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Totes les administracions, però
molt especialment els ens locals,
estem vivint moments econòmicament difícils. El finançament
municipal és un dels grans
temes que el nostre país té pendent de resoldre, i la crisi no ha
fet sinó agreujar la situació en
què es troben les finances de
molts municipis. Cal contenir la
despesa, racionalitzar-la i optimitzar al màxim els recursos
disponibles perquè els ciutadans
puguin continuar gaudint dels
serveis que contribueixen al seu
benestar i la seva qualitat de
vida. I aquí, el Consell Comarcal
com a organisme supramunicipal que aglutina les voluntats de
tots els ajuntaments del Bages,
té un paper fonamental. És per
això que, ara més que mai, el
Consell ha de ser el punt de
trobada dels municipis de la
comarca, l’espai on conjuntament puguem trobar solucions
als problemes econòmics als
quals han de fer front molts
ajuntaments i, sobretot, l’organisme que permeti als ajuntaments compartir serveis i projectes destinats als seus ciutadans i que els representi
davant de les administracions
superiors. Un repte que assumim amb voluntat de lideratge i
de servei als municipis.
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El Consell, amb
la participació i el
treball en xarxa
Sumar esforços, coordinar, multiplicar l’efecte de les polítiques impulsades, escoltar
diferents punts de vista, intercanviar experiències i agafar noves idees... Tots aquests
són objectius dels diferents òrgans de participació i treball en xarxa que s’impulsen i
coordinen des del Consell Comarcal del Bages. Diferents àmbits d’actuació per a una
missió conjunta: la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de la comarca
El Consell Comarcal del Bages és l’impulsor d’un gran nombre de comissions, grups de treball, taules de discussió, que tenen per objectiu obrir
les polítiques de la institució al conjunt de la ciutadania de la comarca.
La missió d’aquests òrgans de participació no és altra que la de comptar
amb l’opinió i les idees d’aquells qui
estan directament implicats en un
determinat tema o que en tenen un
coneixement més acurat. Així, des del
Consell es promou el treball en xarxa
entre institucions, associacions de
ciutadans, col·lectius professionals
específics, organitzacions empresarials i sindicals, etc. Els àmbits d’actuació d’aquests organismes van des
de les polítiques socials en matèries
com la igualtat de gènere, l’atenció a
les persones discapacitades o la gent

gran, fins al turisme, amb el desenvolupament del projecte El Rebost
del Bages, passant per l’economia,
amb iniciatives endegades per tal de
donar resposta a la difícil situació
econòmica, la mobilitat, en què el
Consorci Viari es consolida com una
de les veus més autoritzades de la
comarca en la matèria, o la protecció
civil, entre altres.
Aquest tipus de comissions poden
tenir una funció puntual o una voluntat de continuïtat. En el primer grup
trobem exemples com la comissió
que s’ha encarregat de redactar un
nou reglament d’ús per al transport
escolar. Hi han participat representants del sector educatiu, de les associacions de pares i mares, i també de
les empreses de transport i el resultat
ha estat un document que a partir de

l’any vinent serà d’obligat compliment per tots els usuaris i prestadors
d’aquest servei.
En la segona categoria trobem organismes de l’abast del Consell
Consultiu de la Gent Gran del Bages,
que la propera tardor complirà 20
anys convertit en l’eina de participació més important a nivell comarcal del col·lectiu d’avis i àvies.
Del que es tracta, en definitiva, és
d’afavorir la participació i la cooperació entre diferents estaments de
la societat que comparteixen uns
mateixos objectius. I, gràcies a la
implicació de tothom, aconseguir que
les polítiques impulsades tinguin un
major efecte precisament perquè
han estat fruit del diàleg i el treball en
equip entre els diferents col·lectius
implicats.
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EDUCACIÓ

Drets i deures per al transport escolar

El conseller d’Educació,
Ferran Aguilera, i la tècnica
Carme Garcia amb els representants de les AMPA, les
escoles i les empreses de
transport que han integrat la
comissió

Cercar el màxim consens i comptar
amb les propostes de tots els
agents implicats en el servei del
transport escolar ha estat l’objectiu
del procés mitjançant el qual s’ha
redactat el nou reglament per al
transport escolar. L’encarregada
d’elaborar el document ha estat
una comissió integrada per representants de les associacions de
mares i pares, dels centres educatius, de les empreses de transport i del mateix Consell Comarcal.
El resultat, una normativa que
recull els drets i deures tant dels
usuaris com de la resta d’agents
implicats en aquest servei, i que ja
s’ha posat a disposició de tots els

centres públics i concertats de la
comarca.
El reglament fa esment a aspectes
concrets com el comportament
dels usuaris, la seguretat viària,
l’ordre a l’autobús i a les parades, la
identificació dels usuaris, etc. Les
responsabilitats, que són per a
tothom, preveuen, entre altres,
protocols per evitar retards significatius dels vehicles que transporten els escolars. També inclou
un apartat de règim disciplinari que
preveu que el mal comportament
dels usuaris sigui considerat una
falta contra la convivència, sancionable com si s’hagués produït
dins del recinte escolar.

GENT GRAN
Els membres de l’’actual
Junta Permanent del Consell
Consultiu de la Gent Gran del
Bages

El Consell Consultiu de la Gent Gran, participació i dinamisme
Les persones grans de la comarca
del Bages disposen des de fa prop
de 20 anys d’un òrgan propi de participació. Creat el 1990, el Consell
Consultiu de la Gent Gran és l’organisme en què aquest col·lectiu
pot debatre i fer propostes sobre
els temes que el preocupen o que
afecten la seva vida quotidiana com
la mobilitat, el lleure, la dependència, etc. Unes propostes que es
transformen en informes no vinculants que són traslladats als òrgans
de govern del Consell Comarcal i
que ajuden a definir millor les polí-

tiques adreçades a les persones
grans de la comarca.
El Consell Consultiu de la Gent Gran
persegueix un doble objectiu.
D’una banda, afavorir la participació de la gent gran en la societat
i el treball en xarxa entre els membres del col·lectiu i, de l’altra, treballar per a un envelliment actiu i
amb una millor qualitat de vida.
L’integren representants polítics
del Consell Comarcal i l’Ajuntament
de Manresa, associacions i entitats
de suport a la gent gran, representants de casals, esplais i associa-

cions de gent gran, representants
de residències i centres de dia i representants sindicals. S’organitza
en l’Assemblea, que es reuneix
dues vegades l’any, i la Junta
Permanent.
Entre les accions que està duent a
terme aquest ens hi ha l’elaboració
d’una guia informativa per difondre
les activitats programades per
casals i associacions de gent gran
de la comarca. També s’ha convocat un concurs de logotips per tal
d’identificar visualment el Consell
Consultiu.
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DONA

Treball en xarxa per a la igualtat de gènere

Les accions per commemorar el dia de la Dona es treballen conjuntament en el
marc del Fòrum de Regidories de la Dona del Bages

Intercanviar idees i bones pràctiques, multiplicar l’efecte de les
polítiques per a la igualtat i coordinar accions entre els diferents
municipis de la comarca són alguns
dels objectius del Fòrum de
Regidories de la Dona, que agrupa
els responsables d’aquesta àrea de
tots els ajuntaments del Bages. El
Fòrum, impulsat pel Consell
Comarcal, es reuneix dues vegades
l’any i centra les trobades en la
planificació d’accions amb motiu
del 8 de març, dia de la Dona, i el 25
de novembre, dia internacional
contra la violència de gènere.
El treball en xarxa i la implicació de
diferents col·lectius és clau per prevenir la violència i promoure la
igualtat entre homes i dones. És per

això que des de l’àrea de la Dona
del Consell Comarcal es treballa
habitualment en coordinació amb
altres entitats amb presència en
diferents àmbits de la societat.
Gràcies a la col·laboració amb el
món educatiu, s’ha tirat endavant
el projecte “Debat familiar” que ha
volgut portar al si de les famílies el
diàleg i la reflexió sobre els valors i
la convivència. Més de 2.300
famílies del Bages, a través de les
escoles de la comarca, hi han participat aportant-hi les seves opinions, que han servit per elaborar
un estudi sobre la realitat social
dels diferents municipis que permetrà dissenyar intervencions
educatives i socials adequades a
aquesta situació.

DISCAPACITATS
La Taula Territorial de Discapacitat
del Bages treballa per a aconseguir
la plena inclusió social de les persones amb discapacitat i perquè la ciutadania sigui més sensible a la seva
realitat

Propostes per a un Bages més accessible
Les persones amb discapacitat es
troben amb massa dificultats que
obstaculitzen la seva activitat diària.
Per fer visibles aquestes barreres i
aconseguir la plena inclusió social, la
Taula Territorial de Discapacitat del
Bages treballa en diferents projectes.
Formen part de la taula una vintena
d’entitats del territori relacionades
amb l’atenció a les persones i en què
s’inclouen les principals institucions
polítiques.
Darrerament s’han presentat les con-

clusions d’un estudi en què s'analitzen les mancances en matèria d'accessibilitat als centres sanitaris del
Bages i es proposen solucions. Les
accions plantejades són arquitectòniques, d’accessibilitat en la comunicació auditiva i visual i són extrapolables a altres àmbits més enllà de
la sanitat.
L'estudi aconsella com ha de ser el
disseny, la ubicació i el funcionament
als centres sanitaris de mobiliari, lavabos, portes, passadissos, entrades i

sortides, ascensors, escales,
màquines expenedores, extintors,
caixers automàtics o telèfons
públics, entre d'altres. Amb tot
plegat es pretén aconseguir un nivell d'autonomia òptim per a les
persones amb discapacitat que les
facin menys dependents. Els centres han acollit totes aquestes propostes amb interès i amb la voluntat d’anar corregint les mancances
de manera progressiva.
L’entitat també treballa en projectes a les escoles i als instituts
de la comarca per a conscienciar
els joves de les dificultats de les
persones amb discapacitat.
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MEDI AMBIENT

GASTRONOMIA

El Bages, valor
gastronòmic

El Rebost del Bages recull els
productes més tradicionals
de la comarca, des del mató
fins a les fruites i verdures

Productors, distribuïdors, comercialitzadors i consumidors s’agrupen a l’entorn del projecte El
Rebost del Bages, que impulsen
Consell Comarcal i Ajuntament de
Manresa. Un projecte que vol
posicionar el Bages com a productor d’aliments de qualitat i
afavorir que aquests arribin als
consumidors. A partir del treball
conjunt entre tots els agents
implicats en el procés alimentari
s’intenta donar a conèixer i promoure el consum de productes
de proximitat i el més naturals
possible. D’aquesta manera, es
vol posicionar el Bages com a
comarca productora d’aliments
de qualitat i posar en valor la seva
gastronomia.

PROTECCIÓ CIVIL
Els organismes implicats en
la planificació i prevenció
d’emergències s’integren
en la Comissió de Protecció
Civil del Bages

Més protecció davant les emergències
La comissió de protecció civil és
l’encarregada d’impulsar entre els
seus membres les tasques de
planificació i prevenció, i de marcar les directrius a seguir per part
del servei de protecció civil del
Bages. Es reuneix dues vegades
l’any i en formen part bombers,
mossos d’esquadra, agents rurals,
policia local, Creu Roja, institucions sanitàries com l’Institut
Català de la Salut, Althaia i el
Servei d’Emergències Mèdiques,

ADF, serveis socials, alcaldes i regidors de la comarca i responsables
tècnics i polítics del Consell
Comarcal. Són, en definitiva, tots
els agents que haurien d’estar
implicats en el sistema de protecció civil en cas d’una emergència.
La comissió és un òrgan de caràcter consultiu, deliberant i coordinador, que vetlla per donar una
millor resposta a les situacions
d’emergència a partir del treball
en xarxa i la cooperació.

Una reunió de la Comissió Tècnica Intercomarcal de Biomassa
celebrada a la seu del
Consell Comarcal del
Bages

Impuls conjunt a
la biomassa com
a font d’energia
La Comissió tècnica intercomarcal de biomassa es va crear
el desembre del 2009 i està
formada per tècnics dels
Consells Comarcals de l'Anoia,
l'Alt Penedès, el Berguedà,
l’Osona, la Segarra, el
Solsonès, el Consorci de
Municipis del Lluçanès, i el
Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, a més del Consell
Comarcal del Bages.
L'objectiu principal d'aquesta
comissió tècnica és la de treballar conjuntament per a la
promoció i dinamització de la
biomassa forestal amb finalitats energètiques. Amb l’ús de
la biomassa es fomenta la
gestió forestal i es contribueix
a la prevenció d’incendis, es
mitiga el canvi climàtic, es
creen llocs de treball i s’afavoreix l'economia local. A la vegada, es promou una energia
local renovable i es redueix la
dependència energètica de
l’exterior.
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MOBILITAT

El Consorci Viari continua denunciant les
deficiències en infraestructures de la comarca

Des del Consorci Viari es
treballa per aconseguir
que el Bages disposi
d’unes infraestructures
eficients i competitives

El Consorci Viari, integrat pel
Consell, la Cambra de Comerç, el
Montepio i altres agents socioeconòmics de la comarca continua
denunciant la deficient situació en
què es troben les infraestructures al
Bages i el greuge comparatiu amb
altres zones del país. En les pasades
reunions mantingudes amb el conseller Nadal s’ha tornat a demanar
el desdoblament de la C-55 per
trams i la gratuïtat de l’autopista C16 en direcció a Barcelona. En
relació a la variant de Manresa, s’ha
avançat que es preveu portar a
terme la primera fase de les millores
per a la seguretat viària entre el sector del Guix i el punt quilomètric 28,
que inclou l’eixamplament de la
calçada entre el pont que hi ha a

l’alçada de Viladordis i el nus d’entrada a Bufalvent. El Consorci també
ha demanat que els màxims responsables de la Generalitat rebin una
delegació de la “Plataforma no +
Km. 27” que ja ha recollit 20.000
signatures perquè es prenguin
mesures urgents en aquest indret.
Quan a la mobilitat ferroviària, s’ha
tornat a parlar de la necessitat d’escurçar el trajecte per Renfe entre
Manresa i Barcelona. S’ha anunciat
que s’està redactant el projecte del
túnel del Montcada i que a curt termini no es preveuen novetats
destacables. Sobre el tren transversal, Nadal es va comprometre a
considerar la incorporació en la
primera fase del projecte el ramal
Igualada-Manresa.

ECONOMIA
La Taula de Concertació l’integren el Consell Comarcal,
l’Ajuntament de Manresa, la
Cambra de Comerç de Manresa, Pimec Catalunya Central, la Federació Empresarial
de la Catalunya Central,
Comissions Obreres i UGT

Suma d’esforços dels agents econòmics per lluitar contra la crisi
Administracions, sindicats i organitzacions empresarials s’han unit en
l’anomenada Taula de Concertació,
que té com a objectiu aconseguir
que es prenguin les mesures
necessàries perquè el Bages pugui
superar l’actual crisi econòmica.
Entre aquestes, la Taula demana
que la comarca sigui considerada
zona amb necessitat de reactivació
econòmica i pugui beneficiar-se del
Pla d’Iniciatives de Dinamització

Comarcal de la Generalitat. Des de
la Taula de Concertació s’han
articulat diferents propostes que,
segons els impulsors, caldria adoptar per tal de recuperar l’activitat
econòmica i crear nous llocs de treball. Aquestes propostes ja s’han fet
arribar als responsables polítics de
la Generalitat.
La Taula de Concertació demana
mesures concretes que estimulin
l’activitat econòmica i empresarial

mitjançant el suport al teixit productiu i la producció locals, que s’avanci en el calendari per a la millora d’algunes de les infraestructures
programades i que es desenvolupi
un entorn socioeconòmic que afavoreixi la creació de llocs de treball.
Les línies de treball se centren en la
formació i orientació de persones a
l’atur, l’atracció d’inversios i implantacions productives i el suport
als projectes empresarials locals.
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Pas endavant en el
projecte del Parc Geològic
de la Catalunya Central
El Bages tindrà ben aviat el primer Parc Geològic de Catalunya, gràcies a la iniciativa
conjunta del Consell Comarcal del Bages, els ajuntaments de Moià, Cardona, Súria i
Collbató i la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte es troba en un estat
molt avançat i el mes d’octubre vinent presentarà candidatura per entrar a formar
part de la xarxa de geoparcs europeus reconeguts per la Unesco
El patrimoni geològic del Bages, amb
elements tan singulars i d’un altíssim
valor com la muntanya de sal de
Cardona, Montserrat, la conca minera de Súria i les coves del Salnitre
de Collbató, s’articularà ben aviat a
l’entorn del Parc Geològic de la
Catalunya Central, un projecte impulsat amb la voluntat de posar en valor
aquest patrimoni i convertir-lo en un
pol d’interès turístic i científic. El
Consell Comarcal del Bages i la
Universitat Politècnica de Catalunya
sumen esforços en el desenvolupament d’aquesta proposta que en l’actualitat ja té una àrea geogràfica ben
definida -inclourà tota la comarca del
Bages més el municipi de Collbató, al
Baix Llobregat- i que l’octubre vinent
presentarà candidatura per entrar a

formar part de la xarxa de geoparcs
de la Unesco. Aquesta xarxa agrupa
una quarantena de parcs geològics
d’arreu d’Europa i el del Bages seria el
primer de Catalunya en ser-hi representat. Els geoparcs són una figura
creada per la Unesco amb la voluntat
de preservar el patrimoni geològic, a
l’estil del que són les reserves de la
biosfera en l’àmbit del patrimoni
biològic.
Turisme geològic
El Parc Geològic servirà per potenciar
una nova oferta turística a la comarca
basada en el paisatge, el patrimoni
geològic i els vestigis miners, elements que a la comarca del Bages
tenen una gran importància i que un
cop contextualitzats ajuden a explicar

i entendre la història d’aquest territori. L’articulació de tota aquesta
oferta es farà a partir d’un seguit de
punts d’interès repartits per tota l’àrea del Parc i d’uns centres d’acollida
i interpretació que s’ubicaran a punts
destacats com Cardona (muntanya de
sal), Moià (coves del Toll), Collbató
(coves del Salnitre), Súria, Montserrat
i Manresa (museu de geologia Valentí
Masachs). Tots aquests centres,
recursos turístics ja existents al territori, conservaran la independència en
la seva gestió però el fet d’integrar-se
al Parc els permetrà potenciar la seva
oferta i donar valor afegit a la seva
proposta turística. Amb això, es vol
aconseguir incrementar el flux de visitants gràcies a una oferta variada
però connectada entre si.
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ELS ORGANISMES CLAU EN EL PROCÉS

Joan Vinyes, conseller
comarcal de turisme

Ferran Climent, membre del
Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Onno Seroo, cap de coordinació institucional d’Unescocat

El Consell Comarcal del Bages, en la
seva àrea de Turisme, ha estat l’impulsor i dinamitzador del projecte
de Parc Geològic, actuant com a
intermediari entre tots els agents
implicats. El projecte s’entén des del
Consell com una oportunitat per
potenciar el turisme a la comarca.

El desenvolupament del projecte de
Parc Geològic ha comptat en tot moment amb assessorament a càrrec
d’experts en la matèria. És el cas del
geòleg Ferran Climent, membre de
l’empresa Geosei i vinculat a la UPC,
amb experiència acreditada en aquest
àmbit i bon coneixedor del territori.

El Centre Unesco Catalunya avala
la candidatura del Parc Geològic
del Bages a esdevenir membre de
ple dret de la European Geopark
Network de la Unesco. Unescocat
destaca el compromís de la comarca amb la sostenibilitat i la preservació dels valors del territori.

Més de 40 punts
d’interès repartits
arreu del territori

Responsables tècnics i polítics del Consell Comarcal van visitar recentment el Parc Geològic de
Sobrarbe, a l’Aragó, per tal de conèixer-ne les instal·lacions i el seu funcionament

El Parc Geològic és un projecte que
promou un turisme cultural, sostenible i de qualitat, i en el qual el
coneixement i la investigació hi tenen
un paper clau, gràcies a la participació del departament d’Enginyeria
Minera i Recursos Naturals de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Nou impuls al projecte
Concebut l’any 2006 i presentat públicament el 2008, el projecte de Parc
Geològic afrontarà en els propers
mesos una etapa decisiva. En aquests

moments, les organitzacions impulsores estan duent a terme una ronda
de trobades amb tots els agents implicats (Diputació de Barcelona, Generalitat i centres turístics) amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i
aconseguir els suports necessaris per
tirar-lo endavant. A la vegada, es treballa per dissenyar la que serà
l’estructura del Parc i el seu model de
gestió, i es treballa intensament per
preparar la documentació per presentar la candidatura a la xarxa europea
de geoparcs, aquest octubre vinent.

Els turons de Can Vila d’Artés, el
meandre de Calders, les dolines
del Cardener a Cardona, el barri
de l’Estació de Sallent, les muntanyes russes de Sant Vicenç de
Castellet, l’anticlinal de Santa
Maria d’Oló o la falla del Mig-Món
de Súria són alguns dels gairebé
40 punts d’interès geològic que
integraran l’oferta del parc. Espais
que tenen una rellevància especial per explicar la morfologia de
la comarca (per què l’anomenem
el Pla de Bages, la serra de Montserrat o la serra de Castelltallat,
etc.), per comprendre la història
geològica del Bages o bé per
ensenyar en quins llocs la ciència
ha pogut avançar gràcies a la fantàstica exposició d’alguns afloraments del territori. Coves, falles, plecs, mines i altres joies del
patrimoni geològic que mereixen
ser objecte de coneixement i
descoberta.
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Objectiu: omplir 265
hectàrees amb nova
activitat industrial
Al Bages hi ha lliures 265 hectàrees de polígons, amb parcel·les que van dels 250 fins
els 30.000 metres quadrat. Per tal d’afavorir l’ocupació d’aquests espais amb nova
activitat industrial, el Consell ha editat catàlegs amb informació dels polígons d'activitat econòmica de cinc municipis del Bages i ha renovat la pàgina web de polígons
Com a resposta a l’actual situació de
crisi econòmica i amb l’objectiu de
recuperar l’activitat perduda, el
Consell Comarcal del Bages es proposa promocionar el sòl industrial de
la comarca que encara no està ocupat. Es tracta d’una bona oportunitat
per a què noves empreses decideixin
instal·lar-se al territori, ja que les característiques dels polígons d’activitat
econòmica del Bages permeten
cobrir la majoria de les necessitats de
les empreses.
En l'actualitat, hi ha lliures 265 hectàrees de sòl industrial al Bages, un
15% del total. Aquest espai es distribueix en parcel·les de totes les
mides, des de 250 fins a 30.000
metres quadrats. A més, hi ha projectades 258 noves hectàrees en diferents polígons de la comarca suscep-

tibles d'acollir-hi empreses de qualsevol sector.
Catàlegs informatius
Per tal de captar l'interès de noves
empreses, el Consell ha editat els
primers catàlegs de promoció dels
polígons d'activitat econòmica de la
comarca. En concret, es donen a
conèixer les àrees industrials dels
municipis d'Artés, Sant Fruitós de
Bages, Navarcles, Santpedor i Sant
Joan de Vilatorrada. Aquests cinc
catàlegs s'han editat en català, castellà i anglès i es distribuiran de forma
estratègica per tal que arribin a les
empreses.
Nou impuls a la web de polígons
La cerca de parcel·les i naus per ocupar
es pot fer a través de la pàgina web

http://poligonsiempreses.ccbages.cat
que també presenta tot un seguit de
novetats que en faciliten l'ús. El nou
apartat d'ofertes de naus i parcel·les
en venda i lloguer permet trobar de
forma fàcil i àgil les parcel·les de
cada polígon que estan disponibles
per ocupar. Properament, la pàgina
web permetrà que les promotores i
els agents intermediaris en la compra i venda de sòl promocionin les
seves ofertes. A més, també s’hi
poden veure amb detall les característiques d'aquestes parcel·les, així
com la seva ubicació exacta gràcies
al nou Sistema d'Informació
Geogràfica (SIG). En aquest sentit, el
Bages és la primera comarca de
Catalunya que utilitza aquest sistema en matèria de polígons d'activitat econòmica.
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Itineraris temàtics, paquets turístics i nova
pàgina web per atraure visitants al territori
El Consell Comarcal del Bages ha
posat en marxa un seguit d'accions
per promocionar turísticament el territori. L'àrea de Turisme del Consell
treballa en noves polítiques que
ajudin a dinamitzar un sector que
ofereix moltes possibilitats. En aquest
sentit, es potenciaran els projectes
del Parc Geològic del Bages i els
camins de Sant Jaume i Abat Oliba. El
Consell també treballa, juntament
amb entitats d’altres comarques
(consells comarcals, consorcis i entitats turístiques), en els projectes per
donar a conèixer la Ruta del
Sometent i el Territori Maqui, un
espai entre el Berguedà i el Bages que
permetrà descobrir la vida dels
maquis durant la postguerra a través
d'indrets simbòlics i espais tematitzats.
Paquets turístics
Les noves accions també preveuen la
creació i la comercialització de
paquets turístics amb l'objectiu de
fomentar les estades de cap de setmana a la comarca. I afavorir el

El senderisme és una de les millors maneres per conèixer i gaudir de la comarca

coneixement de les nombroses rutes i
senders del Bages. El Consell també
vol posar en marxa aquest any un
punt d'informació turístic que ajudi a
canalitzar tota aquesta informació.
A més, des de l'àrea de Turisme
també es treballarà per coordinar
tots els agents del sector incentivant
el diàleg i l'entesa per a obtenir sinergies de treball. En aquest sentit, es
vol fomentar el Fòrum deTurisme del
Bages. I pel que fa a la gastronomia,
s'accentuarà la promoció del projecte
del Rebost de productes naturals del
Bages, juntament amb l'Ajuntament

de Manresa, amb més presència als
restaurants i amb la voluntat de dinamitzar el sector primari agrari de la
comarca.
Nova pàgina web
Una de les accions fa referència a la
creació d'una nova pàgina web àgil
que ordena tota la informació en
matèria de turisme de la comarca. Es
pretén que aquesta eina ajudi les persones que vénen de fora a trobar tot
allò que necessiten per planificar la
seva visita a la comarca:
www.bagesturisme.net

Campanya perquè els concessionaris
informin de les emissions dels vehicles

La campanya informativa es durà a terme
entre tots els concessionaris de Manresa

L'Oficina d'Informació al Consumidor
ha iniciat una campanya per garantir
que els concessionaris de vehicles
nous de Manresa informin correctament sobre les emissions de CO2 de
tots els models. La campanya, que
també es fa a la resta de Catalunya,
segueix la normativa espanyola i
europea que obliga els concessionaris a especificar el consum de combustible i les emissions de diòxid de
carboni en els fullets informatius i en
tots els elements gràfics en què es

detallen les característiques tècniques dels vehicles. En cas que es detectin irregularitats, des de l'Oficina
s'iniciarà el procediment sancionador
i es traslladarà a l'Agència Catalana
de Consum, que si confirma l'incompliment faria efectiva la sanció
corresponent. Abans d’iniciar la campanya, els responsables de l’OCIC,
gestionada pel Consell, van reunir-se
amb el Grup d’Automoció Manresa,
que agrupa els principals concessionaris de la capital del Bages.
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31 escoles han participat en el projecte
per fomentar els valors i la convivència

La biomassa és un recurs energètic sostenible i necessari per mantenir els boscos nets

L'àrea de la Dona del Consell
Comarcal del Bages ha posat el punt i
final a la campanya adreçada a la
comunitat educativa que ha tingut
lloc els darrers tres anys i que ha
fomentat els valors i la convivència.
Un total de 31 escoles de la comarca
de 16 municipis han participat en
aquesta iniciativa que es va tancar
amb una festa adreçada a les famílies.
La campanya ha fomentat aspectes
com l'educació per la pau i la resolució no violenta dels conflictes, ha pro-

mogut un model d'educació per combatre la violència vers les dones i ha
ajudat a construir alternatives als
estereotips sexistes per evitar les relacions desiguals.
L'àrea de la Dona fa un balanç positiu
de totes les accions fetes a través
d'enquestes, lectures de contes, xerrades, tallers i debats, que han comptat amb la participació de milers
d'alumnes d'educació infantil i
primària i les seves respectives
famílies.

Es reforcen les polítiques per afavorir
la integració dels nouvinguts
Al llarg dels darrers mesos el Consell
Comarcal ha accentuat les polítiques
per afavorir la integració de la
població nouvinguda al territori. En
el marc del Pla Territorial de
Ciutadania i Immigració de la comarca s'ha donat suport a accions dels
Ajuntaments de Sant Fruitós de
Bages, Santpedor, Moià i a l'àrea del
Bages Sud, a través del Consorci de
Formació i Iniciatives del Bages Sud.

Tots els projectes han estat possibles
gràcies al suport de dos plans d'ocupació a mitja jornada.
Guies d’acollida, cursos de coneixement de l’entorn, jornades professionals, estudis i tallers adreçats a
mestres i alumnes són algunes de les
accions que s’han realitzat, sempre
amb l’objectiu de reforçar l’atenció a
les persones d’origen estranger que
decideixen establir-se al Bages.

Dones del Bages
celebren la seva
trobada anual

El Pont de Vilomara va acollir la
tercera edició de la Trobada de
Dones del Bages, que va registrar
un rècord de participació amb
més d’un centenar d’assistents. La
trobada va servir per reflexionar
sobre el paper de les dones que,
en un moment o altre, han hagut
d’emigrar dels seus llocs d’origen.
Durant la jornada, es van programar diferents tallers i activitats i
es va representar l’obra de teatre
“Camí d’arrels”.

Cuina de proximitat
per als menjadors
escolars
A partir del curs vinent, els menjadors escolars gestionats pel
Consell Comarcal prioritzaran els
productes de proximitat i acabats
de fer, de manera que el menjar
que s’hi serveixi sigui el més semblant possible al de casa. Així ho
recullen les bases del nou concurs,
que preveu recuperar les cuines
d’alguns centres escolars i que des
d’aquests es pugui fer arribar el
menjar a d’altres escoles properes,
que estiguin a una distància màxima de 20 quilòmetres. Per a ferho, s’ha dividit la comarca en cinc
zones, cadascuna de les quals
haurà de tenir una empresa concessionària del servei, i caldrà
decidir quina escola assumirà el
paper de cuina central per a cada
zona. A més, les empreses concessionàries hauran d’organitzar
activitats educatives durant l’hora
de dinar.
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Nou vehicle per
a protecció civil

El Consell ha adquirit un vehicle
tot terreny per al servei de protecció civil comarcal. El vehicle es
destinarà tant per a les visites
periòdiques als ajuntaments per
treballar en matèria de prevenció
i planificació, com per facilitar la
mobilització dels seus membres i
recursos en cas d'emergència. A
banda, també s'ha adquirit un sistema d'enllumenat de funcionament autònom i altres elements
d’equipament. La inversió, feta a
partir d'un ajut del departament
d'Interior, Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat, ha
estat de de 21.554,26 €.

Acaba la restauració
de bosc de ribera

Formació de tècnics i instal·ladors per
promoure el consum de biomassa

La biomassa és un recurs energètic sostenible i necessari per mantenir els boscos nets

El Consell Comarcal del Bages ha
planificat, a curt termini, noves
accions per consolidar el paper que
ha assumit en el foment del consum
de la biomassa com a recurs energètic
sostenible i necessari per ajudar a
netejar els boscos del territori. El
proper pas substancial és el de formar
i sensibilitzar els professionals tècnics
perquè coneguin les característiques
d'aquesta matèria primera que, com
a combustible, es comercialitza en
diferents formats, entre els quals hi
ha l'estella o el pellet.
Un centenar de professionals
Amb aquesta finalitat, el Consell
Comarcal, quatre col·legis professionals i el gremi que agrupa els

Ja ha finalitzat la primera fase de
l'execució del Projecte Riu Verd II,
de restauració del bosc de ribera
als rius Cardener i Llobregat. Els
treballs han servit per recuperar
espais riberencs del Cardener al
municipi de Sant Joan de Vilatorrada, a l'aiguabarreig del Llobregat
amb la Gavarresa a Sallent i Artés i
al riu Llobregat a Sant Fruitós de
Bages i Sant Vicenç de Castellet. El
projecte ha servit per conservar i
millorar l’estat ecològic del bosc de
ribera i recuperar-lo en els trams
on havia desaparegut.

instal·ladors van organitzar una ambiciosa jornada que va tenir lloc el mes
de maig a la Fundació Universitària
del Bages. Hi van assistir prop d’un
centenar de professionals que van
poder conèixer de primera mà les
característiques i els beneficis de la
biomassa forestal i alguns aspectes
bàsics del disseny i la instal·lació de
calderes de biomassa per a calefacció
i d'aigua calenta sanitària.
Els enginyers superiors i tècnics i els
arquitectes i aparelladors, com a projectistes d'edificis i instal·lacions, juntament amb els instal·ladors de calderes i els tècnics de l'administració,
tenen un paper clau en l'expansió de
la utilització de calderes de biomassa
forestal amb finalitats tèrmiques.

ACCIONS CONTINUADES DES DEL 2005
El paper del Consell Comarcal de
potenciar la biomassa i la instal·lació
de calderes que consumeixin aquest
recurs energètic es remunta a l'any
2005. Des de llavors s'ha constituït,
per part de l'agrupació d'ADF del
Bages, una cooperativa per produir
estella que disposa de maquinària
de darrera generació. També s'ha
fomentat que els ajuntaments de la

comarca instal·lessin calderes que
consumeixin biomassa i, en aquest
sentit, ja se n'han instal·lat a l'edifici
que fa d'escola i centre mèdic de
Castellfollit del Boix, al poliesportiu
de Sant Joan de Vilatorrada i a la llar
d'infants de Fonollosa. A curt termini es preveuen noves instal·lacions
promogudes per les administracions
públiques.
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Es busquen voluntaris d’entre 18 i 30 anys
per fer estades educatives a l’exterior
L'àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Bages coordina el Servei
de Voluntariat Europeu per fomentar
les estades educatives dels joves
d'entre 18 i 30 anys a l'exterior. Es
tracta d'un programa d'educació no
formal que permet als joves fer una
estada d’entre dos mesos i un any en
un altre país europeu participant en
un projecte local finançat per la Unió
Europea. L'objectiu és promoure la
cultura dels intercanvis, la formació i
el treball a l'estranger en un moment
en què el mercat laboral és cada vegada més global.
La participació en el programa cobreix
l'allotjament, el viatge, la formació,
l'assegurança i una quantitat simbòlica
per a diners de butxaca i manutenció.
Malgrat els avantatges i valors associats
a aquest servei, cap jove del Bages es va
inscriure per poder convertir-se en voluntari europeu durant l'any 2009. En
canvi, el Bages exerceix un paper acollidor molt actiu amb organitzacions com
Ampans o Creu Roja que incorporen
voluntaris. El Consell ha acollit darrerament voluntaris d'Alemanya, França,
Grècia, Itàlia i Turquia que han participat activament en projectes.

El programa permet als joves fer una estada d’entre 2 mesos i un any en un altre país europeu

Àmbits diferents
Els projectes de les entitats que prenen part del programa es desenvolupen en àmbits molt diferents. El voluntari treballa en temàtiques com el
medi ambient, la salut, el lleure, la
joventut, les arts, la discapacitat, les
persones grans, la immigració o el
patrimoni cultural. El perfil del participant és el d’una persona compromesa amb una experiència de ciutadania activa i d'educació no formal
i obert a adquirir capacitats i habilitats socials, interculturals i personals.

Experiència enriquidora
L'estada proporciona una nova experiència enriquidora d'aprenentatge no
formal i intercultural, promou la inserció social i professional dels joves i la
seva participació activa oferint-los la
possibilitat de mostrar-se solidaris.
L'estada també contribueix al desenvolupament de la comunitat local i
fomenta l'establiment de nous lligams
i crea xarxa entre les entitats de diferents països. Des del Consell s’està
fent un esforç per engrescar joves del
Bages a participar-hi.

Un web ajuda els joves que volen
emancipar-se compartint pis

El Consell, punt
d’informació europeu

El Consell Comarcal del Bages potencia que els joves comparteixin pis
com una fórmula vàlida per accedir a
un habitatge d'una manera ràpida i
econòmica. Sota el lema 'Compartir
habitatge és molt més divertit i barat'
la comarca s'ha adherit a la pàgina
web www.compartir-habitatge.net
juntament amb altres consells
comarcals de Catalunya. La pàgina
funciona com a punt de trobada
entre persones que busquen pis per a
compartir i propietaris que posen al

Amb l’objectiu d’apropar Europa a
tothom, el Consell reforça el seu
paper d’antena de la xarxa Europe
Direct, de la qual forma part des
del 2009. L’antena, que està ubicada a la seu del Consell, atén consultes sobre temes europeus i les
deriva, si cal, als organismes pertinents. També posa a l’abast dels
ciutadans publicacions gratuïtes
relacionades amb la Unió Europea.
La xarxa la integren 500 punts d’informació distribuïts arreu de la UE.

mercat de lloguer els seus habitatges.
Els usuaris poden penjar anuncis amb
ofertes de pisos de lloguer i demandes d'habitatges per a compartir. S’hi
poden trobar ofertes tant d'habitatges de la comarca com de Barcelona i
l'àrea metropolitana. També hi ha
informació disponible sobre drets i
obligacions legals de propietaris i llogaters, així com assessorament legal,
informació d’ajuts, models de contracte, etc. La pàgina té ja més de
6.500 usuaris.
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EL CONSELL D’ALCALDES RECLAMA AL GOVERN
QUE PRIORITZI EL DESDOBLAMENT DE LA C-55
ENTRE MANRESA I CASTELLBELL I EL VILAR
El Consell d'Alcaldes del Consell
Comarcal del Bages ha redactat un
manifest per posar en evidència i
exigir solucions a les nombroses
mancances que pateix el territori
en matèria d'infraestructures. El
document insisteix a reclamar al
Govern que executi totes aquelles
reivindicacions que des del territori
s'han demanat prioritzant el desdoblament del tram ManresaCastellbell i el Vilar en diverses
fases, com altres obres de la xarxa
viària executades per trams. El cas
de la C-55 preocupa especialment
pel nombre elevat d'accidents que
es produeixen en aquesta via. Des
del Consell també s’ha donat
suport a la plataforma No + km 27,
creada per familiars i amics de víctimes d’accidents succeïts en aquest punt de la xarxa viària.
El desdoblament, imprescindible
Els alcaldes del Bages creuen absolutament imprescindible tant el
desdoblament de la C-55 com l’alliberament del peatge de l’autopista, per a la seguretat dels ciutadans i per al bon funcionament
de l’economia. El manifest
assenyala que la C-55 és una de les
vies més congestionades de la
Catalunya Central, suportant un
trànsit de 35.000 vehicles diaris de
mitjana. La intensitat circulatòria
que suporta aquesta carretera és
superior a la que es recomana en
carreteres d’aquestes característiques. A banda, l’existència de
senyals de recomanació i limitació
de velocitat no permet una marxa
de velocitat fluïda. I, si es vol anar
de Manresa a Barcelona sense
cues, no hi ha altra opció que l’autopista C-16, de pagament. Els
alcaldes creuen que l’autopista no

és una bona alternativa per a què
les empreses accedeixin al port i
l’aeroport, i que això va en detriment del teixit econòmic comarcal,
situant el Bages en una posició de
desigualtat respecte altres comarques veïnes.
El manifest també incideix en l’alt
nivell de sinistralitat d’aquesta via,
que durant el primer semestre del
2010 ha registrat 59 accidents amb
6 víctimes mortals. Els alcaldes
assenyalen que no es pot esperar al
desdoblament de l’eix sud, ja que
l’inici de les obres no està previst
fins el 2013 i, per tant, no conclouran fins dos o tres anys després.
Infraestructures ferroviàries
El manifest signat pels alcaldes del
Bages també centra la seva atenció
en les infraestructures ferroviàries,
una de les principals línies del
Consell Comarcal en els darrers
anys a través del Consorci Viari de
la Catalunya Central. Els alcaldes
demanen que es prenguin mesures
per reduir el temps de trajecte
entre Manresa i Barcelona.
Actualment, es triga una hora i
quinze minuts a fer aquest recorregut amb Renfe i una hora i mitja
amb Ferrocarrils de la Generalitat,
uns temps que no s’han reduit en
els darrers quaranta anys. El document també demana trens semidirectes entre Manresa i Barcelona
en hores punta.
Calendaris i terminis
Els alcaldes de la comarca demanen
a la Generalitat una informació
exhaustiva de totes les accions
plantejades a la comarca amb el calendari concret d'actuacions i els
terminis previstos d'execució. El
document exigeix que el govern

presenti una proposta a curt termini per resoldre el col·lapse de les
infraestructures viàries i, tenint en
compte el traspàs de competències
dels serveis de Rodalies a la
Generalitat, que s’atenguin les reiterades demandes fetes de forma
unitària per les principals administracions i agents econòmics, socials
i polítics de la comarca en relació a
la millora de les infraestructures
ferroviàries.
Un document crític
El manifest subscrit pel Consell
d’Alcaldes és molt crític amb el
paper que l’administració de la
Generalitat ha tingut en la planificació i desenvolupament d’infraestructures al Bages. Així, remarca que tot i les reivindicacions
històriques que s’han realitzat des
de la comarca, no s’ha aconseguit
que cap govern de la Generalitat es
comprometi a curt termini a dur a
terme una inversió real en
infraestructures que contempli
aquestes millores prioritàries.
El Consorci Viari, ens aglutinador
Els ajuntaments de la comarca canalitzen les seves reinvindicacions en
matèria d’infraestructures a través
del Consorci Viari de la Catalunya
Central, organisme constituït el 2001
i que uneix diferents agents del territori amb l’objectiu d’estudiar, promoure i reivindicar millores en les
infraestructures viàres i ferroviàries
de la comarca del Bages. La principal
preocupació del Consorci Viari ha
estat aconseguir que la comarca,
amb Manresa com a capital, ocupi
una situació estratègica sobre el
mapa català, per a la qual cosa
necessita tenir unes infraestructures
eficients i competitives.

