial. Mantenir el projecte 
miner en la primera línia de la 
indústria innovadora i amb 
projecció de futur, passa per 
comptar amb un cert consens 
social i una gestió sostenible en 
termes de medi ambient. 

ACTIVITATS 
 

 Millora dels polígons, la 
mobilitat i les 

infraestructures 

 Foment de programes de 
finançament per la 

indústria 
Suport indústria minera Posicionament 

internacional del Bages 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Retorn i retenció del talent del Bages 

EIX 2. Persones 

Atracció i retenció del talent Nous perfils professionals d’ofici 
preparats per a la indústria del futur 

Foment de les vocacions científic-
tecnològiques i cultura industrial 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Crear un programa per tal de 
recuperar el talent del Bages que 
ha marxat a l'estranger. 

Aquest programa també ha de 
permetre identificar el talent que 
hi ha arreu de Catalunya i 
Espanya procedent del Bages per 
tal de fer créixer la massa crítica i 
coneixement a la comarca.  

CONTEXT/REPTES 
 

Les empreses del Bages han 
identificat la dificultat d’accedir a 
perfils tècnics qualificats, de 
manera que a vegades han de 
contractar persones de les 
empreses del territori per cobrir 
aquests perfils. D’altra banda, hi ha 
una part del talent del Bages 
que ha marxat a l'estranger i 
que és un perfil d’interès potencial 
per les empreses del territori. 

ACTIVITATS 
 

1. Realitzar la identificació a través 
de les xarxes socials de les 
persones natives al Bages que 
estan estudiant i/o treballant a 
l'estranger, i fer una base de 
dades. L'ús de Big Data és una 
opció per fer aquesta cerca 

2. Realitzar la identificació dels 
criteris/paràmetres a incloure a 
la base de dades. 

3. Fer accessible la base de dades 
a les empreses del territori. 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Premi Bages Industrial 

DESCRIPCIÓ 
 

Crear la competició Bages 
Championship dirigida a estudiants 
universitaris, estudiants de FP 
emprenedors de la comarca en la 
que rebran recursos i 
assessorament expert per a la 
conceptualització d'una idea de 
negoci. Aquesta actuació està 
vinculada a l’OP1 Ecosistema 
emprenedor del PECT presentat 
“Bages, Districte Industrial XXI”. 

CONTEXT/REPTES 
 

La manca d’una cultura 
emprenedora i industrial, així 
com la dificultat per 
promocionar les vocacions 
científic-tecnològiques entre 
els joves s’identifiquen com a 
problemàtiques que es repliquen 
a tot el territori. En aquest sentit, 
el projecte Idees Emprèn, 
impulsat per l’Ajuntament de 
Manresa, és un primer pas cap a 
la potenciació de l’emprenedoria. 

ACTIVITATS 
 

1. Crear un fons per a impulsar 
la iniciativa. 

2. Buscar sponsors i 
apadrinaments. 

3. Definir les bases del concurs. 
4. Assegurar la implicació dels 

agents del territori. 
5. Realitzar la promoció i la 

difusió. 
6. Posar en marxa la iniciativa. 

EIX 2. Persones 

Atracció i retenció del talent Nous perfils professionals d’ofici 
preparats per a la indústria del futur 

Foment de les vocacions científic-
tecnològiques i cultura industrial 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Viver Industrial 

DESCRIPCIÓ 
 

Crear un Viver Industrial per 
incubar projectes industrials 
emprenedors del territori. Aquest 
viver, ubicat a Sant Joan de 
Vilatorrada, facilitarà les condicions 
d’inici, creixement i consolidació de 
nous projectes empresarial amb 
focus industrial. Aquesta actuació 
està vinculada a l’OP2 Centre 
d’Iniciativa empresarial Industrial 
del PECT presentat “Bages, 
Districte Industrial XXI”. 
 

CONTEXT/REPTES 
 

Tot i l’existència de vivers 
empresarials al territori, com el 
del Centre d’Iniciatives per a 
l’Ocupació CIO Gallifa, s’ha 
detectat la necessitat de dotar al 
territori d’infraestructures més 
especialitzades per donar 
resposta als emprenedors 
industrials.  

ACTIVITATS 
 

1. Redactar el projecte Executiu 
del Viver Industrial. 

2. Construir el Viver Industrial. 
3. Adquirir el material i 

equipaments necessaris per la 
seva posada en marxa. 

4. Realitzar actuacions de 
promoció i difusió en el 
territori. 

5. Posada en marxa del Viver 
Industrial. 

EIX 2. Persones 

Atracció i retenció del talent Nous perfils professionals d’ofici 
preparats per a la indústria del futur 

Foment de les vocacions científic-
tecnològiques i cultura industrial 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Potenciació de la formació dual 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Adequació dels continguts 
formatius a les necessitats de les 
empreses i suport en la dotació 
de coneixement com a formadors 
als tutors de les empreses. 

Aquesta actuació està vinculada a 
l’OP4 Sensibilització dels estudis 
industrials del PECT presentat 
“Bages, Districte Industrial XXI”. 

CONTEXT/REPTES 
 

S'ha identificat la formació dual 
com una eina molt valuosa per les 
empreses del territori per 
detectar talent, formar-lo i fitxar-
lo en plantilla. En aquest procés 
de formació, les empreses 
volen incidir en la definició de 
la formació que reben els 
estudiants per tal què aquesta 
s'ajusti el més possible a les 
necessitats reals de les empreses.  

ACTIVITATS 
 

1. Identificar els instituts amb 
formació dual i les àrees de 
coneixement i selecció d'un. 

2. Revisar el conveni existent amb 
Ensenyament. 

3. Realitzar una reunió de debat a 
dos bandes: institut i empreses 
interessades. 

4. Formar als tutors de les 
empreses que reben alumnes. 

5. Dur a terme una prova pilot. 

EIX 2. Persones 

Atracció i retenció del talent Nous perfils professionals d’ofici 
preparats per a la indústria del futur 

Foment de les vocacions científic-
tecnològiques i cultura industrial 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Ocupació Bages Industrial  

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Escalar el projecte OBI (Ocupació 
al Bages Industrial) a altres 
sectors presents al territori i 
potenciar i refermar les relacions 
indústria-universitat per tal de 
traduir la formació realitzada al 
territori en ocupació per al Bages.  

Aquesta actuació està vinculada a 
l’OP4 Sensibilització dels estudis 
industrials del PECT presentat 
“Bages, Districte Industrial XXI”. 

CONTEXT/REPTES 
 

El Bages és un territori amb una 
alta oferta formativa en l’àmbit 
industrial, que inclou des d’estudis 
de FP de grau mig fins a postgraus 
en màsters i doctorands. No 
obstant, aquesta oferta no 
s’està traduint en ocupació per 
al territori. En aquest sentit, tant 
el projecte OBI pel sector metall 
com les relacions indústria-
universitat estan propiciant aquest 
canvi. 

 

ACTIVITATS 
 

1. Escalar el projecte OBI a altres 
sectors: (a) Seleccionar 3 nous 
sectors on aplicar el projecte OBI; 
(b) Identificar i seleccionar els 
actors involucrats segons sectors; 
(c) Adaptar els processos; (d) 
Posar en marxa els nous OBIs 
sectorials. 

2. Millorar la transferència 
d'universitaris a la indústria: (a) 
Analitzar els processos actuals; 
(b) Proposar millores i noves 
solucions; (c) Implementar els 
canvis. 

EIX 2. Persones 

Atracció i retenció del talent Nous perfils professionals d’ofici 
preparats per a la indústria del futur 

Foment de les vocacions científic-
tecnològiques i cultura industrial 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



STEM Bages 

 
 

DESCRIPCIÓ  
 

Potenciar les vocacions científiques 
a l'escola amb una component 
lúdica, motivadora i competitiva. 
Per una banda es fomentarà la 
participació de les escoles del 
Bages a la Lego League, la 
Formula Student i el Programa 
Cangur. I per altra es definirà un 
espai (FABTEEN) de fabricació 
adaptat per als més joves on 
puguin resoldre reptes de 
fabricació i desenvolupar les seves 
habilitats artístiques i científiques. 

CONTEXT/REPTES 
 

Queda palès que fomentar les 
vocacions científiques i 
tecnològiques des de les escoles 
és un factor que afecta 
positivament als estudiants, ja 
que els permet conèixer i 
descobrir les possibilitats 
ocupacionals que existeixen al 
territori de primera mà.  
En aquest sentit, hi ha actuacions 
recollides a l’OP3 Foment de 
l’STEM del PECT presentat 
“Bages, Districte Industrial XXI”. 

ACTIVITATS 
 

1. Participar en competicions científic-
tecnològiques: (a) Identificar les 
competicions escolars catalanes; 
(b) Coordinar les administracions 
públiques per la promoció de les 
activitats. (c) Promocionar i 
presentar les activitats als centres 
educatius; (d) Donar suport als 
centres en la seva implementació. 

2. Estudi de viabilitat per la creació del 
FABTEEN: (a) Analitzar casos d’ús 
implementats; (b) Realitzar un pla 
de viabilitat; (c) Cercar 
complicitats; (d) Buscar 
finançament pel FABTEEN. 

EIX 2. Persones 

Atracció i retenció del talent Nous perfils professionals d’ofici 
preparats per a la indústria del futur 

Foment de les vocacions científic-
tecnològiques i cultura industrial 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Observatori Smart Bages 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

ACTIVITATS 
 
1. Definir els serveis. 

2. Desenvolupar la Plataforma. 

3. Sistematitzar la Vigilància 
Continua. 

4. Publicar informes 
semestrals. 

5. Publicar els casos d'èxit. 

DESCRIPCIÓ  
 

Crear una plataforma per l’avaluació, 
observació i monitorització 
permanent de tecnologies industrials 
que permetin millorar l'eficiència i la 
competitivitat de la indústria i 
esdevinguin una font d'oportunitats a 
diferents nivells. Inclourà un registre 
d'empreses i professionals del Bages 
que ofereixin serveis relacionats amb 
la indústria 4.0, així com un directori 
de proveïdors de tecnologia 4.0. 

CONTEXT/REPTES 
 

La digitalització industrial 
suposa una nova manera 
d’organitzar els sistemes de 
producció millorant-ne la seva 
eficiència i productivitat. 
 
Per entendre aquest fenomen els 
empresaris demanen proveïdors, 
demostradors i casos d’èxit 
propers per tal d'avaluar-ne el 
seu potencial real. 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Node d'Excel·lència per a la Indústria (NEI) Digital Sostenible 

DESCRIPCIÓ  
 

Estudiar la viabilitat de la creació 
d’una infraestructura pilot oberta 
a la societat i connectada amb 
altres infraestructures del territori 
que permetrà dur a terme 
experiències pilot (FabLab) per 
assajar les noves tecnologies i 
compartir el coneixement derivat 
dels casos d’èxit. L'objectiu 
d'aquesta xarxa serà coordinar 
esforços i accions, i definir 
l'especialització dels diferents 
nodes a nivell català. 

CONTEXT/REPTES 
 

La indústria reclama mecanismes 
que permetin recuperar el 
reconeixement social i els valors 
de la seva activitat, facilitar la 
innovació en sistemes 
industrials i treballar en 
col·laboració amb altres territoris. 

ACTIVITATS 
 

1. Analitzar casos d’ús 
implementats o casos de 
referència. 

2. Realitzar un pla de viabilitat. 
3. Cercar complicitats i buscar la 

implicació de la indústria. 
4. Contactar amb altres Centres 

d'Excel·lència. 
5. Buscar finançament. 
6. Implementar el NEI. 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



DESCRIPCIÓ 
 

Potenciar el concepte d’economia 
circular entre el teixit industrial 
del Bages a través de projectes ja 
iniciats com el projecte Simbiosi 
industrial i d’altres realment 
innovadors, com el projecte pel 
disseny i implementació d’un nou 
polígon sostenible pilot. 

CONTEXT/REPTES 
 

L’obtenció de processos 
industrials més sostenibles i la 
conservació del territori no només 
són reptes mediambientals sinó 
que també representen una nova 
oportunitat empresarial. 
Maximitzar l’eficiència en l’ús 
dels recursos i la sostenibilitat 
dels polígons suposa una 
oportunitat per al territori. 

Economia circular a la indústria 

ACTIVITATS 
 

1. Escalar el projecte Simbiosi 
Industrial al Bages: (a) Definir 
un pla d’escalat; (b) Difondre i 
promoure el projecte; (c) 
Buscar finançament alternatiu; 
(d) Presentar casos d'èxit. 

2. Estudiar la viabilitat per crear 
un nou polígon sostenible pilot: 
(a) Analitzar casos d’ús 
implementats; (b) Realitzar un 
pla de viabilitat; (c) Buscar la 
implicació de la indústria; (d) 
Buscar finançament pel pilot. 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Mentoring Industrial 

DESCRIPCIÓ 
 

Portar a terme l’assessorament a 
nous emprenedors de base 
industrial en les primeres fases 
de definició i arrencada del seu 
model de negoci, connectant des 
del primer moment al nou 
empresari amb l’ecosistema 
industrial. Els assessoraments els 
faran els empresaris d’èxit de la 
comarca. 

CONTEXT/REPTES 
 

Els empresaris destaquen les 
dificultats i el risc que afronten 
els emprenedors en la definició 
i arrencada d’iniciatives 
d’àmbit industrial. Moltes 
iniciatives moren per a les 
dificultats de trobar finançament, 
socis adequats i escalar el model 
de negoci.  

 

ACTIVITATS 
 

1. Assegurar la implicació del 
grup de mentors i 
emprenedors en la iniciativa. 

2. Assegurar la implicació de les 
institucions i altres grups de la 
comarca. 

3. Realitzar la promoció i difusió 
del projecte. 

4. Posar en marxa la iniciativa i 
realitzar el seguiment. 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Jornada Indústria Bagenca 

DESCRIPCIÓ 
 

Crear una jornada anual d’un dia 
sencer al voltant de la Indústria 
Bagenca, amb diferents actes i 
activitats. També es crearà un 
reconeixement d'innovació 
industrial del Bages concedit per 
l'administració pública amb un 
grup d'avaluació independent que 
reconegui i potenciï tant 
l'emprenedoria com la innovació 
a la indústria. 

CONTEXT/REPTES 
 

Els empresaris reclamen noves 
fórmules per a conèixer i 
potenciar el talent industrial 
de la comarca. 

Es vol posar en valor les 
capacitats del territori i els 
avenços duts a terme per tal de 
dinamitzar aquest sector tan 
arrelat al territori. 

ACTIVITATS 
 

1. Assegurar la implicació dels 
agents del territori. 

2. Coordinar-se amb 
l'Observatori. 

3. Realitzar la promoció i la 
difusió. 

4. Crear un comitè d'avaluació 
dels projectes. 

5. Dur a terme la realització de 
la jornada anual. 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Plataforma Smart Cities 

DESCRIPCIÓ 
 

Desenvolupar i posar en marxa 
una plataforma Smart Cities en 
col·laboració amb les diferents 
institucions del Bages i integrant 
als polígons industrials tant en la 
captura de dades com ens els 
serveis que es puguin oferir. 

 

CONTEXT/REPTES 
 

L’obtenció d’informació de 
l’espai urbà i industrial i 
aprofitar aquestes dades per a la 
presa de decisions i l’oferiment 
de nous serveis per a la 
indústria i la ciutadania 
representa una gran oportunitat 
per a la indústria i el territori. 

ACTIVITATS 
 

1. Crear l’estructura interna de 
coordinació Supra-Municipal. 

2. Coordinar la iniciativa amb 
Generalitat i Diputació. 

3. Realitzar l’inventari dels sistemes i 
les solucions de ciutat intel·ligent. 

4. Avaluar i seleccionar el model de 
plataforma tecnològica i proveïdor, 
i definir funcionalitats i serveis. 

5. Posar en marxa una versió mínima 
de la plataforma tecnològica. 

6. Integrar la plataforma amb els 
polígons 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Estesa de fibra òptica a tot el territori 

DESCRIPCIÓ  
 

Avaluar l'estat de situació i 
necessitats en connexió per fibra 
òptica a les diferents poblacions i 
zones industrials a més 
d’impulsar l’arribada de la fibra 
òptica a les diferents zones, 
començant per aquelles 
estratègicament prioritàries.  

 
 

 

CONTEXT/REPTES 
 

La coordinació entre municipis i 
les actuacions de foment de 
l’associacionisme en els polígons 
incrementa el coneixement i 
enforteix un posicionament 
homogeni davant de proveïdors 
tecnològics i de subministraments. 
L’arribada de la fibra òptica al 
Bages és una condició necessària 
però no suficient per la 
digitalització de la indústria 
prevista a aquest Pla. 

ACTIVITATS 
 

1. Dur a terme un pla d’estesa de 
la fibra òptica a la comarca del 
Bages. 

2. Analitzar les necessitats de cada 
població i cada zona industrial. 

3. Determinar aquelles zones 
prioritàries per la instal·lació de 
línies de fibra òptica. 

4. Establir contacte amb 
proveïdors i impulsar convenis 
amb els ajuntaments. 

EIX 3. Smart Bages 

Excel·lència i referència en tecnologia 
digital sostenible Potenciació de sectors emergents Plataforma Smart Cities 

Estratègia 

Eixos estratègics i iniciatives 



Pla Industrial del Bages 
Resum executiu 

Manresa, 24 d’abril del 2017 
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