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1.  Presentació 

Deixem enrere gairebé tres anys d’activitat. Aquesta Memòria en recull les principals d’aquest 
darrer any, en el qual hem dedicat un esforç important a ser útils en els sectors d’actuació 
previstos en els nostres estatuts. 

El fort arrelament dels membres de la nostra associació al territori fa possible que siguem 
presents als projectes més importants que es porten a terme a la ciutat i a la Catalunya 
central. La signatura de convenis de col·laboració mútua amb les principals organitzacions 
públiques i privades contribueix de forma destacada a fer possible l’enfortiment de l’economia 
i el teixit empresarial més proper. 

El contingut detallat d’aquesta Memòria 2015 reflecteix la voluntat i la capacitat de Gest! per 
servir la societat mitjançant l’aportació del coneixement i l’experiència directiva, tècnica o 
jurídica dels seus membres de forma altruista i voluntària en benefici dels projectes en què 
intervé l’entitat, motiu pel qual em cal valorar i agrair les inestimables aportacions fetes per 
cada un dels socis de l’associació.  

 Emprenem, però, aquest any 2016 amb la voluntat d’obrir l’entitat a socis nous, que de ben 
segur, ens aportaran diferents visions i ens permetran assolir nous objectius. 

Res, però, del que expressa aquesta Memòria seria possible sense la coordinació i el treball 
en equip dut a terme conjuntament amb les organitzacions amb les quals tenim signat 
conveni, a qui agraeixo la confiança i col·laboració rebudes. 

No m’agradaria desaprofitar aquestes línies sense fer una menció especial al nou cicle de 
conferències que iniciem aquest 2016 amb el títol de 3Ct – ciència, cultura, coneixement i 
talent – que compta amb la inestimable col·laboració i esforç conjunt de totes les universitats 
establertes al Bages (FUB, UOC i UPC) així com del Centre Tecnològic de Manresa. ((CTM) 

Finalment, volem sumar-nos a l’esforç de tot el país, en moments prou especials, per 
aconseguir millores substancials que puguin revertir en més benestar per a tothom. 

Una salutació molt cordial, 

	 		 	 Josep	Sinca	i	Cura	
	 		 	 President	
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2.  Activitats 

 

2.1 Assemblees generals 

5 de març. Assemblea General Ordinària 
12 de novembre. Assemblea Extraordinària – Aprovació de pressupostos 
 

2.2 Reunions de la Junta Directiva i de Grup 

La Junta Directiva s'ha reunit dins de la primera quinzena de cada mes.  
Les reunions de Grup, amb tots els membres de Gest!, s'han realitzat cada primer 
dijous de mes a excepció del mes d'agost. 
 

2.3 Reunions d'àrees de treball 

Els components de les àrees s'han reunit periòdicament per tractar els temes de la 
seva responsabilitat. 
 

2.4 Visites tecnicoculturals 

 
 
 
 
 
3 de març. Instal·lació de Biomassa a 
l’Abadia de Montserrat. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
12 de març. Centre Tecnològic de 
Manresa (CTM) 
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12 de novembre. CARREFOUR i CONDIS, als seus centres logístics a ZAL (Zona 
d’Activitat Logística port de Barcelona) i a Montcada i Reixac. 
 

 

2.5 Visites a organismes i entitats   

S'han fet una trentena de visites i reunions amb ajuntaments, Cambra de Comerç de 
Manresa, Consell Comarcal del Bages, col·legis professionals, centres de formació i 
d'altres per donar a conèixer  la nostra Associació.  
 
Cal destacar:  
 
19 de febrer. Presentació al Rotary del projecte de Gest! 
15 de maig. Reunió a AMPANS per posar en comú objectius de col·laboració i visita a 
les seves dependències i instal·lacions. 
9 d'octubre. Reunió a l’Institut Lacetània per analitzar els possibles punts de 
col·laboració i visita a les seves instal·lacions docents.  
21 d’octubre. Assistència a la sessió informativa de Bages Impuls 
26 d’octubre. Assistència a la reunió preparatòria per participar en el projecte: II 
Congrés Talent + Empresa organitzat per Althaia, Lacetània, Fundació Joviat i Cambra 
de Comerç de Manresa. 
3 de novembre. Assistència a la presentació d’Internacionalització de Manresa 2022 a 
la Cambra de Comerç de Manresa. L’acte ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa 
 
 
 
 
5 de novembre. Visita a les 
instal·lacions de la Sèquia de Manresa i 
Museu de la Tècnica. Planteig per a 
l’establiment d’un conveni de 
col·laboració 

 
6 de novembre. Assistència a la presentació, a càrrec de l’ Enginyeria S3, del Pla del 
Corredor del Mediterrani, que afecta la xarxa ferroviària de Manresa, a la Cambra de 
Comerç de Manresa  
25 de novembre. Assistència a la Nit de l’Impuls Empresarial de Sant Vicenç de 
Castellet i a la ponència del professor Xavier Sala i Martin  
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2.6 Convenis de col·laboració  

A 31 de desembre de 2015 tenim signat conveni de col·laboració amb les institucions, 
entitats, empreses i col·legis professionals vinculats amb el territori següents:  

 
Ajuntament de Manresa  
AMPANS  
Banc de Sabadell 
Briefing    
CaixaBank                                                              
Caritas 
CEDEM  
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Col·legi d’Enginyers Industrials  (EIC) 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials (CETIM) 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona delegació de Manresa (COMB) 
Consell Comarcal del Bages 
Control Group 
Fundació Cova Sant Ignasi        
Fundació Joviat                        
Fundació CTM Centre Tecnològic de Manresa–Eurecat 
Fundació Lacetània 
Fundació Universitària del Bages (FUB) 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa  
MINORISA  
PIMEC  
PROMINERIA 
Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa  
 

 

 
 
 
 
Foto: Signatura conveni amb Col.legi Oficial de 
Metges de Barcelona (delegació Manresa) 
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2.7 Accions derivades de Convenis 

 
18 de gener. Entrevista amb l'alcalde de Manresa i presentació del projecte de Fòrum 
Ferroviari del Bages. Vam manifestar la conveniència d'inscriure Manresa a l’ 
EUCORNET CITIES TRIBUNE i d'assistir a la Convenció de FERRMED a Barcelona.  
13 de març. Reunió de treball al Consell Comarcal del Bages per iniciar el procés de 
redacció de les bases del 2n Banc de Desenvolupament del Bages. 
18 de març. Signatura d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. 
20 de març. Reunió amb la direcció de l'escola de FP Lacetània acompanyats de 
responsables de Global Tèxtil BCN per planificar estudis de l'àmbit tèxtil. 
24 de març. Signatura d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de 
Manresa. 
25 de març. Reunió de PROMINERIA 
per a la constitució del Consell 
Assessor amb la participació de les 
principals Institucions del Bages 

 

25 de març. Assistència a la reunió plenària del Pacte de Ciutat de Manresa. 
7 d'abril. Reunió amb el director general d'Indústria, Sr. Antoni M. Grau, a la seu de la 
Conselleria d'Indústria, per concretar un acte al CEDEM de presentació del projecte de 
la Catalunya Industrial. L'acte es va celebrar el dia 10 de juny i s'organitzà 
conjuntament amb la delegació de la Direcció General a la Catalunya Central.
14 d'abril. Reunió de treball a AMPANS per definir el nostre paper com a consultors 
externs en l'àmbit del sector empresarial. 
28 d'abril. Signatura d'un conveni de col·laboració amb Universitat Politècnica de 
Catalunya - Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 
19 de maig. Signatura d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Metges de 
Barcelona delegació de Manresa. 
21 de maig. Signatura d'un conveni de col·laboració amb PROMINERIA. 
2 de juny. Reunió de treball al CTM sobre la problemàtica dels purins. 
12 de juny. Entrevista amb el director comercial territorial de CaixaBank, Sr. David 
Griera, en relació a un possible premi per al sector empresarial. 
15 de juny. Reunió de treball sobre el projecte per als segments industrials de 
Catalunya, amb la delegada territorial de la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Bàrbara Minoves. 
18 de juny. Signatura d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Centre 
Tecnològic de Manresa.  
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19 de juny. Reunió de treball a Joviat per parlar d'un pla per incentivar els seus 
alumnes amb projectes engrescadors per als treballs de final de curs. 
29 de juny. Assistència a la III Jornada de PROMINERIA a l'EPSEM. 
29 de setembre. Sessió de treball de Fundació Lacetània, Global Tèxtil BCN i Gest! 
per perfilar l’establiment d’una línia de FP II per enfortir el ressorgiment del sector tèxtil 
a la Catalunya Central. 
1 d’octubre. Sessió de treball de PROMINERIA.  
6 d’octubre. Assistència a la presentació de la Nova Llei de Cooperatives. 
21 d’octubre. Sessió de treball de Fundació Lacetània, Global Tèxtil BCN i Gest!. 
28 d’octubre. Sessió de treball amb Fundació JOVIAT per tractar iniciatives per a  
emprenedors en turisme i oci. 
29 d’octubre. Reunió amb el Delegat d’Ensenyament a la Catalunya Central per parlar 
sobre la viabilitat de la formació de FP II en la rama tèxtil. 
 
 
 
 
29 d’octubre. Participació com a jurat del 
tribunal d’Universitat i Empresa dels 
premis CEDEM 

 
 
 

2 de novembre. Assistència a la conferència dinar del programa Àgora d’opinió 
organitzat per la FUB i la Fundació Joviat. Conferència a càrrec de Teresa Niubó “La 
transformació digital a l’empresa i el cas d’Affinity Petcare”. 
5 de novembre. Assistència a l’acte de graduació del curs 2014-2015 de Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. 
11 de novembre. Presentació a la sala de la FUB 2 dels 7 projectes que es presenten 
al Premi final de grau dels alumnes de l’EPSEM. 
24 de novembre. Reunió amb directius d’AMPANS per presentar el projecte de 
targetes de crèdit solidàries en benefici de la institució. 
25 de novembre. Assistència al Plenari del Consell Municipal de Turisme de la Taula 
de Treball per Manresa 2022. 
26 de novembre. Reunió  de treball amb la Patronal Metal·lúrgica del Bages per 
establir nexes de col·laboració, al Centre de Formació Pràctica.  
2 i 3 de desembre. Impartició, a càrrec del nostre soci Joan Mases, de la conferència 
“Obrir un camí professional i participar en un projecte empresarial ”, als alumnes de FP 
II de robòtica, edificació, administració i informàtica de la Fundació Lacetània. 
9 de desembre. Assistència a la conferència del Sr. Josep Alabern al Col·legi 
d’Enginyers Industrials amb el tema “Teatrum maquinarium”. 
10 de desembre. Assistència a la presentació del projecte ESADE en el marc 
d’IGNÀGORA a la seu de la FUB 2. 
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16 de desembre. Assistència a la presentació del llibre Aportacions catalanes 
universals al Col·legi d’Enginyers Industrials, a càrrec del Dr. Joan Amargós. 
 
 

2.8 Adhesions  

Segueixen vigents les adhesions signades l’any 2014 amb: 

-  Pacte del Bages pel dret a decidir. 

 - Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social 
 
 

2.9 Assessoraments a emprenedors 

Es continua fent el seguiment dels casos que hem assessorat els anys anteriors  i 
s’han obert casos nous d’assessorament a emprenedors. 
 
 
2.10 Conferències i actes organitzats per Gest 
 
 

 

 
 
 
 
 
16 de febrer. Visita del M. H. President 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Artur Mas, i acte acadèmic a la sala 
d’actes de la FUB. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
7 de maig. Inauguració del primer cicle 
de conferències Gest 2015 amb la 
intervenció del Dr. Miquel Puig Raposo 
amb la conferència : “Com hem arribat 
fins aquí?-visió econòmica dels 
problemes i de les opcions”. 
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20 de maig. Segona conferència del 
cicle a càrrec del Sr. Juan José López 
Burniol amb el títol: “La tercera via: 
L’estat federal”.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 de juny. Conferència a la sala 
d’actes del CEDEM a càrrec del 
director general d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Antoni M. 
Grau, sobre la Catalunya Industrial. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
30 de juny. Tercera conferència del 
cicle a càrrec del Dr. Antón Costas amb 
el títol “El món que ve, reptes i 
tendències de la propera dècada 
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2.11 Assistència a reunions, conferències i presentacions 
18 de febrer. Presentació a la Cambra de Comerç de Manresa d'un document amb 
propostes per a les eleccions municipals de 2015 a petició del Ple de la Cambra. 
24 de febrer. Assistència a la Jornada Sobre les Relacions Laborals i Sistema de 
Negociació de Convenis Col·lectius organitzada per la Delegació a la Catalunya 
Central de la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
25 de febrer. Assistència a la Jornada “Accelera les teves vendes” organitzada per 
Catalunya Emprèn - Acció. 
25 de febrer. Assistència a una Fira Tèxtil convidats per l'Associació Global Tèxtil BCN 
i reunió de treball amb membres de la seva junta directiva. 
23 de març. Assistència a la presentació del projecte Bages Impuls al Museu de la 
Tècnica 
de Manresa. 
29 d'abril. Assistència a la presentació del projecte de la Catalunya Industrial, a 
Barcelona, acompanyats de la delegada a la Catalunya Central de la Conselleria 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
15 de juny. Assistència a les II Jornades sobre Mineria i Territori a l'EPSEM. 
18 de juny. Assistència, a Món Sant Benet, a la XXI Setmana d'Internacionalització 
Industrial organitzada per ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya. 
23 de juny. Assistència a l'acte institucional de celebració dels 50è aniversari 
d'AMPANS al teatre Kursaal. 
3 de setembre. Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Civil a la Fundació AMPANS al saló de plens de l’Ajuntament. 
2 d’octubre. Assistència del president al sopar commemoratiu del 25è aniversari de la 
Fundació Lacetània i 15è del Centre de Formació Professional. 
7 d’octubre. Assistència a la 1a edició del CAFE REEMPRESA a la delegació de la 
Conselleria d’Empresa i Ocupació. Presentació de nous projectes. 
 
19 de novembre. Primera reunió de 
treball per organitzar el cicle de 
conferències per a l’any 2016. Als fins 
ara organitzadors Gest! i FUB s’hi han 
afegit la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa 
(EPSEM) i el Centre Tecnològic de 
Manresa (CTM). Aquest nou cicle 
s’anomenarà “3Ct - Ciència, Cultura, 
Coneixement i Talent” 
 

 
 
21 de desembre. Segona reunió preparatòria del cicle 3Ct on es proposen dates, 
ponents i temàtiques.
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2.12 Premsa i publicacions 
 
Titulars al diari Regió 7: 

11 de gener.  “Professionals del territori s'agrupen en l'Associació Gest!” 

15 de gener.  “L'experiència professional dels sèniors”  

22 de febrer.  “El col·lectiu Gest! incorpora tres nous membres i ja en són 22”. 

22 d'abril. “La nova associació Gest! es presenta amb un  Auditori de la Plana gairebé 
ple”. 

4 de juny. “Acord de col·laboració CETIM - Gest!” 

14 de juny. “La FUB presenta la modalitat Prèmium del Grau d'Empresa a una 
trentena de directius. Gest! és part integrant del projecte” 

20 de juny. “El Consell Comarcal del Bages signa un conveni de col·laboració amb 
Gest!” 

23 de juliol. “CaixaBank i Gest col·laboren en cursos i serveis” 

6 de setembre. “Gest! celebra un any amb 19 projectes sobre la taula” 
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Publicacions al diari Regió 7 

16 de febrer. Publicació de la 2a pàgina de Gest! amb el tema: FUB. 

8 de juny. Publicació de la 3a pàgina de Gest! a amb el tema: Catalunya Industrial. 

30 de juliol. Publicació d'un article amb el resum de les activitats realitzades per Gest! 
dels últims mesos i de temes d'actualitat.   

17 d’agost. Publicació de la 4a pàgina de Gest!  amb el tema “Entrar a la tercera edat 
per la porta gran”.  

21 d’octubre. Publicació de l’article “Manresa es dotarà d’un pla de projecció exterior 
per poder demanar ajuts a Europa”. 

23 de novembre. Publicació de la 5a pàgina de Gest! amb el tema “Proposta per la 
reindustrialització”. 
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3. Junta directiva i relació de membres 

 

3.1  Junta Directiva 

President: Josep Sinca Cura 
Secretari: Carles Planes Vilaseca 
Tresorer: Lluís Font Berenguer 
Vocal: Joan Mases Ricart 
Vocal: Miquel Blanch Ferrarons 
Vocal: Gonçal Mazcuñán Boix 
Vocal: Manel Vila Calsina 

 

3.2  Membres de l’Associació 

Jordi Arpa Escudé 
Ricard Arróniz Gracia 
Miquel Blanch Ferrarons 
Manel Carcaré Gimeno 
Salvador Cors Puig 
Joan Maria Estany Altarriba 
Manel Ferrer Fusté 
Lluís Font Berenguer 
Pere Font Bosch 
Antoni Garcés Plana 
Agustí Garriga Caro 
Xavier Jovés Garcia 
Josep López Gual 
Josep Maria Marcos Bruguera 
Joan Mases Ricart 
Gonçal Mazcuñán Boix 
Enric Pintó Perramón 
Carles Planes Vilaseca 
Antoni Serra Carrera 
Josep Sinca Cura 
Ramon Soldevila Padró 
Lluís Vàzquez Saiz 
Manel Vila Calsina 
Joan Vilanova Lleonart 
Manel Villaplana Rocasalbes 
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3.3  Àrees de treball  

 

3.3.1 Relacions amb el territori 

Josep Sinca Cura 
Ramon Soldevila Padró  
 

3.3.2 Organització interna i economia 

Carles Planes Vilaseca 
Lluis Font Berenguer 
 

3.3.3 Comunicació i màrqueting 

Manel Villaplana Rocasalbes 

3.3.4 Estratègia 

Manel Vila Calsina 

3.3.5 Assessoraments i tutories 

Ricard Arróniz Gracia 
Salvador Cors Puig 
 
 
 

 


