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La legislatura s'acaba i és hora
de fer balanç. Han estat quatre
anys marcats per la crisi, en què
s'ha fet més necessària que mai
la cooperació entre tots els
municipis i la recerca de sinergies per tal d'optimitzar recursos. El Consell, coneixedor de les
necessitats dels ajuntaments, ha
fet un important esforç aglutinador en aquest aspecte i ha demostrat tenir la capacitat tècnica
suficient per proveir de serveis
els ajuntaments, gestionar-los
amb eficàcia i abaratir-ne el cost,
en benefici de la comunitat. Una
tasca que s'ha fet evitant crear
nous organismes, duplicar funcions i malbaratar els recursos
públics. Crear estructures és fàcil
de fer però difícil de suprimir. Cal
gestionar amb eficàcia i el màxim
rendiment possible, explicant bé
a la ciutadania què es fa i per
què. I crec, sincerament, que des
del Consell ho hem aconseguit.
Més enllà de les sigles polítiques,
el Consell ha de ser un òrgan de
gestió, deixant tot el pes polític
cap al Consell d'Alcaldes.
Si volem continuar en aquesta
línia i afrontar nous reptes de
futur, hem de fer un exercici de
racionalitat com el que hem fet
en aquesta legislatura. Des del
Consell ens posem a disposició
de tots els ajuntaments.
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Vostè va assumir el càrrec de president del Consell Comarcal el 2009
prenent el relleu a Cristòfol Gimeno.
Com valora la seva etapa al capdavant d’aquest organisme?
Molt positivament. Hem fet un pas
endavant en molts aspectes, tot i la
complicada situació econòmica. Crec
que els objectius principals s’han
assolit i que hem deixat una empremta de govern amb projectes que poden
acabar de concretar-se en properes
legislatures. He d’agrair, en aquest
sentit, el suport que he tingut tant per
part de la resta de grups polítics del
govern com de l’oposició. Hi ha hagut
un clima de diàleg molt favorable.
El mandat ha estat marcat per la crisi
econòmica i les retallades pressupostàries a les diferents administracions.
Com ho han afrontat des del Consell?
Teníem clar que havíem de fer-hi
front des d’una política d’austeritat.
Hem intentat no incrementar l'estructura per sobre de les nostres possibilitats i optimitzar al màxim els
recursos de què disposem per poder
continuar prestant els serveis que el
ciutadà i els ajuntaments necessiten.
El Consell ha demostrat tenir un
paper important en l’optimització de
recursos en benefici de tots els municipis, especialment els més petits...
S’han fet molts projectes comarcals
per mancomunar i cooperar amb els
ajuntaments del Bages i per treballar
en xarxa amb l’objectiu de millorar la
gestió i optimitzar esforços per part
de tothom. La compra agregada de
serveis de telecomunicacions, un
programa de cementiris municipals,
la gestió del transport adaptat, un
nou model de gestió dels menjadors
escolars, l'optimització de les rutes
de transport escolar, el servei comarcal de tramitació dels ajuts a la
dependència, l'oficina de consum, la
millora de polígons industrials, la
gestió directa del servei d’aigua,
l'arranjament de camins rurals, la
consolidació del servei de protecció
civil, els protocols de lluita contra la

Josep Candàliga
President del Consell
Comarcal del Bages
violencia de gènere, el maltractament a la gent gran i als menors, etc.

que sigui referent per resoldre els
problemes que afecten el Bages.

De quin dels projectes fets durant el
seu mandat està més satisfet?
Estic content de tot, però un dels que
ens ha costat més i que em fa més
il·lusió deixar acabat és el del nou
CDIAP i que ha consistit en l’adquisició
del local i la realització de les obres,
que inaugurem aquest mes de març.
Actualment, aconseguir del govern de
la Generalitat una subvenció de més
d’1,6 milions d’euros no ha estat tasca
fàcil. I és un projecte de futur i gratuït
per a les famílies que, a més, no és
competència del Consell, però que ha
estat una prioritat perquè és una
necessitat palesa a la nostra societat.

Les obres de millora de la seu del Consell Comarcal, quina repercussió tindran en l’usuari final dels seus serveis?
Al Bages hem passat de 150.000 habitants el 2001 als 186.000 actuals, i
cada cop els ajuntaments i el Consell
hem anat assumint més competències. Això ha fet que les nostres instal·lacions, en un edifici antic, comencessin a tenir mancances. Les obres,
fetes sempre des de la prudència pressupostària, han permès adequar les
instal·lacions, reorganitzar el treball
intern i, en definitiva, donar una millor
atenció a l’usuari.

També s’ha aprofundit en la cooperació amb d’altres territoris, a través
dels seus propis Consells Comarcals...
Sí, és una de les apostes que hem fet i
que ens ha permès mantenir trobades
molt enriquidores amb d’altres comarques. Hem pogut compartir experiències i projectes en àmbits com la promoció econòmica, la biomassa, etc.
Tot i que cada territori té les seves peculiaritats, ens hem adonat que prestem
molts serveis als municipis, més que
no pas altres Consells i això ha estat
perquè apostem per una administració

Quin ha de ser el paper del Consell a
l’hora de projectar el Bages del futur?
Ha de ser el referent de coneixement
i defensa del nostre territori per planificar i proposar actuacions amb la
finalitat de protegir, promocionar i
potenciar la nostra comarca, amb la
voluntat d’implicació i compromís dels
ajuntaments per proveir-los de serveis
i programes segons les seves necessitats, i tenir la capacitat suficient per
redirigir les nostres actuacions en funció de l’avaluació dels resultats, buscant l’eficiciència i l’eficàcia de la
gestió de recursos públics.
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Moure's pel Bages
en transport públic
i un únic bitllet
L'any 2010, al Bages es van fer 1,8 milions de viatges en transport públic. Una xifra a
la qual s'ha arribat gràcies a la implantació, el 2008, del Pla de Serveis de Transport
Públic del Bages, que ha permès millorar la connexió entre tots els municipis de la
comarca, incrementar les freqüències de pas i reduir el cost per als usuaris gràcies al
sistema d'integració tarifària, que permet utilitzar diferents mitjans amb un únic bitllet
Desplaçar-se pel Bages en transport
públic és avui més fàcil i més
econòmic. Quasi totes les poblacions
de la comarca estan connectades per
línies d'autobús interurbà i la posada
en marxa del sistema tarifari integrat
ha permès als usuaris desplaçar-se
dins i fora de la comarca amb un únic
bitllet i combinant, si és necessari,
diferents mitjans de transport. Totes
aquestes millores han estat possibles
gràcies al desplegament del Pla de
Serveis de Transport Públic del Bages,
un programa d'actuacions impulsat
pel Consell Comarcal, el Departament
de Política Territorial de la Generalitat
i l'Ajuntament de Manresa amb
l'objectiu de determinar les necessitats del Bages en matèria de transport públic col·lectiu i millorar la

cobertura de la xarxa existent. El pla,
que es va posar en marxa el 2008, va
suposar un augment del 15% del
nombre de viatgers del transport
públic durant el primer any de funcionament.
Millorar les connexions
Garantir la mobilitat entre tots els
municipis del Bages a través de noves
línies de transport o la modificació de
les ja existents ha estat un dels objectius prioritaris del pla. Actualment,
els habitants de quasi tota la comarca
poden desplaçar-se en transport
públic entre els seus municipis i
Manresa, la capital. S'han creat noves
línies, s'han reforçat les ja existents i
s'han modificat les freqüències de
pas per tal de fer-les més operatives.

Tot això va suposar una inversió, en el
primer any, d'1,6 milions d'euros.
Tarifes integrades
D'altra banda, l'abril del 2009 el
Bages va entrar a formar part del
sistema tarifari integrat, gràcies al
qual els usuaris poden, amb un sol
bitllet, moure's per la xarxa de metro,
Rodalies Renfe, Ferrocarrils de la
Generalitat, tramvia i autobusos
urbans i interurbans. El desplegament d'aquest sistema ha suposat un
important estalvi per als usuaris que,
a més, tenen a la seva disposició una
àmplia oferta de targetes multiviatge
i abonaments que encara abarateixen
més els desplaçaments. L'any passat,
es van fer per aquest sistema 1,14
milions de viatges a la comarca.
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El Consell gestionarà
l'abastament d'aigua
al Bages Llobregat
El Consell Comarcal del Bages, per
acord dels ajuntaments implicats,
gestionarà de forma directa l’abastament d’aigua en alta al Bages
Llobregat. Això serà possible un
cop entrin en servei les infraestructures que han de permetre
millorar la qualitat de l’aigua que
arriba a Sallent, Avinyó, Artés i
Calders, i que és previst que estiguin a punt durant aquest primer
semestre del 2011. En una segona
fase, se n’han de beneficiar també
els municipis de Talamanca i Mura.
El sistema capta l’aigua de la
Sèquia de Manresa a l’alçada de
Sallent i la distribueix cap a aquests
municipis. El projecte té un marcat
caràcter supramunicipal. Així
doncs, la gestió per part del
Consell permetrà prestar el servei
d’abastament als Ajuntaments
aprofitant l’estructura existent i
optimitzant els recursos tècnics i
humans disponibles, amb el conseqüent estalvi econòmic.
Des del 2007, el Consell ja gestiona el servei d'abastament d'aigua
en alta al Bages Cardener.

Noves accions per millorar els camins
i la xarxa elèctrica a les zones rurals
Millorar la qualitat de vida a les zones
rurals de la comarca i evitar-ne la
despoblació ha estat una de les prioritats del Consell durant aquesta legislatura. Entre les accions realitzades
en aquest àmbit destaquen
l'arranjament de camins rurals i la
millora de les xarxes elèctriques.
Durant el 2010, el Consell va obtenir
220.000 euros per millorar nou
camins als municipis d'Artés,
Castellbell i el Vilar, Rajadell, Sant
Feliu Saserra, Sant Fruitós de Bages,
Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria
d'Oló i el camí ral de Súria a Manresa.
A principis del 2011 van iniciar-se les
obres al camí del Calvet a Sant
Salvador de Guardiola, amb un pressupost de 30.000 euros.
Pel que fa als projectes d'electrificació,
el Consell ha aconseguit una dotació
de 34.000 euros de la Direcció
General d'Energia i Mines per mi-

llorar i ampliar la xarxa elèctrica i
instal·lar plaques solars fotovoltaiques a Sant Mateu de Bages i Aguilar
de Segarra. Aquesta actuació ha de
servir per potenciar la consolidació i
desenvolupament de les àrees menys
poblades de la comarca.

Cardener i Llobregat, rius verds

El Consell, amb les
energies renovables
El Consell Comarcal continua treballant per impulsar l'ús de les energies renovables i molt especialment
de la biomassa que, segons un estudi impulsat per l'ens, permetria gestionar un 3% de la superfície forestal del Bages si s'implantés en
tots els equipaments municipals.
Això suposaria una reducció de
1.400 tones anuals de CO2. Des del
Consell, juntament amb d'altres
entitats, també s'han organitzat cursos de formació de disseny i installació de calderes de biomassa, que
han tingut una molt bona acollida.

Des del 2006, el projecte Riu Verd II ha restaurat i recuperat el bosc de ribera dels
rius Llobregat i Cardener. Més de 1.000 arbres plantats, 650 arbustos i 3.600
plantes aquàtiques noves és el balanç d'aquest projecte, gràcies al qual s'han
eradicat 19.500 m2 de canyars, eliminat espècies al·lòctones i retirat abocaments. En total s'hi han destinat prop de 500.000 euros. Els municipis en què
s'ha actuat són Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Sallent, Artés,
Sant Vicenç de Castellet, Súria, Manresa, Castellgalí i El Pont de Vilomara i
Rocafort.
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Unitat d'acció per
aconseguir millors
infraestructures
Consorci Viari de la Catalunya Central és sinònim d'unanimitat i suma d'esforços per
aconseguir que el Bages pugui disposar d'unes millors infraestructures. Hi són representades les principals institucions polítiques, econòmiques i socials de la comarca.
En aquesta legislatura, ha aixecat la seva veu contra els punts negres a les carreteres
i per millorar les connexions ferroviàries del Bages amb el seu entorn
El dèficit històric en matèria d’infraestructures que pateix el territori ha
estat l'eix d'actuació del Consorci
Viari de la Catalunya Central durant la
darrera legislatura, que ha treballat
activament per traslladar al Govern
de la Generalitat les mancances i propostes de millora que es fan des de la
comarca en aquest àmbit.
El tren, mitjà a potenciar
Les infraestructures ferroviàries centren bona part de les revindicacions
del Consorci, que considera que el
tren és el principal mitjà a potenciar i
més tenint en compte el retrocés en
la qualitat del servei que la comarca
ha patit en els darrers anys. En aquest
sentit, des de l'entitat es van presentar al·legacions al projecte inicial de

tren transversal per tal d'evitar la
supressió del ramal que hagués unit
de forma ràpida el Bages amb
Martorell i Barcelona. També s'ha fet
una aposta decidida per exigir millores a la línia de rodalies i s'han
presentat propostes, avalades per
estudis acreditats, per reduir el temps
de trajecte entre Manresa i la capital
catalana. A banda, s’han mantingut
diferents entrevistes amb els responsables d’infraestructures, tant del
Govern de l’Estat com de la Generalitat
per intentar millorar el servei ferroviari. Fruit de la pressió territorial,
en els pressupostos de l’Estat del
2010 es va incloure una partida per
millorar la línia de Rodalies entre
Manresa i Barcelona, que des del
Consorci es va considerar insuficient.

No als punts negres
L'accidentalitat a la C-55 al seu pas
per Manresa ha estat una altra de les
línies de treball del Consorci, que ha
proposat diferents mesures per millorar-ne la seguretat com el desdoblament total d'aquesta via, la
instal·lació d'elements de seguretat o
la desviació d'una part del trànsit cap
a l'autopista mitjançant un peatge
tou. En aquest sentit, el Consorci s'ha
sumat a les reivindicacions de la
Plataforma No+ Km 27 i ha actuat de
mitjancer entre aquest col·lectiu i el
govern català. El resultat d'aquesta
pressió conjunta ha estat la decisió
de la Generalitat d'executar diferents
obres de millora a la variant de
Manresa, un pas que ha estat aplaudit des de la comarca.
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El Consell d'Alcaldes, compromès amb el territori

En les reunions del Consell d'Alcaldes
dels últims quatre anys s'ha posat de
manifest que aquest òrgan ha de continuar posicionant-se per reclamar
als governs solucions a les mancances
del territori, sobretot ara que s'ha
produït un procés de deslocalització

d'empreses molt importants que han
provocat que un nombre molt elevat
de persones de la comarca del Bages
avui es trobin sense ocupació.
Al llarg del mandat els alcades s'han
posicionat de forma molt contundent
per reclamar millores molt impor-

El Consell suma esforços amb
les comarques de l'entorn

Reunió del Consell del Bages amb representants de la comarca d'Osona

Al llarg de la legislatura el Consell ha mantingut i reforçat la relació institucional i de cooperació amb altres comarques de la Catalunya Central. Les trobades
han posat de manifest la bona sintonia i ganes de treballar en projectes conjunts en benefici del territori. Així, s'han treballat en projectes conjunts en
temes de mobilitat, accessibilitat a polígons industrials, desenvolupament
econòmic, formació i empresa, biomassa i energies renovables o rutes turístiques, entre d'altres.

tants per al territori, no només per a
les persones sinó també per a les
empreses. A tots ens interessa mantenir el sector empresarial que
existeix, ajudar-lo a ser més competitiu i, per tant, facilitar que això sigui
possible reivindicant al govern que es
millorin les inversions viàries i ferroviàries de la comarca. Els alcaldes
del Bages han prioritzat el desdoblament de la C-55, una de les vies més
congestionades de la Catalunya
Central, que no disposa d'una bona
alternativa a través de l'autopista de
pagament C16.
Dels temes debatuts entre els alcaldes s'ha deixat palès que tot i la
manca de recursos dels ajuntaments
i l'augment de competències per la
Generalitat, els ajuntaments continuen oferint els mateixos serveis als
ciutadans i fins i tot millorant-los.

Millores a la seu del
Consell Comarcal

La seu del Consell Comarcal continua
en un intens procés de remodelació,
que ha de permetre adequar els
espais a les necessitats actuals i oferir un millor servei al ciutadà. Durant
aquest mandat s'han estrenat les
noves dependències de l'àrea de
Serveis Socials, ubicades a la planta
baixa, i de Medi Ambient, al primer
pis. Aquesta primavera s'iniciarà una
nova fase d'obres per adequar la
zona de la recepció. Les obres fetes
fins ara han tingut un cost de 386.000
euros.
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Recuperar l'activitat
econòmica al Bages,
una prioritat
Facilitar la instal·lació de noves empreses als polígons d'activitat econòmica del
Bages, treballar per a la millora de les infraestructures i serveis necessaris per ser
competitius i detectar els sectors que ofereixen més oportunitats de negoci són
algunes de les principals línies de treball del Consell per reactivar l'activitat
econòmica de la comarca i agilitzar la sortida de la crisi
La crisi econòmica s'ha notat de manera especial als espais industrials del
Bages, que han vist com naus que fins
fa poc eren plenes ara estan en venda
o lloguer. A la vegada, els nous
polígons que es construeixen tenen
moltes parcel·les sense ocupar. Tot
això fa que hi hagi espai industrial
disponible per a què noves empreses
s'instal·lin a la comarca, un fet que
contribuiria a recuperar un teixit
industrial que ha quedat molt malmès
per la crisi. És per això que des del
Consell Comarcal del Bages es treballa activament en la promoció i millora
dels espais industrials, amb l'objectiu
de facilitar-ne l'ocupació i dotar-los
dels serveis i infraestructures necessaris per millorar-ne la competitivitat,
tant per a noves empreses com per a

les que ja hi són instal·lades.
Servei de localització empresarial
comarcal
El servei de localització empresarial
comarcal ofereix informació permanentment actualitzada sobre l'oferta
de naus i terrenys en venda i lloguer
dels polígons del Bages. En aquests
moments hi ha més de 500 ofertes
disponibles, que poden consultar-se al
web www.poligonsiempreses.ccbages.
cat. El Bages és la primera comarca de
Catalunya que compta amb un cens
unificat d'ofertes, que facilita molt la
cerca d'espais per part de les empreses interessades, facilita el contacte
amb els intermediaris i mostra amb
imatges els espais disponibles per
ocupar. Des del Consell també s'atenen

de forma directa les consultes de persones o empreses que cerquen naus o
terrenys al Bages. Durant el 2010 es
van rebre una trentena de peticions
en aquest sentit. A més, també s'ha
editat material promocional dels
polígons i empreses del Bages, del
qual se'n fa difusió en col·laboració
amb d'altres entitats de promoció
econòmica com ACC1Ó, Invest in
Catalonia, la Cambra de Comerç de
Manresa o l'Ajuntament de Manresa.
D'altra banda, el web de polígons i
empreses s'ha dotat amb un nou
Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)
que permet ubicar totes les empreses
d'un polígon i les parcel·les lliures per
ocupar sobre plànol, utilitzant suports
visuals cartogràfics i aplicatius com
Google Earth i Google Street View.
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SECTORS ECONÒMICS

REINDUSTRIALITZACIÓ

Oportunitats
de negoci

El Consell gestiona un milió d'euros
per recuperar el teixit industrial

L'activitat de les empreses que
treballen en el sector de les energies renovables creixerà en els
propers anys, segons un estudi
encarregat pel Consell, que constata que hi ha voluntat manifesta
de bona part de l'empresariat
del sector d’augmentar la inversió en I+D, obrir-se a nous mercats, mantenir les plantilles i, un
cop superada la crisi, ampliar-les
amb mà d’obra especialitzada.
Així doncs, es tracta d'un dels
sectors a potenciar per la recuperació econòmica de la comarca. Des del Consell es treballa
per detectar noves oportunitats
de negoci per a partir d'activitats
econòmiques amb possibilitats
de creixement.

El Consell Comarcal del Bages, com
a entitat coordinadora del Pacte
Territorial del Bages, és l'encarregat
de gestionar l'ajut d'un milió
d'euros provinent del Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç que
ha de servir per tirar endavant
accions que contribueixin a regenerar el teixit industrial de la
comarca, dinamitzar l'economia i
crear ocupació.
El 60% d'aquests ajuts es destinarà
a iniciatives empresarials viables i
innovadores que generin ocupació
al conjunt del territori. La resta
anirà per a projectes executats per
les entitats locals i socioeconòmiques que contribueixin a la
promoció del territori, l'impuls de
sectors econòmics emergents, la

Espais industrials de qualitat
Una altra de les línies de treball per
tal de potenciar la reactivació de
l'activitat a la comarca és la millora de
la qualitat dels polígons existents. Des
del Consell Comarcal s'ha promogut
la realització d'estudis sobre les necessitats i mancances en matèria de TIC
als polígons del Bages, que han donat
com a resultat un seguit de recomanacions i propostes i la voluntat
d'afavorir l'associacionisme entre les
empreses per tal de tenir més força a
l'hora de negociar millores i contractar serveis de forma comuna amb les
operadores de telecomunicacions.
La mobilitat és un altre dels aspectes
en què s'incideix, en aquest cas per
mitjà del projecte europeu Travel
Plan Plus en què participen els municipis de Sant Fruitós de Bages i
Santpedor que, després de Manresa,
tenen els polígons que concentren el
volum més important d’activitat
econòmica, amb prop de 500 empreses i més de 6.000 treballadors. Un
primer anàlisi de la mobilitat en

diversificació dels sectors productius, la formació i l'assessorament
especialitzat i la internacionalització i dinamització de projectes
d'R+D+i a les pime i microempreses. Totes aquestes accions es
duran a terme durant aquest 2011.
Aquests ajuts han de servir per
redreçar la situació del teixit
econòmic de la comarca, que en
els darrers anys ha estat sotmès a
processos de canvi i adaptació que
s'han traduït en la pèrdua de llocs
de treball, desaparició d'empreses,
deslocalitzacions i reestructuracions. La crisi ha afectat especialment els sectors de la construcció
i de la indústria del metall, dedicada principalment a la fabricació
de components per a l'automoció.

El disseny de mesures per millorar la mobilitat als polígons ha tingut la participació de tècnics
europeus experts (a la foto), que han proposat experiències reeixides als seus territoris

aquests polígons ha permès constatar que un 98% dels treballadors ha
d'anar a la feina en vehicle privat a
causa de la poca oferta de transport
públic, la no adequació dels horaris
dels autobusos als dels torns de
treball i la dificultat d'accedir als
polígons de forma segura a peu o en
bicicleta. El projecte ha servit per
posar sobre la taula algunes solucions que requereixen la implicació
d’empreses i administracions, com el

"pàrquing verd" que permet als
treballadors que comparteixen vehicle tenir garantida una plaça
d'aparcament i disposar de bonus per
a gasolina; la modificació del recorregut i horaris de les línies d'autobús
existents; la millora dels itineraris i els
accessos a peu o en bicicleta; la promoció del bus d’empresa compartit i
el "vanpooling", una modalitat de
transport col·lectiu amb vehicles conduïts pels propis empleats.
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CCBAGES - Turisme

El Parc Geològic i
Miner del Bages fa
un pas endavant
Amb la constitució del Patronat i el Consell Científic, el Parc Geològic i Miner del
Bages ha fet un important pas endavant. Institucions científiques, de defensa del
patrimoni geològic i miner i de divulgació pedagògica col·laboraran per donar valor
al patrimoni geològic de la comarca i convertir-lo, a la vegada, en l'atractiu d'un
model turístic sostenible i respectuós amb l'entorn
El Parc Geològic i Miner del Bages, el
projecte turístic més important que
s'ha impulsat a la comarca en els darrers anys, ha fet en els últims mesos
passos importants constituint els
seus principals òrgans de gestió, el
Patronat i el Consell Científic. Tots
dos organismes ja han començat a
treballar per posar en comú la informació disponible, atansar la geologia
i la mineria a la societat i divulgar les
accions i propostes turístiques de
cada un dels agents que formen part
del Parc.
El Patronat, que és l'encarregat
d'establir les bases del funcionament
d'aquesta nova iniciativa turística,
està format pels alcaldes de Moià,
Josep Montràs, de Súria, Antoni
Julián, l’alcaldessa de Collbató,

Josefina Martínez, el director del
Museu Valentí Masachs, Joaquim
Sanz, el gerent del Patronat de la
Muntanya de Montserrat, Xavier
Aparicio, el president del Consell
Comarcal, Josep Candàliga, i el conseller de Turisme del Consell
Comarcal, Joan Vinyes. El patronat
vetllarà perquè el Parc Geològic i
Miner de la Catalunya Central promocioni el geoturisme, fomenti la
recerca i la conservació de la geologia
al territori i millori la qualitat turística
de la comarca relacionada amb els
recursos del Parc. També es potenciarà l’educació i la difusió mediambiental en el camp dels recursos
geològics que ofereix el Parc.
D'altra banda, el Consell Científic el
composen institucions científiques,

de defensa del patrimoni geològic i
miner, de l'àmbit de la divulgació
pedagògica i també de l'empresa privada. Entre els objectius que s'ha
plantejat el Consell Científic hi ha el
de treballar en temes de recerca i
col·laborar amb els centres
d'ensenyament.
Candidatura a la UNESCO
El Parc Geològic ja ha fet tots els
tràmits per ser inclòs a la xarxa europea de geoparcs de la Unesco, el que
el convertiria en el primer de
Catalunya de formar-ne part. A més,
s'han mantingut diferents trobades
per tal de donar a conèixer el projecte entre la societat civil, els agents
econòmics i les institucions de la
comarca.
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CCBAGES - Turisme

El Rebost constata
l'interès pels productes
de proximitat
L'interès creixent pels productes autòctons es va posar de manifest en
el sopar que es va fer al restaurant
Kursaal de Manresa i que va comptar
amb el suport d'El Rebost del Bages.
Organitzat per la Jove Confraria de
Vins del Bages, va ser una oportunitat per maridar els vins del Bages
amb productes de la comarca com
espigalls, escarola o mongetes del
ganxet, xai ecològic o mató del
Bages. L'èxit de la convocatòria ha
animat el Rebost a plantejar futures
col·laboracions com aquesta.

Neix l'Associació
de Productors
Agroalimentaris

"Terra de maquis" es converteix en
una cursa i una ruta per fer en BTT
La ruta Terra de maquis es convertirà
a partir d'aquest any en una ruta
cicloturística per fer en BTT gràcies a
una inciativa del Consorci del
Cardener, amb el suport del Consell
Comarcal i la Diputació de Barcelona.
230 quilòmetres i més de 7.000
metres de desnivell, a més d'un gran
potencial paisatgístic i natural i un fil
argumental històric lligat als maquis
fan d'aquesta ruta una de les més
atractives i dures de l'estat. Els usuaris podran fer-la en 3, 4 o 5 dies,
allotjant-se en cases de turisme rural
de la zona i guiant-se amb un GPS,
una guia o un roadbook, ja que no hi
haurà senyalització. Un 80% del recorregut es farà per corriols. Per promoure la ruta, els dies 11 i 12 de juny
tindrà lloc la cursa VBTT Terra de

maquis, en què els participants hauran de completar el recorregut, que
podrà ser de 170 o 230 quilòmetres,
en tan sols un cap de setmana.
El projecte Terra de maquis contempla
també la museïtzació d'espais en un
treball conjunt amb el Memorial
Democràtic. Hi participen els consorcis del Cardener, l'Alt Berguedà i el
Parc Fluvial del Llobregat i els consells
comarcals del Bages i el Berguedà.

Campanya per difondre Bloc sobre turisme i
l'albergínia blanca
gastronomia del Bages

Amb la finalitat de promocionar,
informar i diferenciar els productes
propis del Bages en benefici del consumidor, el setembre passat es va
constituir l’Associació de Productors
i Elaboradors Agroalimentaris del
Bages. La composen 18 membres i
hi són representats diferents sectors
com el de productes d’horta, el de
begudes i olis, el de carn i làctics, el
de conserves i envasats, i el de pastisseria. L’Associació, en el marc del
projecte Rebost del Bages, ha creat
un logotip que servirà per identificar
els productes elaborats pels seus
membres. També s’ha creat un portal (rebostbages.cat) en què
s’inclouran descripcions dels productes del Bages així com els llocs
on comprar-los o consumir-los.

Recuperar i donar a conèixer l'albergínia blanca, una varietat autòctona
del Bages que havia caigut pràcticament en desús, és l'objectiu del projecte que han impulsat El Rebost del
Bages i la Fundació Alícia. En el marc
d'aquesta campanya s'han dut a terme
diferents activitats com demostracions
i tastos gastronòmics, que han servit
per posar en valor un producte únic i
amb unes grans propietats nutricionals. L'albergínia blanca ha estat conreada històricament al regadiu dels
voltants de Manresa i és un dels productes inclosos al Rebost del Bages.

L'àrea de Turisme i el projecte El
Rebost del Bages han posat en marxa
un bloc conjunt per donar cabuda a
totes aquelles notícies d'interès relacionades amb el turisme i la gastronomia a la comarca. Fires i festes, rutes
gastronòmiques o productes de temporada són alguns dels seus temes
centrals, a més d'incloure un calendari
amb els esdeveniments turístics més
destacats i un plànol per poder-los
localitzar sobre el terreny. El bloc està
obert a les aportacions dels diferents
agents turístics i pot consultar-se a
http://blog.bagesturisme.net.
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CCBAGES - Serveis socials

El CDIAP arriba als
25 anys estrenant
noves instal·lacions
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, gestionat pel
Consell Comarcal del Bages, celebrarà enguany el seu 25è aniversari, una fita que
coincidirà amb l'estrena dels nous locals del carrer Fonollar de Manresa. Les obres
ja estan acabades i es preveu que les instal·lacions entrin en servei el curs 20112012. El projecte ha tingut un pressupost global d'1,6 milions d'euros
El nou Centre de Desenvolupament
Infantil i Detecció Precoç del Bages
(CDIAP), ubicat al carrer Fonollar de
Manresa, està pràcticament a punt un
cop han finalitzat les obres que s'hi
feien per adequar-ne els espais. El
projecte, que ha tingut un pressupost
d'1,6 milions d'euros, ha implicat la
compra del local i la realització
d'aquestes obres, que van començar
l'octubre del 2010. El finançament ha
anat a càrrec del departament d'Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat
gràcies a una subvenció aconseguida
pel Consell Comarcal. El nou equipament, de 870 metres quadrats, permetrà agrupar en un únic espai els
tres centres que fins ara funcionaven
per separat a Manresa i oferir el servei
amb totes les condicions necessàries.

Es tracta d’un edifici cèntric i ben
comunicat que acull un espai gran,
regular i amb molta façana, un fet que
possibilita una distribució racional i
senzilla, amb molta lluminositat.
Des del Consell s'ha fet una important
tasca per aconseguir un local en el
qual es pogués prestar el servei de
forma unitària, a més que aquest
reunís les característiques tècniques
adequades quant a superfície i distribució d’espais. Acabades les obres,
mancarà moblar el local i fer el trasllat
des dels centres actuals, amb la previsió de començar a treballar des
d'aquestes noves instal·lacions a principis del curs 2011-2012.
Mig miler d'usuaris
El nou CDIAP atendrà més de mig miler

d'infants d'entre 0 i 6 anys i les seves
famílies. Des del centre es coordinen
les actuacions assistencials i preventives adreçades a infants de fins a 6
anys que presenten algun trastorn en
el desenvolupament o que es troben
en situació de risc de patir-lo. L'equip
de professionals del centre el composen psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, especislistes en psicomotricitat,
pedagogs, treballadors socials, pediatres i neuropediatres, a més del personal de gerència i administració.
Des del seu naixement, l'any 1986, el
creixement del CDIAP ha estat espectacular, passant dels 6 infants atesos
aquell any als més de 700 actuals. La
majoria hi arriben derivats de les àrees
bàsiques de salut i els hospitals, els
centres educatius i les pròpies famílies.
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CCBAGES - Serveis socials

L'àrab, idioma més
sol·licitat al Servei de
Traducció del Consell
El Servei de Traducció i Interpretació
del Consell va fer, l'any 2010, 239
interpretacions i 19 traduccions
escrites a petició de diferents entitats i professionals de la comarca.
L'àrab, que concentra un 80% de
les peticions, és l'idioma més
traduït, seguit a molta distància del
xinès, amb un 6%, i l'amazic, amb
un 4%. Les persones ateses en
aquestes traduccions i interpretacions són en un 70% dones, en un
19% homes i en un 11% grups o
famílies. El Servei de Traducció és
un recurs gratuït, dut a terme conjuntament amb l’Associació Bages
per Tothom, que pretén facilitar
l'acolliment de persones nouvingudes a la comarca, mitjançant
suport lingüístic per als professionals dels diferents serveis i recursos d'atenció a aquest col·lectiu.

Llit d'urgència per
a gent gran víctima
de maltractaments
El Bages disposa per primera vegada d'un allotjament urgent residencial per a persones grans que hagin
estat víctimes de maltractaments i
que els permet disposar d'un llit i
d'atenció i cura mentre no se'ls
troba una plaça residencial definitiva. El servei és fruit d'un conveni
signat entre el Consell Comarcal i el
Patronat Assistencial de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i
està a l'abast de qualsevol dels 34
municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials de la comarca del Bages. El
recurs es troba situat físicament a la
residència municipal L’Atzavara de
Sant Joan de Vilatorrada i pot ser
activat pels serveis socials bàsics
del Consell, els serveis socials dels
municipis, o bé per Mossos
d’Esquadra o cossos judicials.

2.300 famílies del Bages reflexionen
i opinen sobre valors i convivència
L'àrea de la Dona del Consell ha presentat els resultats d'un estudi en què
més de 2.300 famílies de 31 escoles
han opinat sobre els seus valors i els
models de relació i convivència. Els
resultats d'aquest projecte han de
permetre desenvolupar polítiques per
millorar la convivència i fomentar els
valors i el respecte a la diferència.
Les principals conclusions de l'estudi
posen de manifest el predomini d'un
estil educatiu autoritari a nivell familiar, tot i que les famílies valoren especialment aspectes com l'afecte, el contacte físic o el diàleg. Pel que fa a
diferències entre homes i dones, la
majoria de famílies considera que tant
nois com noies poden fer les mateixes
tasques, tot i que continuen presents
alguns estereotips de gènere en
aquest aspecte. També s'observen
diferències respecte l'exercici de la

violència, en el sentit que els nois són
més agressius que les noies.
L'objectiu del qüestionari era estimular el debat familiar i convidar a pensar sobre els valors presents en la
família, promovent hàbits i actituds
dialogants tant en infants com en
adults. El projecte ha comptat amb la
participació de la facultat de Psicologia
de la Universitat de València, que ha
estat l'encarregada d'analitzar les
dades i fer els informes de resultats.

El Consell de la Gent
Gran compleix 20 anys

Estudiants es posen
al lloc de persones
amb discapacitat

El Consell Consultiu de la Gent Gran
del Bages va celebrar a finals del 2010
el seu vintè aniversari reclamant el
dret d'aquest col·lectiu a participar
plenament en la societat. Coincidint
amb la celebració, es va presentar la
Guia de la Gent Gran Activa del Bages,
una iniciativa pionera a Catalunya en
què es recullen tots els serveis i recursos disponibles per a la gent gran a la
comarca. També es va donar a conèixer el nou web del Consell Consultiu:
www.gentgran.ccbages.cat

Alumnes de cinc instituts del Bages van
participar en l'activitat "Posa't al meu
lloc" amb motiu del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat. Els
joves van poder experimentar en primera persona les dificultats amb què
es troba una persona que va en cadira
de rodes, circulant per un circuit ple de
barreres i traves, semblants a aquelles
que es troben les persones amb discapacitat en la seva vida quotidiana.
Els centres participants van valorar
molt positivament l'experiència.
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CCBAGES - Educació

Els menjadors escolars
aposten per la cuina
de proximitat
Productes frescos, de qualitat i de temporada, i cuinats al dia. Això és el que es troben
al plat els més de 1.500 nens i nenes que cada dia dinen en algun dels menjadors
escolars gestionats pel Consell Comarcal. Les novetats introduïdes aquest any en el
sistema de cuines volen recuperar el concepte de menjar artesanal i fomentar els
bons hàbits alimentaris i una dieta saludable entre els escolars de la comarca
Des d'aquest curs, el menjar que diàriament dinen més de 1.500 escolars
del Bages s'elabora des de deu cuines
situades estratègicament per donar
servei a la seva zona d'influència. El
nou sistema ha substituït el càtering
que fins ara s'utilitzava en el servei de
menjador escolar per una cuina diària,
de proximitat i amb productes de qualitat. Una millora que ha estat possible
gràcies a la implantació de noves cuines als principals centres de la comarca, en un projecte que vol recuperar el
concepte de menjar artesanal i contribuir a millorar els hàbits alimentaris
dels nens i nenes de la comarca.
Per agilitar el funcionament del servei
s'ha dividit la comarca en diferents
zones amb cuines que funcionen
diàriament en determinats centres

educatius i que en alguns casos
també donen servei a les escoles i
instituts del seu entorn. El fet de
poder disposar d'aquestes cuines
principals fa que tant els centres que
compten amb equips propis com els
que reben el menjar diàriament
serveixin productes acabats de fer i
de màxima qualitat.
La gestió del servei de menjador
escolar i la implantació d'aquest nou
projecte ha suposat pel Consell una
aportació de més de 100.000 euros
en els darrers quatre anys en inversions i reparacions de les cuines.
Del servei de menjador se'n beneficien aquest curs 2010-2011 un total
de 1.553 alumnes de 33 centres de la
comarca, a un preu que oscil·la entre
els 5,85 i els 5,90 euros per menú.

PROJECTE MENJA BO

Productes
locals i ecològics
L'àrea d'Ensenyament i el Rebost del
Bages han posat en
marxa un projecte
conjunt per promoure l'ús dels productes ecològics i del Bages entre
els escolars. En el marc d'aquest
projecte es duran a terme diferents activitats, com el Joc de
l'Escudella, adreçat a alumnes de
primària i que té per objectiu donar
a conèixer aquests aliments entre
els estudiants i seves famílies.
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CCBAGES - Educació i cultura

Més d'un milió
d'euros en beques
de menjador
1.658 famílies gaudeixen aquest
curs de les beques de menjador
escolar gestionades pel Consell i
que sumen una quantitat total que
supera el milió d'euros. Totes les
sol·licituds aprovades han pogut
disposar immediatament de la
beca, de manera que s'han eliminat les llistes d'espera. De cara al
curs vinent s'introduirà un nou
tipus d'ajut per afavorir les famílies
més necessitades amb el qual se
subvencionaran 5 euros de cada
menú enlloc dels 4,10 o 3 euros
actuals. D'altra banda, en matèria
de transport escolar el curs passat
es van concedir 206 ajuts per valor
de més de 30.700 euros.

Novetats per fer més
eficient la gestió del
transport escolar
En aquesta legislatura s'han aplicat
diferents mesures per fer més eficient la gestió del servei de transport escolar, del qual es beneficien
prop de 1.900 alumnes de la
comarca. D'una banda, s'ha
implantat el sistema de control
mitjançant PDA que permet tenir
totes les dades sobre cada servei.
D'altra banda, s'ha aprovat el reglament que regula els drets i deures
dels usuaris i prestadors del servei
de transport.

Col·laboració amb
Òmnium Cultural
El Consell col·labora amb una
aportació econòmica amb els
Premis Bages Juvenils de Literatura
que organitza Òmnium Cultural. Els
premis tenen per objectiu promoure la cultura i la llengua catalana entre els joves estudiants.

La geografia i la història del Bages,
a l'abast dels centres escolars
"Bages, una comarca per conèixer" i
"Bages, una història per conèixer"
són dues col·leccions de material
didàctic que ha editat el Consell i que
ha posat a la disposició de les escoles
i instituts de la comarca amb l'objectiu
d'ajudar-les a oferir una visió local
dels continguts que es treballen en
els diferents nivells. El primer s'adreça
a escolars de primària mentre que el
segon està pensat per a alumnes de
secundària.

Gairebé 8.000 alumnes participen a
les activitats del Camp d'Aprenentatge
Prop de 8.000 alumnes i més de 700
professors participen aquest curs en
les diferents activitats que organitza
el Camp d'Aprenentatge del Bages.
Una d'aquestes són les "Trobades
amb les ciències experimentals", que
es van fer aquest mes de febrer i van
servir per donar idees i recursos a la
comunitat docent per treballar aquesta matèria a les aules.

Es crea un protocol
d'actuació en nevades

Més recursos per a
l'Arxiu Comarcal

El Bages disposa per primera vegada
d'un protocol d'actuació per coordinar
els serveis de transport i menjador escolar en episodis puntuals de temporal de neu. El document ha estat elaborat conjuntament amb el Servei de
Protecció Civil del Bages i estableix les
pautes d'actuació en aquests casos.

L'Arxiu Històric Comarcal, gestionat
pel Consell i l'Ajuntament de Manresa,
incrementarà la seva dotació de personal gràcies a la contractació d'un
tècnic mitjà que s'ha de fer efectiva en
els propers mesos. Les millores en la
gestió de l'arxiu també es posen de
manifest en el treball intern que s'està
fent per implantar el sistema de certificació de qualitat ISO 9001:2008.
L'Arxiu Comarcal és una font
d'informació molt important per al
territori. La conservació i difusió del
seu patrimoni documental és clau per
preservar i donar a conèixer la
memòria històrica de la comarca.
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CCBAGES - Joventut
Entrevistai esports

577 nens i nenes a les activitats per la
setmana blanca del Consell Esportiu

Pla per promoure
l'esport a les escoles
51 centres educatius de la comarca
s'han implicat aquest curs en el Pla
Català Esport a l'Escola, un programa
de la Generalitat que al territori
impulsa el Consell Esportiu del Bages.
El pla pretén posar a l'abast dels
alumnes de primària i secundària la
pràctica d'activitats físiques i esportives i aprofitar el seu potencial per
contribuir a la formació personal i
cívica dels nens i joves. En el marc
d'aquest projecte s'ofereixen diferents activitats que responguin als
interessos i demandes dels nois i
noies. El pla fa una especial incidència en la promoció de l'esport entre el
col·lectiu de noies i en facilitar l'accés
de tothom a aquestes activitats.
S'intenta implicar tant els centres
educatius com les AMPA, les entitats
municipals o de barri i els ajuntaments corresponents. Actualment es
duen a terme accions en 21 municipis, fet que suposa arribar al 60% del
territori de la comarca.

577 escolars han participat en les
diferents activitats que el Consell
Esportiu del Bages ha organitzat per la
Setmana Blanca. S'han fet activitats a
Balsareny, Manresa, Sallent, Sant Joan
de Vilatorrada i Sant Salvador de
Guardiola. Una de les que ha tingut
més èxit és la que s'ha organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de

Santpedor i que ha consistit en una
estada d'una setmana al Port del
Comte per practicar esports de neu i
altres activitats lúdiques. Hi han participat 172 infants d'entre 6 i 16 anys,
que van allotjar-se a l'alberg El
Mirador i van complementar les classes d'esquí amb sessions de tubbys,
trineus i visita a la granja de neu.

Campanya per buscar
voluntaris europeus

25 anys de la trobada de Tres municipis
delegats de secundària comparteixen tècnic
de joventut

El Consell ha iniciat una campanya en
centres educatius per donar a conèixer
el servei de voluntariat europeu i
captar joves que vulguin fer estades en
d'altres països. El projecte permet als
joves fer de voluntaris en projectes
locals i els cobreix l'allotjament, la
manutenció, el viatge, la formació i
l'assegurança i una quantitat simbòlica
de diners de butxaca per un període de
6 a 12 mesos.

165 alumnes de secundària de centres públics i concertats de 13 municipis van participar, a Santpedor, a la
trobada anual de delegats de
secundària, que enguany va celebrar
el seu 25è aniversari. L’objectiu de les
trobades és reconèixer i reforçar el
paper dels delegats i delegades dins
les aules i els centres educatius com a
agents de dinamització i d’impuls de
la participació juvenil.

Sant Vicenç de Castellet, Fonollosa i
Castellnou de Bages comparteixen
tècnic municipal de joventut gràcies al
projecte de tècnics de joventut compartits impulsat pel Consell Comarcal.
El conveni entre aquests municipis i el
Consell es va signar l'any 2010 i s'ha
prorrogat fins al juny del 2011. Segons
aquest document, el Consell s'implica
en la selecció, formació i suport a les
tasques d'aquest professional i finança
la part econòmica que no queda
coberta per les aportacions dels ajuntaments. La funció del tècnic és desenvolupar les polítiques locals de joventut i promoure la participació i els
espais de relació i cohesió entre els
joves del municipi.
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Administració
electrònica a tots
els municipis
El 100% dels ajuntaments del Bages té pàgina web i ofereix algun servei de tràmits
on line. L'expansió de l'administració electrònica, que simplifica i agilitza la relació
entre ajuntaments i ciutadans, ha estat possible gràcies a les iniciatives impulsades
des del Servei d'Informàtica Municipal del Consell, que ofereix suport tècnic especialitzat en matèria tecnològica en l'àmbit de l'administració local
Fer tràmits i gestions amb el nostre
ajuntament mitjançant internet és un
fet cada cop més habitual, no només a
les grans ciutats sinó també als municipis més petits. Al Bages, la totalitat
d'ajuntaments disposa de pàgina web
i permet als habitants del seu municipi
fer algun tràmit de manera on line.
Alguns, han incorporat també d'altres
eines com la gestió del perfil del contractant o el servei Via Oberta, que
evita als ciutadans haver de presentar
documentació que ja està disponible
en d'altres administracions a l'hora de
realitzar tràmits.
D'extendre l'administració electrònica
entre tots els municipis de la comarca
se n'encarrega el Servei d'Informàtica
Municipal del Consell Comarcal, creat
l'any 1994 amb l'objectiu de cobrir la

creixent necessitat de suport tècnic i
especialitzat cap a l'administració local
en matèria de noves tecnologies.
Actualment el servei, integrat per 4
tècnics, ofereix assessorament i suport
informàtic i de noves tecnologies a 28
municipis del Bages i 2 de la comarca
d'Osona.
Les actuacions en matèria d'administració electrònica abracen àmbits molt
diversos, des de programes específics
per a la gestió municipal fins a l'emissió
de certificats digitals, eines de relació
amb els ciutadans, la compra agregada de serveis de telecomunicacions o
l'impuls de la banda ampla rural cap a
nuclis aïllats de la comarca.
Eina per gestionar els cementiris
Un dels darrers projectes impulsats

pel Servei d'Informàtica Municipal ha
estat la nova versió del programa
Gescem de gestió dels cementiris
municipals, que ha comptat amb el
suport del Consorci Administració
Oberta de Catalunya i que utilitzen 25
municipis. El sistema recull les dades
sobre els carrers dels cementiris i la
propietat dels nínxols i permet la
gestió àgil de les peticions dels ciutadans. Els equipaments informàtics es
troben localitzats a la seu del Consell i
els ajuntaments poden accedir-hi individualment a través d'un codi d'accés.
El programa Gescem es va crear el
2008 i les millores introduïdes el 2010
inclouen nous elements de seguretat,
la representació gràfica dels cementiris i l'opció d'operar amb d'altres
administracions, entre d'altres.
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Creixen les consultes a l'Oficina del Consumidor
L'any 2010 gairebé 4.000 ciutadans
del Bages van resoldre algun dubte o
reclamació en matèria de consum a
través de l'Oficina Comarcal
d'Informació al Consumidor (OCIC),
gestionada pel Consell Comarcal.
Manresa, Santpedor, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i
Navarcles són els municipis de la
comarca que tenen més persones
que es van dirigir a l'OCIC. Les xifres
d'usuaris, que augmenten any rere
any, posen de manifest la creixent
consciència dels ciutadans a l'hora de
consumir i la importància per a la
comarca de disposar d'un organisme
com aquest, que a més de canalitzar
les reclamacions i informar els usuaris sobre els seus drets, realitza mediacions entre empreses i consumidors
en conflicte i fa una important tasca
pedagògica, divulgativa i de formació.

total de reclamacions presentades
l'any passat va ser de 922. A més, des
del servei es van realitzar 898 mediacions, una fórmula a través de la qual
l'oficina es posa en contacte amb
l'empresa per aconseguir una solució
amistosa que satisfaci les dues parts.

La telefonia mòbil encapçala el rànquing
de reclamacions

Telefonia i internet, principals
reclamacions
Els serveis de telefonia i internet es
mantenen al capdamunt de les reclamacions presentades, amb un 47%
del total. La telefonia mòbil, amb 158
reclamacions, lidera els percentatges
per davant dels sms prèmium (108),
la telefonia fixa (85) i internet (83). El

Actuacions inspectores
L'OCIC va fer també, el 2010, 154
actuacions inspectores en diferents
campanyes promogudes des de
l'Agència Catalana de Consum. En
aquest sentit, es van visitar concessionaris de vehicles per comprovar
que s'informa de les emissions de
CO2. A més, els tècnics van avaluar
les condicions de venda en bars i
restaurants, farmàcies, perfumeries i
drogueries, alimentació, etc. En
l'àmbit divulgatiu, l'oficina va organitzar cinc xerrades adreçades als
consumidors.

Més de 7.300 ciutadans s'informen sobre habitatge
L'alentiment del sector de la construcció ha tingut un efecte directe en
l'activitat de l'Oficina d'Habitatge del
Consell Comarcal, que s'ocupa
d'assessorar els ciutadans sobre
aspectes com els ajuts per la compra
o rehabilitació d'habitatges o de
tramitar les cèdul·les d'habitabilitat
indispensables abans d'ocupar qualsevol immoble. L'any passat, des de
l'oficina es van atendre més de 7.300
consultes, 350 més que el 2009. El
que ha canviat amb la crisi és la tipologia d'aquestes consultes, amb més
presència d'aquelles relacionades
amb ajuts i rehabilitació.
Menys construcció
Les tramitacions de cèdul·les
d'habitabilitat de primera ocupació,
que són les que cal fer en edificacions
d'obra nova, van disminuïr un 31% el

2010 respecte el 2009. Durant el
2010 se'n van tramitar 200 d'aquest
tipus davant les 1.112 de segona ocupació. Malgrat tot, les peticions
d'informació sobre aquest tema se
situen als mateixos nivells que en
anys anteriors. D'altra banda, han
augmentat les consultes sobre la
renda bàsica d'emancipació, que és
la prestació que poden rebre els joves
per al lloguer d'un pis. En aquests
casos, l'Oficina d'Habitatge deriva les
consultes cap al Servei Territorial
d'Habitatge o bé cap a les oficines
municipals d'habitatge, que són les
que tenen les competències en
aquest àmbit.
Pel que fa a la rehabilitació, es detecta un increment de consultes sobre
els ajuts de l'administració. L'any passat l'Oficina d'Habitatge va tramitar
106 expedients de sol·licitud.

La crisi ha tingut efectes directes sobre el
sector de la construcció, que es reflecteixen
en l'activitat de l'Oficina d'Habitatge
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Antoni Julián, portaveu PSC
El treball del grup del PSC en el govern
d’entesa del Consell els darrers 4 anys
el valorem de forma positiva. El suport
als municipis i l’impuls de polítiques
comunes per al territori han sumat
actius malgrat el moment de crisi
econòmica.
Hem prioritzat la gestió per a la recuperació de l’activitat econòmica als
polígons, hem millorat camins i xarxa

elèctrica de l’entorn rural, hem apropat
l’abastament d’aigua a zones amb dèficit,
hem impulsat les energies renovables,
hem reivindicat les millores que necessita
el sistema viari de casa nostra i estem
assentant les bases de promoció del Parc
Geològic i Miner de la Catalunya Central.
En atenció a les persones hem impulsat i
cooperat en la nova instal·lació del Centre
de Desenvolupament Infantil i d’Atenció

Precoç CDIAP, hem millorat el sistema
de transport públic, augmentant
freqüències i implantant la integració
tarifària que redueix costos als usuaris,
entre moltes altres accions.
Malgrat les limitacions d’una administració com la comarcal, ha estat un
repte i una satisfacció contribuir a protegir i aixecar la qualitat de vida del
Bages.

Josep Oliva, portaveu CiU

Ferran Aguilera, portaveu ERC

Xavier Rubio, portaveu ICV

Estem en dies de revolució al Pròxim
Orient i el nord de l'Àfrica. Els ciutadans d'aquells països lluiten per la
democràcia mentre que aquí les
enquestes ens marquen un alt grau
de desafecció.
La poca claredat en la separació dels
poders legislatiu, judicial i executiu i
la quantitat de persones excloses
dels avantatges dels sistemes
democràtics en poden ser causes.
Massa sovint els valors individuals
passen per sobre els col·lectius. I la
democràcia té molt a veure amb el
nosaltres i amb els drets col·lectius.
I a Catalunya hi afegim la sentència
del Tribunal Constitucional contra
l'Estatut d'autonomia.
Però també tenim símptomes positius. La democràcia es defensa practicant-la, exercint els drets i complint
els deures. I, en temps electoral,
amb la participació ciutadana.
Governs i partits haurien d'enfortir
els punts forts de la nostra democràcia i esborrar els febles explicant
les polítiques aplicades i les raons
que les fonamenten, escoltant els
ciutadans i practicant les virtuts
democràtiques.

Aviat haurà acabat l’actual legislatura
al Consell Comarcal en què Esquerra
hem col·laborat en la formació d’un
govern estable i progressista. De la
tasca feta en destacaria dues coses:
la important obra realitzada i la poca
presència mediàtica del Consell i de
la seva activitat política, comparada
amb la d’altres institucions. La legislatura que acaba ha coincidit amb
l’esclat i l’afermament de la crisi.
Mantenir, i fins i tot augmentar, els
serveis als ciutadans i als municipis
ha estat tot un repte. Esquerra, a
més d’ostentar la presidència del
Consell en la darrera part de la legislatura, s’ha fet càrrec de les àrees de
Suport als municipis, assessorament i
comunicació, que inclou Turisme, i
d’Educació, Cultura, Joventut i
Esports. S’ha fet una feina ingent
interna de modernització i eficàcia
administrativa, poc visible però fonamental, i s’han posat en marxa projectes destacables com el manteniment del transport escolar gratuït, en
conveni amb els ajuntaments, la posada en marxa d’una xarxa de menjadors escolars de proximitat, el Rebost
del Bages, o el Parc Geològic i Miner.

En un moment important en què cal
compartir esforços i projectes per
superar la crisi, el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Manresa han posat
en marxa el programa Accions
Integrades per a l’Ocupació, per contribuir a inserir al mercat laboral
persones amb dificultats per trobar
feina. El CCB és l’entitat promotora i
coordinadora del programa i el CIO
de l’Ajuntament de Manresa
s'encarrega de l'execució de l'apartat
d'inserció laboral i formació, que es
fa en diferents municipis. El programa inclou, d'una banda, accions de
formació professional per a un total
de 195 persones en diferents sectors, amb l'objectiu de millorar la
seva capacitació professional i laboral i facilitar-ne la inserció. De
l'altra, es fan accions d’orientació i
inserció per a 75 dones del Bages
per tal de millorar-ne l'ocupabilitat.
Pot semblar un projecte modest per
afrontar la magnitud de la desocupació al Bages. Però allò important
és que reforça i indica el camí de la
cooperació institucional, per tal de
trobar la nova ocupació i la nova
economia que necessitem.

Xavier Javaloyes, portaveu PP
Governar amb polítiques reals, eficaces i ambicioses ens ha de permetre sortir enfortits de la crisi actual.
Són imprescindibles lideratges que
afrontin les vies de la transformació
que han de millorar la nostra qualitat de vida. És per aquest motiu que
cal una nova manera de governar,
que ens permeti tornar el prestigi i la

confiança en les institucions polítiques
i que garanteixi el respecte en el nostre
marc de convivència.
La nostra cultura social s’ha fonamentat
en els valors cristians i occidentals:
l’esforç, la responsabilitat, la competitivitat, el treball i l’ètica del respecte.
Les polítiques sustentades aquests darrers anys ens han degenerat col·lectiva-

ment al límit en la nostra pròpia
capacitat, en l’honestedat i en valorar
la veritable solidaritat. I aquests precisament són aspectes que cal transformar per obtenir novament una
societat oberta, plural i respectuosa.
Responsabilitat de tots, i per això cal
fer un pas endavant i decidir fer el
canvi.

