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EDITORIAL
El Consell Comarcal del Bages és un
organisme que treballa per al
desenvolupament del territori.
Aquesta revista que teniu a les
mans reflecteix els àmbits de treball
del Consell aquests darrers anys.
Volem explicar-vos quins han estat
els principals projectes que s'han
tirat endavant i quina és la línia de
treball encetada de cara al futur.
Per una banda, volem apropar la
nostra institució a la ciutadania
donant a conèixer la comarca, així
com els serveis i els recursos que
oferim i les activitats que desenvolupem. I, per l'altra, volem contribuir a la millora de la planificació
del nostre territori per tal que
aquells que tenen la responsabilitat
de governar puguin prendre les
decisions més encertades.
La principal tasca del Consell és aconseguir que el Bages sigui una comar-

ca reconeguda, forta i amb empenta.
Que les necessitats i les demandes de
tots els bagencs i bagenques siguin
escoltades perquè les administracions competents ens transfereixin
tots els recursos necessaris per oferir
als nostres ciutadans els mateixos
serveis que tenen altres comarques.
Com a representació dels Ajuntaments i, per tant, de tota la ciutadania, el Consell aposta clarament per
millorar la mobilitat de la comarca,
sobretot de les connexions viàries i
ferroviàries amb la ciutat de
Barcelona i la seva àrea metropolitana. Vetllem perquè el nostre territori creixi de forma ordenada i
sostenible i, en aquest sentit, el Pla
de Desenvolupament Urbanístic, en
el qual hem participat activament, es
valora com una eina de planificació
necessària. Necessitem que la
comarca sigui capaç de gestionar de

manera òptima les noves necessitats
socials i d'adaptar-se a la realitat canviant, atendre els nouvinguts, promoure la igualtat de les dones,
potenciar la nostra llengua, preparar
el jovent per al futur, etc.
I perquè això es pugui aconseguir cal,
no només la implicació de tots els
Ajuntaments, sinó la col·laboració
amb d'altres organismes i entitats del
territori, per tal de fer front comú a
l'hora de negociar amb administracions supramunicipals alguns temes
que ens afecten directament a tots i
a totes.
Aquesta revista és una eina perquè
conegueu una mica més bé el vostre
Consell Comarcal i els temes que s'hi
treballen. Perquè al Consell, tots hi
sou representats.
Cristina Rubio
Gerent del Consell Comarcal del Bages

L’equip humà del Consell Comarcal del Bages
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El Bages, una
comarca que creix
A 1 de gener de 2006, el Bages tenia 173.236 habitants, fet que la convertia en la
tercera comarca amb més creixement de la Catalunya central. L’atracció de nova
població, vinguda tant de dins com de fora del territori català, n’és la principal causa
El bon moment econòmic general, que
ha fet incrementar l’activitat de les
empreses i, per tant, la necessitat de
mà d’obra, i un preu de l’habitatge
inferior al d’algunes comarques veïnes,
fa que el Bages es converteixi en un
pol d’atracció de nova població.
L’arribada de població nouvinguda és
el principal motiu del creixement
demogràfic que ha experimentat la
comarca en els darrers anys. A principis del 2006, al Bages hi vivien un total
de 173.236 persones, un 2,43% més
que un any abans. De fet, després d’un
període d’estancament demogràfic,
amb alguns moments en què fins i tot
la comarca perdia població, des de
l’any 2002 s’ha produït un creixement
continuat que ha convertit la comarca
en la tercera que més va créixer de la
Catalunya central l’any 2005, per dar-

rere de l’Anoia i d’Osona. La capital,
Manresa, és la població que més ha
crescut en xifres absolutes si es comparen les dades de l’any 2005 amb les
del 2001. La segueixen, per ordre, Sant
Fruitós de Bages, Moià, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i
Santpedor. En percentatges, les poblacions que més creixen són Castellnou
de Bages (55%), Castellgalí (47%), Sant
Salvador de Guardiola (38%), Talamanca (33%), Moià (32%) i Sant
Fruitós de Bages (30%).
L’altra cara de la moneda són les poblacions que no només no creixen d’una
forma tan destacada sinó que perden
població. Entre els anys 2001 i 2005,
Gaià va ser qui més població va perdre
(-7%), seguida per Cardona (-5%), Sant
Feliu Sasserra (-5%), l’Estany (-2%) i
Sallent (-1%).

Una distribució desigual
El Bages és una comarca de petits
nuclis. De fet, dels 35 municipis que
el conformen, 13 estan per sota del
miler d’habitants. En aquest grup hi
trobem Aguilar de Segarra, Calders,
Castellfollit del Boix, Castellnou de
Bages, l’Estany, Gaià, Marganell,
Monistrol de Calders, Mura, Rajadell,
Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de
Bages i Talamanca. D’entre 1.000 i
2.000 habitants hi ha 4 poblacions:
Callús, Castellgalí, Fonollosa i Santa
Maria d’Oló. Avinyó, Balsareny,
Castellbell i el Vilar, Monistrol de
Montserrat, el Pont de Vilomara i
Rocafort i Sant Salvador de Guardiola
formen part del tercer grup quant a
nombre d’habitants, els que en tenen
entre 2.000 i 5.000. Però el gruix de la
població es concentra en municipis
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que van dels 5.000 als 10.000 habitants (Artés, Cardona, Moià,
Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Fruitós
de Bages, Sant Vicenç de Castellet,
Santpedor i Súria) i als dos nuclis més
grans: Sant Joan de Vilatorrada, única
població de més de 10.000 habitants
(en té, concretament, 10.419) a part
de Manresa, i aquesta, la capital de la
comarca, que supera els 72.000 habitants. La densitat de població mitjana
és de 134,70 habitants per quilòmetre quadrat, però oscil·la dels gairebé
4 de Gaià fins als més de 1.700 que
poden trobar-se en una ciutat com
Manresa.
Els nous bagencs
La instal·lació a la comarca de
població arribada de fora de les nostres fronteres està sent la principal
causa del creixement demogràfic dels
darrers anys. El 2005, el nombre d’estrangers inscrits al padró va incrementar-se en tots els pobles del
Bages excepte l’Estany i Sant Feliu
Sasserra. En total, l’any 2005 vivien al
Bages 15.404 persones estrangeres,
que representen prop del 9% de la

població. Manresa és on es concentra
la gran majoria d’aquesta població
nouvinguda. De fet, de tots els
estrangers que viuen al Bages, 6 de
cada 10 ho fa a Manresa, on representen el 13% de la població. Moià i
Monistrol de Montserrat, amb un
11%, són també dos municipis amb

un destacat nombre de població
immigrada.
Gairebé la meitat dels nouvinguts a la
comarca procedeixen del Magrib. El
segon grup més nombrós el conformen els ciutadans provinents de Sud i
Centre Amèrica, que representen el
24% de la població immigrant.

Un 9% dels habitants del Bages són d’origen estranger

DENSITAT DE POBLACIÓ AL BAGES

VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ. ANYS 2004-2005

Increment/decreixement
en % Bages: 5,72%
+ de 18%
+ 1.000 hab/km2
500-999 hab/km2
100-499 hab/km2
50-99 hab/km2
0-49 hab/km2

Font: Anuari Estadístic del Bages 2005-2006

10,01 a 18%
5,01 a 10%
0,01 a 5%
0 a 7%

Font: Anuari Estadístic del Bages 2005-2006
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L’Europa de l’Est és el lloc de procedència del 13% dels estrangers que
viuen al Bages. A la cua se situen la
resta de nacionalitats: Europa (7%),
Àfrica (5%), Àsia i Oceania (4%) i
Amèrica del Nord (0,3%).
El baby boom es fa gran
L’arribada dels fills del boom
demogràfic dels anys setanta a la
trentena, unit a què moltes persones
arribades de nou a la comarca també
es troben en aquesta franja d’edat, fa
que la població d’entre 30 i 39 anys
sigui, en aquests moments, la més

nombrosa a la comarca, seguida per
la que té entre 40 i 49 anys i la d’entre 20 i 29 anys. Malgrat tot, al Bages
el pes de la població jove és menys
important que a altres comarques
veïnes. Al Bages, la població de
menys de 14 anys representa el
13,72% del total, per sota de la mitjana de Catalunya, on és d’un 14,12%,
i de comarques del voltant com
l’Anoia (15,49%) o Osona (15,18%).
Un fet que es tradueix, pel contrari,
en una major proporció d’habitants
que superen els 65 anys, el 19,25%,
per sobre de la mitjana catalana

Gairebé un 14% dels bagencs té menys de 14 anys

ORIGEN DE LES PERSONES NOUVINGUDES

(16,45%), de l’Anoia (15,66%) i
d’Osona (16,97%).
Encara més creixement
Diferents projeccions apunten que la
població del Bages encara experimentarà, en els propers anys, un
creixement més important que el que
ha patit darrerament. Segons
aquestes previsions, la comarca podria tenir, l’any 2026, entre 250.000 i
300.000 habitants. Aquest creixement estaria provocat per una major
entrada de població immigrant i per
una reordenació del territori català
que potenciaria el paper de la comarca del Bages. Si aquestes previsions
es compleixen, des d’ara i fins al 2026,
més de 126.000 persones de fora de
la comarca vindran a viure al Bages
motivades, principalment, per un
excedent de llocs de treball a causa
d’un fort creixement econòmic. Això
suposarà que l’any 2026 un 45% de la
població del Bages no serà nascuda a
la comarca. L’escenari de creixement
demogràfic, doncs, implica un important repte per a la comarca del Bages,
no només pel que fa a l’adequació de
serveis i d’infraestructures a l’increment de la població, sinó també en
tot allò referent a la cohesió social i el
manteniment de la identitat del territori.

LA POBLACIÓ DEL BAGES PER FRANGES D’EDAT

Més de 80 anys (5%)

Entre 60 i 79 anys (18%)

Entre 40 i 59 anys (27%)

Entre 20 i 39 anys (31%)

Entre 0 i 19 anys (19%)

Resta d’Àfrica (5%)
Àsia i Oceania (4%)

Europa(7%)

Europa de l’Est (13%)

Amèrica del Centre
i Sud (24%)

Magrib (46%)

Amèrica del Nord (0,3%)
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Dones i majors de 45 anys són els que
més dificultats tenen per trobar feina
són minoria en el col·lectiu d’aturats.
Una comarca industrial i de serveis
La tradició industrial del Bages continua deixant petjada en l’estructura
econòmica de la comarca. La població
assalariada ocupada al sector industrial representa més d’un 38%. Però
el sector hegemònic, que ocupa més
del 50% de la població assalariada,
són els serveis. La construcció ocupa
més d’un 9% dels assalariats, mentre
que l’agricultura representa menys
d’un 1% del total d’assalariats.

Un 10% de les persones que treballen a la comarca ho fan en el sector de la construcció

El mes de febrer del 2007, 6.239 persones de la comarca del Bages es
trobaven en situació d’atur. L’evolució
de les xifres ha estat positiva. Durant
l’últim any el descens de l’atur ha
estat d’un 9,38%, que en xifres
absolutes representa 646 persones
menys registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya. La taxa d’atur
comarcal és d’un 8,2%, la mateixa
que a Catalunya. Tot i això, hi ha
grans variacions a nivell municipal. Al
Bages sud (Castellgalí, el Pont de
Vilomara i Rocafort, Sant Vicenç de
Castellet, Castellbell i el Vilar i Sant
Salvador de Guardiola) és on es van
registrar unes taxes d’atur més elevades. A l’altre costat, petits nuclis
rurals són els que tenen unes taxes
d’atur més baixes. És el cas d’Aguilar

de Segarra, Rajadell, Mura, Talamanca, Gaià o Sant Feliu Sasserra.
Un atur femení
Més del 65% de les persones que es
troben en situació d’atur són dones.
Aquesta és, probablement, una de les
dades més negatives en l’àmbit laboral, que fa que l’atur sigui majoritàriament femení, amb un 66% de dones
entre totes les persones que hi estan
apuntades. Una altra dada significativa respecte al perfil de persones en
situació d’atur és l’increment de la
presència de població estrangera.
Els majors de 45 anys i les persones
amb un nivell acadèmic baix són els
que tenen més dificultats a l’hora de
trobar feina. Els menors de 25 anys i
els que disposen d’estudis superiors

Més contractes però temporals
Malgrat que la contractació no ha parat
de créixer en els darrers anys, arribant
fins als més de 53.000 contractes que
es van signar l’any 2005, una bona part
d’aquests són de tipus temporal. Els
contractes temporals suposen el 87%
del total, davant del 13% de contractes
indefinits. De fet, prop d’una quarta
part dels contractes es realitzen a través
d’empreses de treball temporal. És precisament a la indústria on més contractes indefinits se signen. Al sector
serveis, en canvi, gairebé un 90% dels
contractes que es fan són temporals.
Incrementar el nombre de contractacions fixes, així com avançar en la inserció al món laboral dels col·lectius més
desfavorits (dones, immigrants, discapacitats, etc.), continuen sent alguns
dels principals reptes de l’estructura
del mercat de treball al Bages. La
capacitat de generar ocupació, però,
sembla ser indiscutible. I és que,
segons les previsions de creixement de
la comarca, des d’ara i fins a l’any 2026
al Bages es poden arribar a crear més
de 70.000 llocs de treball, que contribuiran de forma decisiva a l’atracció
de nova població.
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Més de 6.000 empreses mouen
l’economia de la comarca
El Bages és una comarca amb un
important dinamisme empresarial.
Actualment, es comptabilitzen més de
6.000 empreses, una xifra que la situa
pel damunt de les comarques veïnes.
Aquesta activitat econòmica es caracteritza per la seva diversificació i per
estar fortament concentrada en l'àrea
d'influència de la capital, Manresa. El
teixit empresarial del Bages es troba
immers en un procés de transformació.
L'agricultura i la indústria perden pes
en l'estructura productiva, a la vegada
que en guanyen el sector serveis i la
construcció.
L'estructura empresarial del Bages es
caracteritza per estar composada, majoritàriament, per petites i mitjanes
empreses. Les empreses entre 1 i 25
treballadors ocupen gairebé un 93%
del percentatge total del Bages, mentre que les d’entre 26 i 100 treballadors
representen prop del 6% del total, i les
d’entre 101 i 500, l’1%. Les de més de
500 treballadors només representen el
0,17%.
Creixement moderat a l’alça
L'economia del Bages creix, però ho fa
d'una manera moderada. L'any 2004 el
ritme d'avenç va ser del 2,84%, similar
a la mitjana catalana, mentre que el
nombre d'empreses va créixer en els
últims 2 anys un 4% de mitjana.
L'exportació, destí d'una part dels productes que es produeixen a la comarca,
és especialment important en els sectors de l'automoció, els plàstics, la
metal·lúrgia i el tèxtil.
Superfície industrial
La proliferació d'àrees industrials ha
suposat una creixent extensió de la
superfície ocupada. Actualment al
Bages hi ha 121 polígons industrials,

repartits en 26 municipis. La presència
de sòl industrial és destacada als
municipis de Manresa i Sant Fruitós de
Bages, que reuneixen gairebé el 36%
de la superfície industrial del Bages. És
també important a municipis com
Sallent, Balsareny i Súria amb un total
de 17% de la superfície industrial. En

d'aquest sòl industrial sigui efectiva.
Una de les característiques destacades
del sòl ocupat és la instal·lació de
superfícies de comerç provinents dels
nuclis urbans.
Qualitat del sòl
Quan parlem de qualitat del sòl

Els accessos als polígons, un dels principals punts a millorar

canvi, Aguilar de Segarra, Calders,
Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Marganell, Monistrol de Calders,
Mura, Santa Maria d'Oló i Talamanca
no disposen de sòl industrial. En total,
la superfície destinada a la indústria és
de 1.580 hectàrees, de les quals
934,55 són de sòl industrial, 135,16 de
sòl industrial previst i 507 de sòl industrial disponible. No obstant, aquesta
darrera dada no determina que l'oferta

industrial ens referim als accessos, al
clavegueram, la pavimentació, les
voreres i l'enllumenat dels polígons
de la comarca. L'oferta qualitativa del
sòl industrial al Bages és molt baixa,
donat que només 6 de cada 10 polígons tenen plenament coberts els
serveis bàsics. Els més desfavorits són
l'estat de les voreres i les
instal·lacions d'enllumenat públic,
força deficients.
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L’any passat es van iniciar al Bages un
40% més d’habitatges que el 2005

El creixement de la construcció d’habitatges ha fet aparèixer noves zones residencials

UN 24% MÉS DE CÈDULES D’HABITABILITAT
L'Oficina de Rehabilitació i Habitatge
gestionada pel Consell Comarcal del
Bages va tramitar l’any 2006 un total
de 2.476 cèdules d'habitabilitat,
1.184 de les quals corresponien a
habitatges nous i 1.292 a habitatges
usats. La xifra es va incrementar un
24% respecte de l'any 2005, quan es
van tramitar 1.079 cèdules per a
habitatges nous i 914 per a usats. I la
diferència encara és més acusada
respecte l'any 2004 (un 63 % més),
quan es van tramitar 662 cèdules
per a habitatges nous i 849 per a
habitatges usats. Una de les altres
xifres destacables en les activitats
gestionades per l'Oficina és el nombre de sol·licituds d'ajuts per a la
rehabilitació d'edificis: el 2006 es
van rebre 60 sol·licituds, i l'any 2005,

23, la qual cosa suposa un increment del 160 %. En sentit invers, en
canvi, van evolucionar el nombre de
sol·licituds per a informes previs a la
rehabilitació d'edificis, que van disminuir: mentre que el 2006 se'n van
tramitar 86, l'any 2005 aquesta xifra
havia arribat a 118.
L'Oficina també tramita altres sol·licituds adreçades al departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya. Durant
l'any 2006, es van tramitar 16 sol·licituds per a ajuts per a la compra
d'habitatge usat; 179 per a la revisió
del període de subsidiació del
préstec; i 71 sol·licituds de desqualificació per tal de tenir l'autorització
per a vendre o llogar habitatges de
protecció oficial.

El 2005 en tota la comarca del Bages
van començar a construir-se 6.370
habitatges, segons dades del departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya. Un habitatge dins d’un bloc plurifamiliar, d’entre 40 i 100 metres quadrats, és el perfil més habitual entre els habitatges de
nova construcció. Les grans promocions d’habitatges a moltes poblacions
del Bages han fet créixer de forma
notable moltes àrees de la comarca.
Entre els municipis on més va incrementar-se la construcció d’habitatges
en l’últim any hi ha Sant Vicenç de
Castellet, Callús, Navarcles o Santpedor. Això contrasta amb allò que passa
a la ciutat de Manresa, on després d’un
creixement molt fort entre els anys
2002 i 2003, el nombre d’habitatges de
nova construcció sembla que s’estabilitza. Malgrat tot, al conjunt del Bages,
la relació entre els habitatges iniciats
l’any 2006 i els iniciats el 2005 suposa
un increment d’un 40%. Pel que fa als
habitatges que es van acabar l’any
2006, van ser un total de 2.616, només
59 més que l’any 2005.
Previsions de creixement
Segons les previsions de creixement
de la comarca en els propers 20 anys,
l’augment de la població requerirà la
construcció d’entre 55.000 i 75.000
habitatges nous. Això suposarà passar dels més de 61.000 habitatges
que hi havia registrats l’any 2002 als
més de 116.000 (en cas que l’augment demogràfic sigui fins al quart
de milió d’habitants) o als gairebé
140.000 habitatges, si el Bages
arribés als 300.000 habitants. Unes
previsions que impliquen ni més ni
menys que doblar el parc actual
d’habitatges.
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L’increment del parc de vehicles
i els desplaçaments laborals fan
créixer la mobilitat al Bages
El nombre de vehicles creix a un ritme més accelerat que la població. Els desplaçaments per feina o estudis i la manca d’una xarxa eficient de transport públic en són
alguns dels principals responsables
L’any 2005 al Bages hi havia registrats 118.753 vehicles, entre turismes (la gran majoria), motocicletes, camions, furgonetes, tractors
industrials i autobusos. L’any 2002,
els vehicles registrats eren poc més
de 107.000, que suposaven un índex
de motorització, és a dir, el nombre
de vehicles per cada 1.000 habitants,
de 658. L’any 2005 aquest índex ja
era de 753 vehicles per cada 1.000
habitants.
Increment dels desplaçaments
I és que en els darrers anys, a més de
generalitzar-se l’ús del cotxe privat,
s’han incrementat de forma notable
els desplaçaments que els bagencs
fan tant dins com fora de la comarca.
Cada vegada són més els que no tre-

ballen a la població on resideixen, fet
al qual se suma que moltes empreses
s’han desplaçat des de dins dels
pobles i ciutats fins als polígons
industrials. De tots els desplaçaments
que es fan obligatòriament, per
motiu d’estudis o feina, un 76% són
dins de la mateixa comarca. La resta,
es fan a capitals o zones de les comarques veïnes, amb una presència més
important d’aquest tipus de mobilitat
a les zones més perifèriques del Pla
de Bages.
Segons mostren els estudis, la majoria
d’aquests desplaçaments es fa en vehicle privat. En un període de 10 anys,
des del 1991 fins el 2001, els vehicles
privats han passat de suposar un 52%
dels desplaçaments per motius laborals a representar-ne el 67%.

Carreteres congestionades
Les carreteres bagenques han experimentat un important creixement del
trànsit de vehicles. La intensitat mitjana diària de vehicles en algunes carreteres de la comarca, com per exemple la C-55 sud, una de les vies més
congestionades, ha passat dels
26.000 vehicles l’any 2001 als més de
30.000 de l’any 2005. Altres vies es
caracteritzen per una destacada circulació de vehicles pesants. L’exemple
més clar és l’Eix Transversal, on entre
un 12 i un 33% del trànsit, en funció
del tram, es correspon a vehicles
pesants. Les solucions a aquest
col·lapse viari passen, d’una banda,
per una millora de les vies de comunicació i, de l’altra, per una aposta
decidida pel transport públic.

10

CCBAGES - Mobilitat i transport

El Consorci Viari fa gestions per aconseguir
l’alliberament del peatge de la C-16
mentre durin les obres a Sant Vicenç

Zona en obres de la C-55 on es produeixen constants retencions de trànsit

Els màxims responsables del Consorci
Viari de la Catalunya Central i representants dels partits polítics del Bages
estan mantenint reunions amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, per
demanar-li un aixecament parcial de les
barreres a Sant Vicenç de Castellet
davant el col·lapse continuat que
provoquen les obres a la C-55. En la darrera trobada, que va tenir lloc el mes de
febrer del 2007, Nadal es va comprometre a estudiar la situació per un pos-

sible alliberament puntual en les hores
més conflictives. Durant la reunió, ambdues parts van acordar que el departament de Política Territorial realitzarà un
estudi per contrastar l'abast de les
retencions que es produeixen actualment. A hores d'ara, les dades amb què
treballa la secretaria de Mobilitat no
coincideixen amb les del Consorci.
La delegació del Consorci Viari va
aconseguir treure el compromís que,
un cop analitzades aquestes dades, si

corroboren el col·lapse de trànsit que
es produeix a diari, la secretaria de
Mobilitat podria fer un alliberament
puntual del peatge en uns horaris i
uns trams molt determinats. Concretament, aquest alliberament de l'autopista englobaria el tram, direcció
Barcelona, que va des de Viladordis
(Manresa) fins a Sant Vicenç de Castellet, de les 8 a les 10 del matí i de les
5 a les 7 de la tarda.
En cap cas, el govern català es va
comprometre a fer un alliberament
progressiu. Per aquest motiu, des del
Consorci Viari de la Catalunya Central,
s’ha tornat a reclamar l'alliberament
del peatge entre Manresa i Sant
Vicenç. Es considera que si no s'aconsegueix és un greuge comparatiu
respecte a altres comarques amb
situacions similars, on l'aixecament
de barreres ja és una realitat.
Durant la reunió mantinguda amb el
secretari de Mobilitat també es van
tractar altres qüestions relacionades
amb les infraestructures viàries del
Bages com la prioritat del desdoblament de la C-55 sud, el desdoblament
de la carretera C-25, i l'enllaç amb
l'àrea metropolitana del futur Eix ferroviari transversal.

UNIÓ D’ESFORÇOS PER MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES I LA MOBILITAT
El Consell Comarcal del Bages presideix el Consorci Viari de la Catalunya Central des de la seva creació,
l’any 2001, mentre que la vicepresidència l’ocupa el Montepio de
Conductors. També formen part del

Consorci, entre d’altres, importants
entitats del territori com la Cambra
de Comerç de Manresa, Projectes
Territorials del Bages, Caixa Manresa, el Col·legi d’Enginyers, el Col·legi
d’Advocats, el Gremi de Construc-

tors, el Col·legi d’Agents Comercials,
la Unió de Botiguers i Comerciants,
la Patronal Metal·lúrgica, la Fundació Universitària del Bages i tots els
partits polítics i sindicats de la
Catalunya central.
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El transport públic del Bages
prepara un important salt endavant
El Consorci per al Transport Públic del
Bages, un organisme impulsat pel Consell Comarcal amb la participació de la
Generalitat i l’Ajuntament de Manresa
i que tindrà les funcions d’Autoritat
Territorial de la Mobilitat del Bages, ha
avançat d'una forma decidida en allò
que serà, a mig termini, l'estructuració
d'un nou servei de transport públic per
carretera. El projecte és fruit d’un estudi elaborat pel Consell sobre els problemes de mobilitat a la comarca. Els
treballs duts a terme en els darrers
mesos preveuen que el cent per cent
dels municipis del Bages disposin de
servei de bus. També es millorarà la
freqüència amb les principals poblacions de l'anella de Manresa i, per
primera vegada, hi haurà connexió
amb importants polígons industrials. El
cost de la millora del servei comportarà una despesa d’1,78 milions d'euros anuals. L'augment d'oferta (avaluada com a nombre d'expedicions) serà
d’un 49%, mentre que l'increment de
la demanda s'ha estimat en uns
220.000 nous viatgers. Es passarà d’1,3
milions de quilòmetres recorreguts
anualment a 1,9 milions.
Connexió amb tots els municipis
Actualment hi havia 27 municipis connectats directament amb transport
públic per carretera amb Manresa. Els
7 restants no ho estaven: Castellfollit
del Boix, que només tenia servei amb
Igualada; Mura i Talamanca, que no
tenien servei i passaran a tenir 2 expedicions per sentit al dia amb Manresa;
Castellnou de Bages, que tampoc tenia
servei i en tindrà 3 al dia de la línia que
va a Santpedor; Gaià, que aprofitarà a
'portes obertes' el servei escolar a
Navàs; Sant Mateu de Bages, que tindrà servei a la demanda amb Callús o

Tots els municipis del Bages tindran connexió amb Manresa amb transport públic

Súria, segons el nucli servit; i L'Estany,
que continuarà sense servei directe
amb Manresa, però tindrà servei amb
Moià i, d'allà, a Manresa.
Més freqüència de servei
Quant a freqüències, Sant Fruitós de
Bages passa a tenir freqüència cada 30
minuts. El mateix que Santpedor, però
només en hora punta. En la resta de
l'horari serà cada 60 minuts. En el cas
de Sant Joan serà cada 20 minuts. D’altra banda, passaran a tenir freqüències
de 60 minuts Sant Vicenç de Castellet,
Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Pont de Vilomara i Castellgalí.
També tindran aquesta freqüència l’eix
de la C-16 (Sallent, Balsareny i Navàs) i
l’eix de la C-55 (Callús, Súria i Cardona).
En principi, amb la demanda que hi
haurà només es preveu una cobertura
econòmica per valor del 17,3% (a partir del 3r any, ja que els 2 primers anys
s'ha suposat que la cobertura serà més
baixa) amb la qual cosa quedarà un
dèficit d’1,47 milions d'euros anuals.
Quant a parades, es mantindran les
existents actualment i se’n col·locaran
de noves en les noves línies o perllongaments de les existents.

INTEGRACIÓ
TARIFÀRIA
La tarifa mitjana per viatge dintre del Bages passarà d’1,24
euros a 0,92 euros. El bitllet senzill valdrà 1,25 euros per una
zona i 1,85 per dues. La T-10
d’una zona passarà a 6,90 euros
i la de dues, a 13,80. Pel que fa a
la T-50/30 els preus seran de
28,60 i 47,95 euros per una o
dues zones, respectivament. Per
últim, la T-Mes d’una zona valdrà 44,35 euros i la de dues,
63,95. La tarifa mitjana per viatge en relació a l'àmbit central de
la RMB passarà de 4,50 euros a
3,25 euros. Les tarifes amb la
RMB són el bitllet senzill, a 6,15
euros, i la targeta T-10 a 32,00
euros.
Amb l'abaratiment dels bitllets
caldrà compensar els operadors
dintre
del
Bages
amb
387.884,90 euros i compensar
per les línies urbanes amb
162.075,43 euros. El balanç
econòmic final suposa un dèficit
d'uns 2,1 milions d'euros anuals.
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Reduir el temps de trajecte en tren
entre Manresa i Barcelona a 50 minuts,
objectiu a assolir a mig termini
Aconseguir connectar Manresa i
Barcelona en 50 minuts, millorar la
infraestructura ferroviària existent
entre aquestes dues ciutats i prendre
mesures correctores per millorar la
qualitat del servei, com ara inversions
en la conservació de les estacions o la
creació de zones d’aparcament per
als usuaris del tren són alguns dels
objectius que pretén aconseguir un
estudi que ha encarregat el Consell
Comarcal del Bages, en el marc de les
accions que es duen a terme per tal
de millorar la mobilitat a la comarca.

L’estudi analitza l’actual oferta ferroviària de la línia de rodalies C4 de
Renfe i determina possibles mesures
per tal de millorar el servei i, especialment, reduir el temps de recorregut entre Manresa i Barcelona.

En aquest sentit, proposa la creació de
dos túnels, a Montcada i Vacarisses, el
primer dels quals ja es contempla en el
Pla Director d’Infraestuctures. La construcció d’aquests túnels permetria,
també, reduir el nombre de parades.

Millores en el traçat
L’estudi proposa millores en el traçat
de la línia ferroviària que permetrien,
d’una banda, reduir la llargada del trajecte i, de l’altra, augmentar la velocitat
dels trens ja que s’evitarien trams sinuosos en els quals cal reduir la velocitat.

Trens semidirectes
El gran nombre de parades, moltes de
les quals presenten una baixa demanda, és un dels factors que més contribueix a la llarga durada del trajecte.
És per això que l’informe assenyala la
possibilitat d’introduir noves fórmules
d’explotació que permetin incloure
trens semidirectes en hora punta, que
pararien només en les parades amb
més demanda i permetrien reduir el
temps de trajecte fins a 10 minuts.
Una altra de les mesures que es proposen és invertir en la modernització
de les estacions i els trens per tal de
poder oferir un servei més competitiu.
Pel que fa a les estacions, cal treballar
en aspectes com l’accessibilitat i els
serveis que ofereixen, i es proposa la
implantació dels anomenats Parks &
Ride, espais d’aparcament prop de les
estacions reservats als usuaris del tren
i que en aquests moments són inexistents a les estacions del Bages.

L’estació de Renfe de Manresa

LA SEGONA LÍNIA QUANT A NOMBRE D’USUARIS
La línia de rodalies Renfe C4 al Bages
és la segona pel que fa al nombre de
viatgers, per darrere de la que uneix
Barcelona amb les poblacions del
Maresme. Malgrat això, és de les
que assoleix velocitats comercials
més baixes a causa del gran nombre

de parades que ha de fer. Pel que fa
a l’oferta de trens, dels 213 trajectes
diaris que fa aquesta línia, només
68 tenen com a origen o destinació
la ciutat de Manresa. La resta són
trajectes amb l’origen o destinació
compresos en el tram entre Terras-

sa i Barcelona. En els darrers anys, la
demanda d’aquesta línia s’ha estancat i fins i tot ha retrocedit, després
d’una època de creixement. Aquest
estancament, però, no es correspon
amb l’increment de població de
Manresa i els voltants.
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S’inicia una campanya per tal que els
Bagencs s’apuntin a compartir cotxe
El Consell Comarcal ha iniciat una
campanya per aconseguir que els ciutadans comparteixin cotxe en els seus
desplaçaments. La campanya forma
part del projecte europeu Equal
Hinterland, que té per objectiu la promoció de l'ús sostenible dels mitjans
de transport a través de la difusió del
car-pooling i el car-sharing.
La campanya s'ha iniciat als municipis
del Moianès. Les característiques
d'aquests municipis fan que molts
dels seus ciutadans hagin d'utilitzar el
turisme per anar a la feina, a la universitat o per accedir a qualsevol dels
serveis que ofereixen les ciutats grans
que tenen més a prop. La campanya
continuarà als municipis de l'àmbit
del Cardener i del Bages Sud i, al llarg
del 2007, arribarà a tot el Bages.
Les accions de difusió es centren en
donar a conèixer la pàgina web
www.compartir.org/bages que facilita
que es posin en contacte aquelles per-

Anunci promocional del projecte

sones que tenen uns horaris compatibles i fan un mateix trajecte. També es
reparteixen punts de llibre als usuaris
del servei i cartells a les aules amb

accés a internet i a establiments
públics. Finalment, s'insereix publicitat
en diferents mitjans de comunicació
locals i a les pàgines web del territori.

El Bages comença a celebrar vistes arbitrals
per conflictes de consum amb videoconferència
L'Oficina d'Informació al Consumidor
del Consell Comarcal del Bages pot
celebrar des del passat mes de febrer
vistes arbitrals en matèria de consum
mitjançant videoconferència gràcies a
un conveni de col·laboració signat
amb el Col·legi d'Advocats de
Manresa. Aquest acord preveu que
l'organisme que agrupa els advocats
col·labori amb el Consell per a celebrar les vistes arbitrals de consum
atès que disposa de les instal·lacions i
equipament tècnic perquè es puguin
fer amb les garanties necessàries. El

Bages se situa en el primer grup de
comarques que han optat per aplicar
aquest modern sistema basat en les
noves tecnologies i que ajuda a
impartir justícia d'una forma més àgil.
L'aplicació del sistema de videoconferència en la celebració de les vistes
arbitrals permet la comunicació a
temps real entre les parts i els membres del Col·legi Arbitral situats a
localitats diferents. La tecnologia
contribueix a una millor implantació
de l'arbitratge en la resolució de conflictes en matèria de consum facili-

L’Oficina del Consumidor del Consell

tant, d'una banda, l'accés als consumidors, i d'una altra, l'adhesió de
les empreses a l’arbitratge.
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Telefonia: principal
motiu de queixa dels
consumidors del Bages
L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor promou la mediació amb les
empreses de telecomunicacions per intentar solucionar les queixes i reclamacions
Els serveis de telefonia són els que
generen més reclamacions i queixes a
l'Oficina Comarcal d'Informació al
Consumidor (OCIC) del Consell
Comarcal del Bages. Durant l’any
2006, els tècnics d'aquesta oficina van
atendre 1.297 persones, de les quals
413 van presentar una reclamació
relacionada amb els serveis de telecomunicacions.
De fet, les queixes dels usuaris de
telefonia fixa, de mòbil o d’internet
generen el 32% de les demandes.
Orange i Telefónica són les dues companyies que generen més volum de
queixes. Amb alguna altra de les empreses, els usuaris tenen problemes
perquè dóna d'alta nous clients sense
el seu consentiment. És per aquest
motiu que des de l'OCIC demanen als
usuaris que es mantinguin alerta quan

els ofereixin serveis per telèfon.
Un altre dels problemes que s’han
detectat des de l’oficina és que els
consumidors acostumen a trobar-se
amb problemes quan volen donar-se
de baixa d'una companyia telefònica.
Des de l'OCIC recorden que una de les
vies més eficaces per aconseguir-ho
és mitjançant l'enviament d'un burofax o, en segon terme, d'una carta certificada amb acús de rebut, on cal
notificar la voluntat de donar-se de
baixa del servei. Aquest camí dóna
millors resultats que fer el tràmit per
via telefònica.
Turisme, segon motiu de reclamació
Un altre dels sectors on s’han registrat
més reclamacions ha estat el del turisme i viatges, en bona part com a
conseqüència de la crisi que es va

viure a l’aeroport del Prat el 28 de juliol i dels problemes de la companyia
Air Madrid a finals d’any. En total, 101
persones s’han adreçat a l’oficina per
reclamar en matèria de viatges, una
xifra que representa prop del 8% del
total.
Com en altres problemes que plantegen els consumidors, els tècnics de
l'Oficina guien els consumidors a l'hora de realitzar la tramitació de les
queixes, les reclamacions, les denúncies o les sol·licituds d'arbitratge. A
més, promouen i desenvolupen les
tasques de mediació per resoldre els
conflictes entre els consumidors i les
empreses. En el cas de la telefonia, en
4 mesos, de les 134 consultes, 30
s'han derivat a processos de
mediació. El 80% d'aquestes mediacions s'han resolt satisfactòriament.

15

CCBAGES - Al costat dels que més ho necessiten

Iniciativa per fer la vida més fàcil a
persones en situació de dependència
Un total de 49 professionals de la
salut i dels serveis socials de la
comarca del Bages s'han integrat en
l'aplicació d'un innovador programa
d'atenció a les persones grans i
dependents que comportarà una
atenció molt més personalitzada i
eficient, amb la creació de la figura
del gestor de cas. Aquesta professional farà el seguiment proper de
cada persona dependent i li posarà
a l'abast els recursos necessaris. La
responsabilitat al Bages de l'aplicació del "Programa de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (Prodep)", impulsat pel departament d'Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat, correspon al Consell
Comarcal.
Inicialment la població diana amb la
qual s'ha executat la primera fase

demostrativa ha estat de 149 persones, de les quals 27 són de
Manresa i 122 de la resta de la
comarca. Ara, el programa s'estendrà al conjunt de la població amb
dependència del Bages. Els 49 professionals s'han constituït en 24
equips de treball, 5 a Manresa i els
altres 19, a la resta de municipis del
Bages.
Al Bages, les institucions que s'han
implicat directament en aquest
ambiciós projecte de suport a la
dependència són el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de
Manresa, els 34 municipis de la
comarca, l'Institut Català de la Salut,
la Fundació Althaia i Mutuam.
Els perfils de les persones que s'inclouen en aquest programa d'actuació són usuaris amb més de 65
anys i dependència severa o greu.

OBJECTIUS DEL
PROGRAMA D’ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA
Que l'usuari rebi les atencions i
cures que necessiti en cada
moment, adequant els recursos
a les necessitats.
Garantir la continuïtat assistencial a partir de la creació d'una
figura professional, el gestor/a
de cas, que vetlli per les necessitats de l’usuari, sent el referent per a tots aquells implicats
en la seva atenció.
Garantir que quan l'usuari vagi
a serveis socials o als serveis
sanitaris, tindrà un equip que
valori les seves necessitats,
plantegi un pla d'actuació i en
faci el seguiment.

El Consell Consultiu de la Gent Gran, un espai
per a les propostes dels avis i àvies del Bages
Emetre informes no vinculants sobre
diversos temes que afecten la gent
gran, coordinar les actuacions realitzades en l'àmbit de la vellesa a la comarca i elaborar un informe-memòria
anual amb les activitats realitzades
són algunes de les funcions del
Consell Consultiu de la Gent Gran, un
òrgan de consulta i participació ciutadana creat pel Consell Comarcal del
Bages l’any 1990. Dins d’aquest òrgan
es tracten temes relacionats amb la
mobilitat, la sanitat, la dependència,
el lleure i l’oci, etc., amb l’objectiu de
transmetre les necessitats específiques de la gent gran del Bages.

La darrera assemblea general del Consell Consultiu de la Gent Gran, celebrada el mes de febrer
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Entrevista
a Ezequiel Martínez
Vicepresident del Consell Comarcal del Bages
Ezequiel Martínez va ser el president del Consell durant els dos primer anys de legislatura i està vinculat a aquest organisme des dels seus inicis, ara fa 19 anys. Ara
n’és vicepresident. És alcalde de Sant Joan de Vilatorrada

“EL PLA ESTRATÈGIC
CONCRETA ELS PROJECTES
DE FUTUR DEL CONSELL”
- Vostè ha estat vinculat al Consell
Comarcal en diverses etapes. L’any
vinent, aquest organisme complirà
20 anys. Quina valoració fa d’aquestes dues dècades?
- El Consell Comarcal, cada cop més,
sap què és i què vol fer. En els seus
inicis, tenia pocs recursos i poques
competències i, a vegades, fins i tot
s’assumien coses que no ens
tocaven. No se sabia ben bé quin
paper tenia. Hem aconseguit passar
d’aquesta immaduresa inicial a una
definició molt clara d’estructures,
recursos, funcions... Crec que el Pla
Estratègic del Consell serà una bona
eina per celebrar aquests 20 anys.
- Què és el Pla Estratègic?
- És un document que és una anàlisi
interna de la situació del Consell: què
hem fet, què podem fer, cap a on
anem... S’ha elaborat en coordinació
amb cada àrea i s’han marcat els pro-

jectes de futur. Serveix perquè ens
coneguem més bé i per concretar els
projectes de futur.
- El problema del finançament continuarà sent una de les assignatures
pendents?
- Sí. Els consells comarcals no tenen
un finançament propi sinó que depenen dels recursos d’altres administracions: la Generalitat i els ajuntaments. Hi ha alguns temes bàsics en
què sí que es compta amb recursos
fixes: menjador i transport escolars,
serveis socials, etc. Però en molts
altres àmbits hem de buscar el
finançament segons convenis i acords
puntuals a què es pugui arribar. Això
és complicat. A vegades hi ha projectes i idees que no es poden realitzar perquè no es troben fonts de
finançament.
- Com a alcalde d’un municipi mitjà,
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creu que la relació amb el Consell
Comarcal és la mateixa que la d’un
municipi petit?
- Cadascú ha de trobar els seus àmbits

progrés. Però em sembla que sóc dels
pocs que he pactat pràcticament amb
tothom. Al Consell Comarcal del Bages
hi havia un pacte PSC-ERC-IC-

El Consell Comarcal del Bages representa les
problemàtiques de la societat i exercim un paper
d’intermediació, de moderació
de col·laboració i de treball conjunt. Hi
ha temes, per exemple d’aplicacions
informàtiques, que els municipis mitjans tenen recursos per a gestionar de
forma pròpia i que, en canvi, els
municipis petits han de sumar esforços,
i això ho fan a través del Consell. Cada
municipi té unes necessitats concretes.
La situació utòpica seria que el Consell
disposés dels recursos necessaris per
poder donar un servei a la carta segons
les necessitats de cada ajuntament,
sempre que hi hagi un mínim de
municipis que es posin d’acord en un
tema concret.
- Creu que els municipis del Bages comparteixen interessos o que encara falta
relligar més el territori abans que el
Consell Comarcal pugui defensar una
postura única com a comarca?
- Arribar al consens és un intent permanent i no sempre passa. Hi ha temes
que s’han de discutir i cadascú ho veu
amb matisos. Costa trobar el punt mig.
Però davant de grans temes i de grans
necessitats, ens posem tots d’acord i
ens unim, perquè ens oblidem de colors
polítics.
- Com valora el pacte PSC-CiU al Consell
durant aquesta legislatura?
- A part de pensar com a partit, em
sembla que en el món local és molt
important pensar en les persones. Jo
represento un partit de progrés i hi ha la
tendència natural a pactar amb formacions que presenten un programa de

Independents que va funcionar, però
que després es va trencar. I això va obrir
la porta a noves coalicions. Tant PSC
com CiU vam entendre que podíem
col·laborar i formar presidència al
Consell. El pacte PSC-CiU ha funcionat
bé. Hi havia uns acords establerts i els
hem complert. Hem tirat endavant
temes d’aigua, Riu Verd, les al·legacions
al Pla Director Urbanístic del Pla de
Bages, temes de mobilitat... Valoro el
pacte molt positivament i sempre he
tingut una molt bona relació personal

polígons, però alguns estan sense
acabar, hi falten serveis... El Bages ha de
ser conscient que és una àrea en creixement i cal que aquest creixement s’ordeni: els municipis han de tenir plans
generals, han de pensar en com solucionar el tema de l’habitatge i apostar
per tenir habitatge protegit, per evitar
situacions dramàtiques, pisos pastera,
barris que siguin guetos... Aquest creixement també desborda els serveis.
Això vol dir que s’han de posar les bases
futures per a garantir els serveis socials,
l’educació... incrementant recursos.
Els pobles petits també tenen una greu
problemàtica amb els camins, que no
poden gestionar. Crec que cal que una
administració de rang superior, com la
Diputació, assumeixi aquest tema i ens
orienti.
En tema de residus, que crec que tenim
molt ben resolt, cal tenir una previsió
de futur per a la instal·lació d’un altre
abocador. I en temes de turisme, el

Els municipis han d’apostar per tenir habitatge
protegit i evitar situacions dramàtiques com pisos
pastera o barris gueto
amb Josep Balasch, amb qui hem alternat els càrrecs de president i vicepresident del Consell.

Consell pot fer una feina de coordinació
per aconseguir vendre’ns a fora com a
marca.

- Quins són els grans reptes de futur per
al Bages?
- La nostra comarca creix, i això ens
planteja nous reptes. Cal solucionar
problemes de mobilitat, vetllar pel desdoblament dels grans eixos viaris, treballar en la millora del transport urbà i
interurbà. També teníem un altre gran
repte sobre la taula: garantir el subministrament d’aigua als municipis. I
estem a punt de superar-lo. I crec que,
de cara al futur, també cal treballar per
la qualitat del desenvolupament industrial. Som una comarca que té molts

- El Consell Comarcal del Bages exerceix
també un paper d’interlocutor social...
- Sí, ha estat així en diversos temes i és
un paper en què ens sentim còmodes i
que podem exercir amb dignitat. Davant determinats problemes, com el
dels runams salins o el conflicte miner,
el Consell ha estat un referent, un espai
de trobada i de diàleg. Amb el Consorci
Viari, en temes de mobilitat, treballem
amb d’altres entitats per arribar a
acords comuns. Representem les problemàtiques de la societat i exercim un
paper d’interlocució, de moderació.
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Entrevista
a Josep Balasch
President del Consell Comarcal del Bages
Josep Balasch ha exercit la presidència del Consell Comarcal del Bages durant aquests
dos darrers anys de legislatura. És alcalde d’Avinyó i això el fa un bon coneixedor
dels problemes dels pobles petits, sobretot a l’hora d’afrontar despeses
econòmiques importants

“EL CONSELL GESTIONA
SERVEIS INASSUMIBLES
PELS POBLES PETITS”
- Quins han estat els temes prioritaris
del Consell en aquesta legislatura
que ara s’acaba?
- Crec que un dels més importants ha
estat la portada d’aigües al BagesLlobregat. Hi havia dues fases fetes i
ara s’ha iniciat la tercera, que arribarà fins a Artés i Calders i, posteriorment, Mura i Talamanca. El tema
de l’aigua ens preocupava: els
aqüífers estan reculant i hem de
garantir el subministrament d’aquest
bé escàs però necessari. El primer
conveni per a aquest gran projecte es
va signar l’any 95. Han calgut 12 anys
per anar avançant i aconseguir que
els costos fossin assumibles, fins i tot,
pels pobles més petits. Una de les
grans prioritats del Consell va ser
aconseguir subvencions que ens permetessin pagar una part important
de les obres. I ho hem aconseguit. Si
no hagués estat així, per a alguns
municipis petits el projecte suposava

una despesa de dos o tres cops el
pressupost municipal, i això hauria
estat totalment inassumible.
- El tema de Medi Ambient preocupa
especialment?
- Sí. De fet, de cara a la propera legislatura s’ha de continuar amb el
tema de l’aigua i iniciar el projecte
del Bages Cardener. També s’ha de
treballar molt en tema de camins.
Tenim un dels inventaris més complerts que hi ha, però cal definir molt
bé quins camins són públics i quins
particulars, per poder treballar en el
seu manteniment, que ha de ser una
de les grans eines contra els incendis.
En l’àmbit de medi ambient també es
treballa, per exemple, en l’aplicació
de la Llei de Protecció dels Animals.
Ha sortit la llei però deixa en mans
dels ajuntaments la responsabilitat
de la seva aplicació. I aquest és un
altre exemple de projecte inassumi-
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ble per determinats municipis. El
Consell suma esforços i fa una gestió a
nivell comarcal.
- Com explicaria què és el Consell i
quines funcions té?
- El Consell Comarcal és un organisme
que gestiona molts diners des del i per
al propi territori, escoltant les pro-

la taula.
- Sí, hem aconseguit un Pla que beneficia tots els municipis i que revertirà
molt positivament sobre els ciutadans.
Ben aviat es farà realitat l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat del Bages, que
ja està en fase de redacció dels estatuts,
i que comportarà una integració tarifària a la comarca, la millora del trans-

El pacte entre CiU i PSC durant aquesta legislatura
ha permès tirar endavant grans projectes
blemàtiques de la comarca i gestionant
els recursos de manera optimitzada. A
vegades, els ciutadans només ens
coneixen per aquells serveis que utilitzen més habitualment: transport i
menjador escolar, Oficina del Consumidor, Oficina d’Habitatge... Però el
Consell va néixer per exercir la representació i promoció comarcal i s’ha
convertit en un ens que gestiona, de
forma supramunicipal, els serveis que
serien inassumibles pels petits
municipis a causa del seu elevat cost
econòmic.
- Aquesta legislatura, la presidència del
Consell ha estat compartida entre CiU i
PSC. Com valora el pacte?
- Molt positivament. Aquesta entesa ha
permès tirar endavant grans projectes i
deixar-ne molts d’embastats per als
propers anys, per sobre de les visions
pròpies de cada formació política. A
l’hora de treballar per la comarca, com
més consens, millor. Ha estat una
experiència enriquidora que ha fet possible grans obres. Ha permès, per
exemple, que hi hagi un govern territorial de Sanitat i que el Bages tingui veu
en les grans decisions que afecten l’àmbit sanitari.
- El Pla de Serveis de Millora del Transport Públic, coordinat des del Consell, és
un altre dels grans temes que hi ha sobre

port públic interurbà i la creació d’una
oficina d’informació al ciutadà. Hem
d’arribar, en el futur, a integrar-hi també
el transport sanitari. La Generalitat ja
s’ha compromès a assumir el 85% del
cost d’aquest projecte.
- Quin és el paper del Consell Comarcal
a l’hora d’aconseguir una comarca més
moderna, més desenvolupada, més ben
comunicada?
- El Consell treballa pel desenvolupament comarcal en tots els sentits.
Captem les demandes i els interessos
del territori i hem de ser un element
reivindicatiu. Sabem què volem fer per
millorar la comarca. Ara cal continuar
treballant per aconseguir els recursos

- Els serveis socials és un altre dels
àmbits en què s’ha treballat amb intensitat des del Consell.
- Sí, s’han portat a terme moltes iniciatives en l’àmbit de la immigració, de la
dona, de la infància... I han ajudat a
aconseguir una comarca que no destaqui per la seva problemàtica social.
De totes maneres, les dades ens diuen
que els propers anys, la demografia al
nostre territori creixerà molt i això ens
obliga a començar a desenvolupar polítiques i serveis per fer front a aquests
reptes de futur. Ens trobem, per exemple, que la immigració està canviant i
que cada vegada arriben més persones
dels països de l’Est. S’ha de veure com
es gestiona la convivència d’aquesta
nova immigració amb la immigració
tradicional de països del sud, perquè el
Bages pugui continuar assumint-la
amb normalitat.
- Expliqui’ns què es el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals, de
què últimament sentim tant a parlar.
- El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals dibuixa com ha de ser la
nostra comarca en el futur: les línies de
desenvolupament del territori i la protecció del medi natural. Ens diu què cal
fer per garantir els recursos hídrics, el

El Pla Territorial dibuixa com ha de ser el Bages
en el futur: línies de desenvolupament i protecció del
medi natural
econòmics que ens ho permetin. No pot
ser, per exemple, que el Bages tingui
una xarxa viària bàsica obsoleta i que no
hi hagi cap alternativa, si no és pagant.
Tampoc no s’entén, per exemple, que hi
hagi diferents consorcis de promoció,
amb una dotació econòmica pròpia, i
que cada un treballi per la seva banda.
Ens sembla que el Consell seria l’ens
idoni per sumar tots aquests esforços.

subministrament energètic, quines zones s’han de protegir, quins eixos viaris
necessitem, com han de ser les comunicacions urbanes i inteurbanes... En
resum, perfila el futur de la nostra
comarca, els serveis, les infraestructures i la seva relació amb les comarques veïnes. És el document que controlarà el creixement del Bages en els
propers anys.
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El portal 'bagesturisme.net' agafa forma

Imatge del portal
bagesturisme.net

Aproximadament, un 50% de l'inventari del patrimoni i dels recursos turístics del Bages és consultable a la web
www.bagesturisme.net, un projecte
que fa uns dos anys va empènyer el
Consell Comarcal del Bages i que ara
comença a ser una realitat constatable. La intenció és que a mitjans
d'aquest any vinent sigui consultable
el cent per cent d'aquesta guia virtual,
la més exhaustiva i completa que s'ha
fet mai d'aquest territori.
Els municipis on, actualment, ja hi ha
incorporada més informació són els
d’Artés, Avinyó i Sant Feliu Sasserra,
amb un 100% de l’inventari acabat.
Santpedor, Castellnou de Bages, Rajadell, Navàs, Sant Mateu de Bages,
Cardona, Callús, Balsareny i Aguilar
de Segarra tenen entre el 85 i el 90%
dels continguts previstos.

L'objectiu d'aquesta guia és la d'oferir
tota la informació turística dels 35
municipis de la comarca pensada perquè qualsevol persona pugui conèixer
en detall el Bages, municipi per municipi. A banda de la utilitat per al turista, serà molt interessant per a
aquells estudiants, tècnics i estudiosos
que necessitin informació sobre
aspectes molt concrets de la comarca.
La guia interactiva està pensada per
esdevenir una web molt funcional.
Per això la recerca està estructurada
per municipis, per tipologia de recursos i per paraules. També hi ha un
apartat de cerca ràpida d'allotjaments i de restaurants. L'inventari
que recull la web està elaborat a partir de fitxes, amb la vocació d'aprofundir al màxim en cadascun dels
recursos que s'hi exposen.

Els Consell Comarcal impulsa la creació
del Fòrum del Turisme del Bages
Amb la voluntat d’unir esforços en la
promoció turística de la comarca del
Bages, el Consell Comarcal ha impulsat la creació del Fòrum del Turisme,
un ens que aglutina els principals
agents del sector. Institucions
públiques, associacions professionals
i empreses privades del sector turístic integren aquest fòrum, que ja ha
començat a fer les primeres passes.
El Fòrum del Turisme vol ser un espai
de debat i discussió sobre el futur
turístic de la comarca del Bages,
però també vol promoure iniciatives
conjuntes que contribueixin a fer
créixer el turisme a la comarca, tant
pel que fa a la quantitat de visitants
com en relació a la qualitat de l’oferta turística.

Una de les reunions mantingudes pel Fòrum del Turisme

Concurs d’idees
Precisament un dels primers projectes sorgits del Fòrum del Turisme
ha estat la convocatòria d’un concurs
d’idees per definir la imatge gràfica

que ha de distingir l’oferta turística de
la comarca, de tal manera que quan
es duguin a terme accions de promoció hi hagi una identificació unitària
de tot el territori.
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Consell Comarcal i UPC treballen per fer
realitat el Parc Geològic i Miner del
Bages, el primer que hi haurà a Catalunya

A la dreta, la muntanya de sal de Cardona, un dels punts d’interès del futur geoparc; a l’esquerra, la presentació pública del projecte

El Consell Comarcal del Bages i la
Universitat Politècnica de Catalunya
estan treballant de forma conjunta
per fer realitat el Parc Geològic i
Miner del Bages que haurà d'esdevenir, a mig termini, un dels atractius
importants del Bages atès els elements de singularitat que té. Un dels
primers documents de treball, dirigit
pel reconegut geòleg manresà Josep
Maria Mata, preveu que el futur parc
estigui integrat per vint punts d'interès a diferents municipis de la

comarca. En aquests moments s'ha
posat fil a l'agulla a l'elaboració d'un
pla estratègic per fer realitat aquest
important projecte que ajudarà a promocionar el turisme cultural i de
qualitat.
En l'àmbit internacional, a partir de la
voluntat de la UNESCO de preservar
el patrimoni geològic, s'ha creat la
figura dels geoparcs o parcs geològics, a l'estil de les reserves de la biosfera en l'àmbit del patrimoni biològic.
El patrimoni geològic del Bages és

molt important i la seva preservació
en permet també fer-ne una important tasca pedagògica.
A l'estat espanyol hi ha dos parcs
geològics. Un és el d'Aliaga, a l'Aragó,
i l'altre, el de Chera, al País Valencià.
L'elaboració del pla estratègic compta
amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Bages i amb el cofinançament del Fons Social Europeu i
del Servei d'Ocupació de Catalunya a
través de la convocatòria de Pactes
Territorials 2006.

ELS 20 PUNTS DE MÉS INTERÈS
En el futur Parc Geològic i miner del
Bages s'han inclòs fins al moment
20 elements: PIG (Punts d'Interès
Geològic), PIDGA (Punts d'Interès
per la Didàctica de la Geologia
Ambiental) i PIMP (Punts d'Interès
del Patrimoni Miner). Aquests
punts són els següents:
Turons de Can Vila (Artés)
Meandre de Calders (Calders)
Font de les Tàpies (Calders)
Forn de calç de les Quingles

..
..

.
..
.
..
..

(Calders)
Muntanya de sal de Cardona
(Cardona)
Les dolines del Cardener (Cardona)
Museu de geologia Valentí
Masachs de l'UPC (Manresa)
Pont natural del Raval de
Manresa (Manresa)
Cova del Toll (Moià)
Cova de Mura (Mura)
Falla del Guix (Sallent)
Barri de l'Estació (Sallent)

..
.
.
..
..

La guarderia de Sallent (Sallent)
Ribera de Coaner (Sant Mateu de
Bages)
Muntanyes russes (Sant Vicenç
de Castellet)
Anticlinal de Santa M. d'Oló
(Santa M. d'Oló)
Falla del mig món de Súria (Súria)
Falla del Tordell de Súria (Súria)
Forns de guix de Súria (Súria)
Les dolines del Barri de Joncarets
(Súria)

22

CCBAGES - Una comarca més sostenible

Un projecte únic
per aconseguir
netejar els boscos
Propietaris forestals i Consell Comarcal del Bages lideren un projecte consistent en
la fabricació d’estella perquè la consumeixin calderes de biomassa instal·lades en
equipaments públics de la comarca
Una iniciativa pionera a tot
Catalunya, que uneix administracions
públiques i propietaris forestals, pot
esdevenir clau per minimitzar l'impacte dels incendis forestals del
Bages. La Federació d'ADF del Bages,
les associacions de propietaris forestals de la zona i el Consell Comarcal
esperen dinamitzar a curt termini les
neteges dels boscos de la Catalunya
central
amb
la
promoció
d’instal·lacions de calderes de biomassa per a calefacció i aigua calenta
sanitària en edificis públics i la
creació d'una empresa que pagarà la
fusta provinent de treballs de millora
forestal a un preu superior al que
actualment abonen els industrials als
pagesos. La nova empresa estellarà i
distribuirà la fusta per les diferents
calderes de biomassa que, a curt termini, es podrien instal·lar en equipa-

ments públics del Bages com
piscines, pavellons, escoles, etc.
També es preveu que la demanda de
particulars sigui creixent atès que el
cost del combustible de les calderes
de biomassa és inferior al de les
calderes que utilitzen gasoil o gas
natural.
En base als centres de consum que es
vagin establint a la comarca es definiran a les seves proximitats diversos
centres de producció i emmagatzematge d’estella. Els promotors tenen
clar que la viabilitat passa, entre d'altres aspectes, per aconseguir que la
despesa en transport sigui la mínima
possible.
Estelles per a escalfar l'aigua i calefacció
La fusta es presentarà en forma
d'estella amb un tamany homogeni,

de 3 als 5 centímetres, i amb una
humitat del 20 al 30%. Es distribuirà
a granel i es transportarà amb
camions ja preparada per a ser consumida a la caldera. Es compta que
els primers i principals proveïdors
seran els propietaris forestals.
Les calderes d'estella forestal són
especialment adequades per a la
producció d'aigua calenta sanitària i
calefacció en edificis mitjans o grans
com escoles, hospitals, blocs d’habitatges, indústries, granges, etc.
Actualment les noves tecnologies
han permès automatitzar les
calderes de biomassa oferint la
mateixa flexibilitat, el mateix confort
i control que les calderes convencionals de gasoil i gas natural, alhora
que permeten rendiments energètics
de fins al 90% i emissions molt baixes
de fum.
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Conèixer la màquina estelladora, el
primer pas per tirar endavant el projecte
Una màquina similar a la que es vol
comprar per a aquest projecte ja s'ha
presentat als propietaris forestals del
Bages. Aquesta màquina permet convertir en estelles la fusta del bosc. A la
presentació, que va tenir lloc a Castellfollit del Boix a finals de gener, hi van
assistir propietaris forestals, a més de
representants de les diferents institucions implicades. Josep Rius, president
de la Federació de les ADF del Bages i
de l’associació de propietaris Serra de
Rubió, va explicar que s'està avançant
en tot el procés legal de constituir una
empresa que agrupi els propietaris i
que comptaria amb el suport de les
administracions. El vicepresident del
Consell Comarcal, Ezequiel Martínez, va
avançar que els ajuntaments de Sant
Joan de Vilatorrada, Castellfollit del
Boix i Manresa ja han donat les
primeres passes per a instal·lar calderes

Presentació de la màquina estelladora davant dels propietaris forestals

de biomassa en instal·lacions municipals i que esperen que aviat facin el
mateix d'altres ajuntaments. Per impulsar-ho, el Consell redactarà per a
aquests ajuntaments els projectes per a
la instal·lació de calderes de biomassa
al pavelló esportiu de Sant Joan, a
l’escola, l’escola bressol, els vestidors de

la pista poliesportiva i el consultori
mèdic de Castellfollit i a la Casa de la
Culla de Manresa. Per la seva banda,
Rufí Cerdan, que va parlar en nom del
departament de Medi Ambient i
Habitatge, va destacar el lideratge del
Bages en aquest projecte i va anunciar
que tindria el suport de la Generalitat.

MÉS DE 50.000 HECTÀREES ON ACTUAR
L'acumulació progressiva de biomassa
durant aquestes últimes dècades, tan
sols a la comarca del Bages, és ingent i
la superfície on actuar ha estat avaluada en més de 50.000 hectàrees. Precisament, aquesta acumulació de combustible al bosc ha estat, juntament
amb els factors meteorològics adversos, una de les causes que més han
incidit en la propagació i virulència
dels grans incendis forestals que han
afectat les darreres dècades la Catalunya central. A tot això s’hi ha sumat
el progressiu abandó dels terrenys
agrícoles i una dràstica disminució dels
treballs forestals, fet que ha provocat
un increment d’aquesta biomassa.
Actualment el preu que ofereix el
mercat per aquesta fusta no cobreix

els costos d'extracció, impossibilitant
la seva gestió. La utilització d'aquesta
fusta com a biomassa per a calderes
d'aigua calenta sanitària i calefacció
permetria augmentar-ne el preu i així
cobrir els costos d'extracció.
La matèria primera a utilitzar serà
fusta amb poca o nul·la sortida comercial, bàsicament de pi blanc, fruit
d'aclarides de millora i tallades de
selecció diametral. Per tal de garantir
que tota la biomassa forestal primària
que s'utilitzi sigui fruit d'una bona
gestió silvícola, sobretot encaminada
a la prevenció d'incendis, només es
comprarà aquella que provingui de
propietaris associats a alguna de les
associacions de propietaris forestals
existents o de nova creació que rea-

litzin actuacions conjuntes sota la
tutela d'un tècnic.
Una font d’energia sostenible
La biomassa forestal és una font d’energia renovable, neta i que contribueix a donar valor al bosc. El seu
aprofitament permet una gestió integral dels boscos, contribuint a evitar i
reduir la virulància dels incendis. Es
tracta, a més, d’una energia puntera,
que utilitza les tecnologies més modernes. La utilització de la biomassa forestal com a font d’energia contribueix,
a més a més, a la reducció de les emissions de CO2 que provoquen el canvi
climàtic i alhora promou i potencia les
economies i els recursos locals, integrant els costos ambientals i socials.
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Comencen les obres que portaran
aigua de la Sèquia a Sallent, Avinyó,
Artés i Calders

Els alcaldes i representants del Consell Comarcal del Bages el dia de la presentació del projecte d’obres

En un període de dos anys és previst
que l'aigua del riu Llobregat arribi fins
als municipis de Sallent, Artés, Avinyó,
Calders, Talamanca i Mura. El projecte, que es va iniciar fa anys, va entrar
a finals del 2006 en una nova fase que
afecta les poblacions de Sallent, Artés,
Avinyó i Calders. Fins ara, ja s'havia fet
la portada d'aigües a Avinyó des
d'Artés i es preveu que en properes
fases l'aigua arribi també a Talamanca
i Mura, es construeixi un nou dipòsit
per a l'abastament d'Artés i s'abasteixi també el sector de l'Oller de
Calders. Aquestes obres incidiran positivament en la qualitat i quantitat
d'aigua que arriba a més de 16.000
habitants dels sis municipis afectats.
La fase iniciada a finals del 2006 té un
pressupost de licitació de 6,7 milions

d'euros. Les obres han començat amb
una actuació a Sallent, al sud del barri
de l'Estació, i s'allargaran, passant per
Cabrianes, fins a Artés i Calders.
L'aigua es captarà de la Sèquia a l'alçada de Sallent, es farà passar per una
nova planta potabilitzadora que es
construirà prop de la captació i es distribuirà fins als municipis a través
d'una nova canonada, amb els seus
dipòsits corresponents.
Ampliació de les subvencions
L'abast supramunicipal de les infraestructures projectades ha propiciat una
important implicació per part del
Consell Comarcal del Bages, tant en la
seva construcció com en la seva futura
gestió. El conveni signat l'any 1998
entre el Consell i l'Agència Catalana de

l'Aigua, fixava que l'ACA es faria càrrec
del 80% del cost de les obres, mentre
que els ajuntaments n'assumirien el
20% restant. D'acord amb aquest pacte, l'ACA havia d'aportar 8.873.931,18
euros i els ajuntaments 2.218.482,79
euros. El cost total de les obres pujava
fins als 11. 092.413,97 euros.
Des del 1998, el Consell Comarcal ha
cercat i obtingut subvencions per reduir
l'esforç econòmic dels ajuntaments en
el finançament de les obres. Gràcies a
aquestes noves aportacions, el cost per
als ajuntaments s'ha reduït en un
208%, de manera que el Consell
Comarcal del Bages, via subvencions,
n'assumeix el 13,5% (1.498.450,22
euros) i els ajuntaments veuen reduïda
la seva aportació al 6,5% (720.032,55
euros).
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L’arranjament de camins millora
les connexions entre zones rurals
finançat en un 81% per la Generalitat,
un 14% per l'Ajuntament de Castellfollit del Boix i el 5% restant per l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra. Les obres
les ha executades el Taller Auria.

Un dels camins que s’ha asfaltat recentment

La connexió entre el Bages i l'Anoia ha
millorat notablement gràcies a la millora i asfaltatge del camí entre Castellar (Aguilar de Segarra) i Castellfollit
del Boix, que forma part del pla de camins del Consell Comarcal del Bages.
Aquest vial, que ara està totalment
asfaltat, és una autèntica drecera per

als veïns de diferents municipis de
l'oest de la comarca que s'estalvien
més de vint quilòmetres de trajecte
per anar a Òdena o Igualada.
El remodelat camí, de gairebé 11
quilòmetres de llargada, uneix l'eix
transversal i l'eix diagonal. Ha tingut
un cost de 262.407 euros i ha estat

Altres camins on s'ha actuat
En el marc del pla de camins rurals,
que en aquesta legislatura ha inclòs 8
camins repartits al llarg de la comarca,
s'han executat recentment els treballs
corresponents a dos camins més, el
que connecta la carretera que va de
Navàs a Gaià amb la de Balsareny a
Avinyó; i el de Cerarols, al terme
municipal de Súria. El primer, al terme
de Balsareny, és estratègicament
important. Té una llargada de 3,5
quilòmetres i un pressupost de 99.999
euros. S'ha pavimentat el tram que
faltava i s'ha millorar la senyalització i
seguretat viària. En el cas del camí de
Cerarols, que s'ha millorat, el pressupost ha estat de 24.481 euros, amb
una longitud de 2,2 quilòmetres.

El Consell promou les obres per fer arribar
la xarxa elèctrica a les masies del Bages
Sis habitatges rurals dels municipis
d’Avinyó, Gaià, Navàs, Monistrol de
Calders, El Pont de Vilomara i Rocafort i
Sant Mateu de Bages es beneficiaran de
les obres que, dins del pla d’electrificació rural de Catalunya del 2006, han
de fer arribar l’energia elèctrica a diferents nuclis rurals de la comarca. El
Consell gestiona l’aplicació d’aquest pla,
que l’any passat va rebre una aportació
de 101.165 euros de la Generalitat de
Catalunya. La realització d’aquestes

obres d’electrificació permet que la
població d’aquests nuclis rurals pugui
quedar-se al territori, evitant d’aquesta
manera la despoblació del Bages rural i
la conseqüent degradació del territori.
Des de fa un parell d’anys, des del
Consell es promou que aquestes electrificacions es facin amb energia solar
fotovoltaica, un tipus d’energia més
sostenible ja que evita l’emissió de CO2
a l’atmosfera, entre d’altres beneficis
ambientals.

S’ha fet arribar electricitat a 7 nuclis rurals
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Traduir o interpretar,
una sortida laboral per
a persones immigrants
Catorze persones estrangeres reben formació en traducció i interpretació al Consell
Comarcal. Passaran a formar part d’una borsa de treball que ha de servir per abastir
de traductors els principals serveis d’atenció a la immigració
Tretze dones i un home en situació d'atur han acabat un curs sobre traducció
i interpretació que s’ha celebrat al
Consell Comarcal del Bages en el marc
del programa europeu Hinterland. Es
tracta d'un nou filó d’ocupació amb
força demanda, especialment per part
d'organismes públics relacionats amb
els serveis socials, l'ensenyament o la
salut. Les catorze persones que han
superat satisfactòriament aquest curs
han passat a formar part de la borsa de
traductors de l'entitat solidària Bages
per a Tothom. Les principals llengües
que han de ser traduïdes al català són
l'amazic, que es parla al nord del
Marroc, l'àrab i el xinès.
Els professionals dels àmbits dels
serveis socials, la salut o l’educació són
els principals demandants dels serveis
de traducció i interpretació i necessiten el suport de persones capacitades per a fer-ho. Pel que fa a muni-

cipis, els que necesiten més intèrprets
i traductors són Manresa, Cardona,
Navàs, Navarcles, Súria i Castellgalí.
Entre les funcions que tenen assignades les persones que fan de traductores i intèrprets hi ha la d'informar
dels principals serveis públics als quals
poden accedir les persones estrangeres en l'àmbit de la salut, del benestar social, l’educació, l’orientació i la
inserció sociolaboral, etc.
El curs celebrat al Consell ha tingut
una durada de 25 hores i constava de
dos mòduls: el primer, sobre tècniques
d’interpretació, i el segon, dedicat al
coneixement dels serveis. El curs en
qüestió ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Vic i dels professionals del sector públic.
La valoració de l’alumnat ha estat molt
positiva, fet que ha suscitat l’interès
d’altres Consells Comarcals per impartir cursos d’aquestes característiques.

TAMBÉ, CURSOS
DE CONDUIR I DE
RECERCA DE FEINA
En el marc del projecte
europeu Equal Hinterland, que
pretén formar i capacitar per al
mercat de treball el col·lectiu
de dones i persones nouvingudes que es troben en situació
d'atur, el Consell del Bages
organitza cursos de temàtica
diversa com, per exemple, de
teòrica del carnet de conduir o
de tècniques de recerca de
feina.
L'objectiu d’aquesta oferta formativa és proporcionar les
condicions adequades per a la
inserció laboral d’aquests
col·lectius millorant, així, les
seves oportunitats d’accés al
mercat de treball.
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178 dones de la comarca han estat
ateses al Punt d’Informació i Atenció a
la Dona (PIAD) del Consell Comarcal

Els guanyadors del primer concurs de curtmetratges i espots sobre violència de gènere

El Punt d'Informació i Atenció a la
Dona (PIAD) del Consell Comarcal del
Bages va entrar en funcionament el
25 de novembre del 2005, coincidint
amb el Dia Mundial Contra la Violència de Gènere. Durant l'any 2006 s'ha
consolidat donant servei a dones dels
34 municipis de la comarca inferiors a
20.000 habitants. En aquest temps, el
PIAD ha centrat la seva activitat en
l'atenció directa a les dones, amb l'assessorament d'una psicòloga i una
advocada, i ha promogut activitats de

sensibilització i promoció de la igualtat de gènere. Des dels seus inicis, el
PIAD forma part de la Comissió de
Seguiment del Protocol de Violència
Domèstica de Manresa i la Comarca
del Bages.
Atenció i tractament
Des de l'inici del PIAD comarcal, la
psicòloga i l'advocada han atès 178
dones, realitzant un total de 422 entrevistes per a assessorament legal i
psicològic. En un 30% dels casos les

dones buscaven assessorament per
qüestions relacionades amb la violència de gènere. Les demandes d'atenció
per qüestions relacionades amb separacions o divorcis han representat un
26%, mentre que un 19% de les
demandes han estat arran de conflictes familiars.
El gruix important de dones que
accedeixen al PIAD del Consell
Comarcal del Bages tenen entre 31 i 50
anys. El 45% de les usuàries estan
casades, mentre que el 29% estan separades. Les dones que utilitzen els
serveis que ofereix el PIAD hi van
directament o bé derivades des d'altres professionals.
Sensibilització i promoció de la
igualtat de gènere
Durant l'any 2006 s'han dut a terme 9
accions de sensibilització com l’organització d’una jornada sobre conciliació de la vida laboral i familiar, l’exposició Dones Referents Femenins, en
la qual van participar 33 artistes, el
primer concurs de curtmetratges i
espots sobre violència de gènere o la
posada en marxa de la web de la
dona, que es pot consultar a
www.ccbages.org/dona, entre altres.

MÉS PROTECCIÓ PER A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Des del PIAD es coordina el servei
de Teleassistència Mòbil per a les
víctimes de violència de gènere. A
principis del 2006 hi havia 8 dones
que feien ús d'aquest servei, al qual
s'havien donat d'alta durant el 2005.
Actualment, hi ha 12 dones de la

comarca que l'utilitzen. Els equips
bàsics d'atenció social primària dels
ajuntaments són els encarregats de
tramitar el servei, que no comporta
cap cost per a les usuàries.
La Teleassistència Mòbil s'adreça a
persones víctimes de violència de

gènere que tenen asignades mesures de protecció per part d'un jutge.
Es tracta d'una tecnologia que permet a les víctimes entrar en contacte, quan sigui necessari, amb un
centre atès per personal especialitzat.
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861 beques per al
menjador escolar
El pressupost destinat a les beques ha augmentat aquest curs 2006-2007 fins als
prop de 700.000 euros, un 70% més que l’any anterior
El Consell Comarcal ha atorgat aquest
curs 2006-2007 861 beques a alumnes
de centres públics i concertats del Bages, compresos entre els cursos de P3
fins a 4t d'ESO. Enguany s'han presentat
2.060 sol·licituds, un 20% més que el
curs anterior. Per atorgar aquestes beques, el Consell té previst destinar
694.681,4 euros que, respecte els
405.939,87 euros del curs passat, suposen un increment en la inversió del
71,12%. L'objectiu d'aquesta important
millora és, en primer lloc, augmentar

l'ajut que atorga l'ens comarcal fins a
3,90 euros per menú, i fins a 2,80 euros
quan es tracta d'una aportació compensatòria. En segon lloc, es vol afavorir el
màxim d'alumnes possibles.
Per poder accedir a un ajut individual del
menjador escolar del Consell cal complir
els següents requisits: no tenir la gratuïtat d'aquest servei ni rebre ajuts pel
menjador d'altres administracions que
sumats superin el cost del menjador i
que la renda anual per càpita de la
família no sigui superior a 4.404 euros.

Són aspectes complementaris objecte de
valoració a l'hora de concedir els ajuts
pertànyer a una família nombrosa o
monoparental, que a la unitat familiar hi
hagi algun membre amb disminució, que
tots dos cònjuges treballin o bé que hi
hagi dificultats geogràfiques en el trasllat
al centre docent. Per a ser-ne beneficiari,
cal que l'estudiant utilitzi el servei de
menjador de manera continuada. Per
aquesta raó se supervisen els casos dels
ajuts concedits i no utilitzats per a fer
noves assignacions al llarg del curs.

1.200 MENÚS AL DIA
26 centres docents de la comarca,
d’ensenyament infantil, primari i
secundari, fan ús del servei de gestió
de menjadors escolars que ofereix el
Consell Comarcal del Bages gràcies a
un acord amb el departament
d’Educació. Amb aquest servei, que
ha suposat una inversió de més de
150.000 euros en els darrers quatre
anys, el Consell assumeix les tasques

de cuinar, transportar i servir els
menús a cada escola i s’encarrega,
també, del monitoratge dels alumnes
durant tot el migdia, establint un programa educatiu i de lleure per a
aquesta franja horària. Cada dia, bé
sigui utilitzant directament les cuines
del centre, elaborant els menús en
una cuina central i distribuint-los a les
escoles (modalitat de càtering), o bé

mitjançant una fórmula mixta, se
serveixen a les escoles usuàries més
de 1.200 menús. Per a les famílies i els
alumnes, aquesta gestió del servei
suposa una garantia de qualitat, proximitat i confiança. A més, el Consell
col·labora amb els ajuntaments en les
inversions que cal dur a terme als centres per reposar o reparar l’equipament de les cuines i dels menjadors.
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Més de 40 línies de transport per anar a l’escola
2.000 nens i nenes fan ús cada setmana d’alguna de les 40 línies de
transport escolar que es gestionen
des del Consell Comarcal del Bages i
que, en total, suposen més de 550
expedicions setmanals dutes a
terme per més de 50 vehicles. El
Consell posa a disposició d’aquests
usuaris, d’una banda, el desplaçament gratuït per als alumnes d’ensenyament obligatori que han d’escolaritzar-se fora del seu municipi i, de
l’altra, col·labora en un 70% en el
finançament del transport escolar
sol·licitat pels ajuntaments de
municipis que, tot i disposar d'oferta
educativa, per raons geogràfiques
necessiten aquest servei. A més,
també s’ofereix el servei de transport adaptat a 34 alumnes amb
mobilitat reduïda, a través del vehicle propi del Consell o bé mitjançant

El Bages, una
comarca per
conèixer
Sota aquest títol, el Consell promou
l’edició d’unes carpetes adreçades
als alumnes de segon de primària i
que tenen per objectiu donar a
conèixer la comarca dins de l’assignatura de coneixement del medi
social que s’imparteix en aquest
curs. La carpeta consta de 17 fitxes
en les quals es parla de la ubicació
del Bages, el paisatge, el treball i els
recursos i la demografia. Aquesta
activitat es començarà a aplicar el
curs vinent i està pensada, també,
per als alumnes nouvinguts que
assisteixen a les aules d’acollida de
les escoles. Es preveu editar 2.500
exemplars de la carpeta, que es
repartirà a tots els centres públics,
privats i concertats.

El servei de transport escolar del Consell és utilitzat cada setmana per 2.000 nens i nenes

la contractació del servei.
Ajudes per al transport escolar
250 famílies es beneficiaran aquest
curs de les subvencions al transport
escolar que ofereix el Consell. Els
ajuts van des dels 122 euros, per a

la meitat de la subvenció, fins als
244 euros per a l’ajut sencer.
Aquestes
subvencions
també
inclouen el transport col·lectiu gestionat per les AMPAs o les
Associacions de Veïns, amb una
aportació del 70% del cost.

Àngels de Nit recomanen als joves
sexe segur per lluitar contra la sida
Sexe segur contra la sida. Aquesta és la
recomanació que els Àngels de Nit fan
als joves de la comarca en el seu recorregut per diferents locals nocturns
amb motiu del dia mundial contra la
sida. En la darrera edició van ser 40 el
total d’àngels que van fer campanya en
13 locals de Manresa i 10 d’altres
municipis de la comarca. Els Àngels
van repartir llaços vermells, informació
sobre la sida i altres malalties de transmissió sexual i més de 4.000 preservatius. Vestits amb les tradicionals ales
blanques i abrics i antifaços negres, a la
samarreta que portaven sota l’abric
s’hi podia llegir el lema: "Sexe segur?",
una frase que també apareixia en les
més de 30.000 palles de color vermell
que es van repartir el mateix dia.
La iniciativa, coorganitzada pel Consell i

Dos dels àngels de nit contra la sida

l’àrea de sanitat de l’Ajuntament de
Manresa compta amb la col·laboració
de l’Associació d’Animadors Socioculturals de Catalunya. El projecte té el
suport de la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat.
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El Consell continuarà coordinant la xarxa
de centres de teletreball de tot Catalunya

Estudiants i joves professionals són els principals usuaris dels telecentres

La Generalitat ha ratificat la confiança
al Consell Comarcal del Bages perquè
coordini la xarxa de centres de teletreball que hi ha repartida arreu de
les comarques catalanes. La feina, el
rigor i la professionalitat amb què es
porta a terme aquesta funció des de
finals del 2002 ha estat el principal
aval per tal que el Bages esdevingui el
centre de referència en un servei que
permet apropar les noves tecnologies
al conjunt de la societat, en especial,
a aquells estudiants i emprenedors
que n'han de fer ús com a eina de
treball i que, a la vegada, els estalvia
desplaçaments. L'equip de coordi-

nació de la xarxa està formada per
quatre persones, al capdavant de les
quals hi ha Josep Camprubí.
En total, des del Bages es coordina
l'acció de trenta centres de teletreball, situats majoritàriament al Pirineu, àrees rurals o terres de l'Ebre, la
majoria dels quals disposen d'un
dinamitzador professional que aplica
el pla anual de treball que s'elabora
amb l'objectiu que aquests punts
siguin motors de l'activitat econòmica. Els centres de teletreball compten
amb més de 20.000 usuaris registrats,
a més de molts altres no registrats
però habituals.

Els usuaris, que paguen per fer ús de
les instal·lacions i serveis, tenen un
perfil que comprèn des de professionals i universitaris a autònoms i
particulars. Hi ha algunes professions,
com dissenyadors, programadors o
traductors, que són molt adients per
a ser exercides per mitjà del teletreball, però també ho són moltes altres
activitats en què intervé la informàtica i les telecomunicacions. Entre les
activitats dels centres de teletreball
hi ha les relacionades amb la formació i l'assessorament, especialment
importants en comarques allunyades
de les grans ciutats on les possibilitats
d'ampliar coneixements en noves
teconologies són més reduïdes.
La titularitat dels telecentres correspon als ajuntaments o consells
comarcals respectius. Les activitats
de la Xarxa corresponen a la
Generalitat, que delega al Consell
Comarcal del Bages la coordinació
concreta dels Centres de Teletreball.
El finançament d'aquests centres és
compartit entre la Generalitat, el consell comarcal o ajuntament i els
ingressos que produeixen les activitats del mateix telecentre.

L’administració electrònica arriba a tots els municipis
Tramitar instàncies, queixes o suggeriments des de l'ordinador de
casa i rebre la resposta directament
al correu electrònic personal serà
possible per als ciutadans del Bages
durant aquest any 2007, gràcies a la
implementació de l'E-TRAM, una
plataforma que permet realitzar
més d'una trentena de tràmits que
fins ara s'havien de fer presencialment.

En total, 32 ajuntaments del Bages
han incorporat l'E-TRAM. La resta d’ajuntaments ja oferien serveis de
tramitació via internet, de manera
que a partir d'ara tots els del Bages
disposen d'aquest tipus de servei. La
incorporació dels tràmits disponibles
a través de la web s'anirà fent de
forma progressiva en funció de les
necessitats i les possibilitats de cada
municipi.

El Consell Comarcal ha signat un
acord amb el Consorci Administració
Oberta de Catalunya per tal d'implementar aquest sistema als municipis
de la comarca del Bages i oferir-los el
suport i l'assessorament informàtic
necessaris. Amb aquest acord, el
Consell pretén apropar l'administració municipal als ciutadans, fent
més fàcils i àgils les relacions entre
aquesta i els seus usuaris.
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10.000 nois i noies
es troben per fer
esport a Manresa
El Consell Esportiu del Bages organitza la Trobada Juvenil de Centres Educatius amb
l’objectiu de promoure l’esport en el marc de l’escola. La jornada va reunir a
Manresa més de 10.000 escolars de tot Catalunya
El Consell Esportiu del Bages, amb el
suport d’altres institucions, ha estat
l’impulsor d’un dels esdeveniments
més multitudinaris dels que s'han celebrat a Manresa en l'àmbit de
l'ensenyament. La Trobada Juvenil de
Centres Educatius va reunir a la ciutat
més de 10.000 nois i noies procedents
d'instituts de tot el territori català.
Entre els objectius bàsics de la matinal al complex del Congost hi havia la
de promoure la pràctica de l'esport
des d'un vessant lúdic i recreatiu, com
una eina educativa i que facilita les
relacions de grup.
En total hi van participar 175 centres
de secundària amb alumnes que
anaven des del quart d'ESO fins al
segon de baxillerat, dels quals 11 eren

de la comarca del Bages. Els desplaçaments dels escolars es van fer amb
220 autobusos. El Consell Esportiu del
Bages va comptar amb el suport de
200 voluntaris.
Durant tot el matí es van realitzar
múltiples activitats de caràcter
esportiu i lúdic, sempre pensant que
la missió de la jornada era la de promoure l'esport en el marc de l'escola.
Actualment, a Catalunya, només el
5% dels nens participen en programes
i accions de caràcter esportiu que promou l'escola. Els esports de grup que
es podien practicar eren futbol 4x4,
voleibol 5x5, bàsquet 4x4, korfbal 4x4
i shootball 5x5. Això es va complementar amb altres activitats com
skate, escalada, aeròbic, funky,

escacs, tennis taula, tir amb arc, beisbol, activitats de motor, etc.
Els espais habilitats per acollir les
activitats van ser el nou pavelló del
Congost, el Vell Congost, el rocòdrom,
el pàrquing, l'skate parc, el camp de
beisbol, el camp de futbol de gespa,
els camps de futbol de terra i l'estadi
d'atletisme.
A més del Consell Esportiu del Bages
com a organitzador, van fer també
possible la trobada el Consell Català
de l'Esport, el departament d'Educació de la Generalitat, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament
de Manresa, la Diputació de Barcelona i l'Agrupació Territorial de Consells
Esportius de Barcelona.

Muralla de Sant Domènec 24
08241 Manresa
Telèfon: 93 693 03 50
Fax: 93 693 03 51
E-mail: consell@ccbages.org
Web: www.ccbages.org
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Acció Social Especialitzada
ssaespecial@ccbages.org
93 693 03 62

Immigració
immigracio@ccbages.org
93 693 03 68

Acció Social Primària
ssaprimaria@ccbages.org
93 693 03 64

Joventut
info@babaluc.com
93 693 03 54
Dilluns, de 17 a 19.30 h

Camp d’Aprenentatge
del Bages
laculla@ccbages.org
93 872 43 58
Consell Esportiu
del Bages
ceb@ccbages.org
93 872 19 17
Dilluns, de 16.30 a 19.30 h
Desenvolupament
Comarcal
peconomica@ccbages.org
93 693 03 72
Dona
dona@ccbages.org
93 693 03 70
Ensenyament i Cultura
ecd@ccbages.org
93 693 03 93
Gerència
gerencia@ccbages.org
93 693 03 97

Oficina del Consumidor
ocic@ccbages.org
93 693 03 53
Dilluns, dimecres i divendres,
de 10 a 13 h; dilluns i dimecres
de 16 a 18.30 h
Presidència
presidencia@ccbages.org
93 693 03 97
Promoció Industrial
pindustrial@ccbages.org
93 693 03 52
Punt d’Informació de
Discapacitats
discapacitats@ccbages.org
93 693 03 59
Registre general i atenció
telefònica
registre@ccbages.org
93 693 03 50

Habiratatge i Rehabilitació
habitatge@ccbages.org
93 693 03 61
Dimarts, de 16 a 18 h.
Servei d’Atenció a la
Infància i Adolescència
saia@ccbages.org
93 693 03 66
Servei d’Informàtica
sim@ccbages.org
93 693 03 81
Serveis Financers
sfinancers@ccbages.org
93 693 03 85
Serveis Jurídics
sjuridics@ccbages.org
93 693 03 89
Telecentres
teletrebages@ccbages.org
93 693 03 80
Territori i Medi Ambient
mediamb@ccbages.org
93 693 03 74
Turisme
turisme@ccbages.org
93 693 03 84

L’horari de tots els serveis és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Els
que ho tenen especificat obren, també, en els dies i hores indicats a dalt

