
Jornada: Atracció d’empreses en espais perifèrics

Lloc: Campus Terres de l’Ebre - TORTOSA

Data: 19 de desembre de 2018

Horari: de 10.00h a 14.00h
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Joan Badia
Conseller Àrea Desenvolupament Comarcal

Consell Comarcal del Bages
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Principals avantatges competitius de la comarca del Bages:

 Disposa d’un ecosistema econòmic multisectorial.

 Disposa d’una secular ‘genètica’ industrial. Un territori amb talent i tradició
empresarial i tècnica preparat per rebre la inversió industrial.

 Està format per una societat laboralment madura i no conflictiva.

 El pòsit industrial és el que permet la transformació i la innovació de les empreses: 
les capacitats individuals i la capacitat d’adaptació de les empreses.

 La confluència/cooperació entre la indústria i la formació.

 Situació de cruïlla de comunicacions. Avantatge a ressaltar quant a logística.

 Territori amb un perfil innovador (CTM, PTCC...).

 Universitat: aporta talent, fa atractiva la ciutat i la comarca per instal·lar-s’hi com a 
indústria.

 La qualitat de vida: serveis sanitaris i educatius, oferta cultural i de lleure, un entorn 
natural privilegiat a tocar de Barcelona, etc.

 Disposa de proximitat i centralitat, al cor de Catalunya.
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Elements que condicionen el desenvolupament econòmic del Bages:

 Manca de sòl industrial, especialment en format de grans parcel·les.

 Envelliment i deficiències en els serveis i la qualitat dels polígons industrials.

 Desajustos entre l’oferta formativa i les necessitats del teixit empresarial.

 Dificultats per retenir perfils professionals especialitzats per part d’empreses i 
territori.

 Manifest dèficit d’enginyers per a les seves indústries. 

 Accessibilitat viària d’alta capacitat amb Barcelona penalitzada pel peatge i la manca 
d’alternatives. 

 Nivell de servei insuficient del transport ferroviari de viatgers i mercaderies.

 Insuficient projecció del territori a escala nacional i internacional.

 Dependència d’un model de negoci que treballa per a tercers. 

 Falta més estratègia conjunta i cooperació entre les institucions públiques i les 
associacions econòmiques i entres aquestes mateixes.
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PLA D’ACCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DEL BAGES
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Plantejament de la necessitat:

Hi ha diverses institucions i entitats del Bages que exerceixen les seves competències o

responsabilitats per afavorir el desenvolupament socioeconòmic de la comarca i que es doten de

varietat d’estratègies, eines, plans o programes.

El Consell Comarcal es planteja la necessitat de fer un pla d’accions que:

1.Integri: documents, plans i estratègies ja proposades per part de diversos agents
del territori

2.Sumi: els esforços i capacitats del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa

3.Consensuï: escenaris i estratègies amb els agents del territori

4.Prioritzi: les accions més eficaces i eficients per al desenvolupament econòmic

5.Assigni: responsabilitats els diversos agents que poden participar en el
desenvolupament de les accions
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Objectius:

1. Elaborar un Pla d’accions 
del desenvolupament 
econòmic del Consell 
Comarcal del Bages i el 
conjunt amb l’Ajuntament 
de Manresa

2. Potenciar el 
desenvolupament 
econòmic competitiu, 
inclusiu i sostenible del 
Bages

Avaluar, integrar, harmonitzar, aprofitar els treballs previs de 
diagnosi/estratègia/planificació socioeconòmica més rellevants 
fets sobre el Bages

Incorporar i aglutinar la visió, coneixement i opinió dels 
principals agents del territori en l’àmbit públic, social o 
privat

Seleccionar, prioritzar i caracteritzar les actuacions 
prioritàries per al desenvolupament econòmic del Bages

Redactar els documents de planificació i de 
comunicació/presentació de l’estratègia del Consell Comarcal i 
de l’estratègia conjunta amb l’Ajuntament de Manresa

Coneixement

Participació

Acció

Documentació

Aquest context comporta la necessitat que el Consell Comarcal del Bages elabori un pla d’actuació que

permeti sintetitzar i integrar aquest coneixement i bagatge en una estratègia compartida entre el

Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa
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Línies d’acció considerades per al desenvolupament territorial del Bages i Manresa:

1. GOVERNANÇA PER AL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

2. MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES

3. GESTIÓ EFICIENT DELS POLÍGONS

4. PROMOCIÓ TERRITORIAL

5. SUPORT INSTITUCIONAL AL TEIXIT ECONÒMIC

6. FORMACIÓ ADAPTADA A LA DEMANDA PER UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT

7. ATRACCIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT PER A UN ECOSISTEMA EMPRENEDOR

8. DESENVOLUPAMENT DE LA CAPACITAT INNOVADORA I TECNOLÒGICA

Comarcal del Bages (      ) i Ajuntament de Manresa (      )
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Mesures prioritàries corresponents a les línies d’acció 3 i 4:

3. GESTIÓ EFICIENT DELS POLÍGONS

a.    Desenvolupar un servei de gestió del sòl i sostre industrial de la comarca

b.     Millorar l’estat, la gestió i la interrelació dels polígons d’activitat econòmica

c.     Millorar l’oferta de transport públic i l’accessibilitat als polígons

4. PROMOCIÓ TERRITORIAL

a.     Elaborar un Pla de màrqueting de la comarca

b.     Impulsar activitats de formació en l’àmbit de la internacionalització
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Servei de gestió de sòl i sostre industrial de la comarca: web poligonsbages.cat

 El web és un element de promoció que compta amb més de 50.000 visites l’any, i està 
disponible en quatre idiomes



Àrea de Desenvolupament Comarcal 
Consell Comarcal del Bages

Telèfon de contacte:     93 693 03 52
Correu electrònic: pindustrial@ccbages.cat

www.poligonsiempreses.ccbages.cat

Precs i preguntes

Moltes gràcies a tots/es
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mailto:pindustrial@ccbages.cat
http://www.poligonsiempreses.ccbages.cat/
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