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1. Presentació
Ha transcorregut un altre any i el compromís fundacional de Gest! més
important que és participar en l’enfortiment de l´economia i del teixit
empresarial del territori s´ha mantingut, ja que al llarg del 2017 hem considerat
preferents i ben prioritaris dedicar un especial esforç a sectors coneguts i que
consideràvem poc atesos. Amb l´eficaç col·laboració del Departament
d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de l´Ajuntament de Manresa i
de l´Associació Global Tèxtil BCN vàrem col·laborar en l´organització i posterior
inauguració, a l´Institut Guillem Catà, el passat mes de setembre, del primer
curs de Formació Professional Dual Tèxtil a Manresa. Després de més de 20
anys d´absència d´aquesta important formació per al personal de la indústria
d´aquest sector, que havia estat i ha de continuar sent un pal de paller de la
nostra economia. N´estem molt satisfets. Recentment s´ha obert l´aula de
pràctiques al Museu de la Tècnica.
Com qualsevol projecte que ha de madurar lentament, ja fa gairebé dos anys
que estem treballant intensament amb la Universitat Catalana d’Estiu per tal
d’organitzar l’edició del proper any 2018 conjuntament des de la Catalunya
Nord a Prada de Conflent i des del Principat a Manresa. Aquest fet coincidirà
amb Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. Això ha propiciat múltiples
contactes amb tot el món d´aquesta important i emblemàtica organització del
sector cultural. Junt amb el nostre Ajuntament i altres organitzacions
universitàries que ens són properes podrem aconseguir aquesta fita pel proper
mes de juliol. També serà una manera de poder celebrar el 75è aniversari de
l´establiment de l´Escola de Mines de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Campus de Manresa. A més a més, coincideix amb la cloenda dels actes del
125è aniversari de Les Bases de Manresa, amb els 90 anys de funcionament
de l´Institut Lluis de Peguera i amb els 50 anys de funcionament de
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l’esmentada Universitat Catalana d´Estiu a la Catalunya Nord. També voldríem
que fos un projecte participatiu per honorar, de forma singular als nombrosos
membres institucionals que mantenen relació amb nosaltres des de fa temps.
També Gest! celebrarà els seus primers 5 anys de vida.
Un altre àmbit d´actuació prioritari és el Premi per a Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial, i ja serà el segon any, patrocinat novament per
l’Obra Social “La Caixa”, en col·laboració amb Gest! i CaixaBank a més del
CEDEM, i també amb l’acompanyament de la FUB i la UPC Campus Manresa.
En aquest segon any el premi ja és d´un import considerable com a incentiu i
per promoure inquietuds empresarials al Bages. Ajudar a avançar en una
economia cada vegada més competitiva no és fàcil, però creiem que és
necessari donar suport a qui disposa de projectes d´alt valor afegit i de forta
projecció.
Creiem que la nostra presència en els sectors intel·lectuals, econòmics i socials
pot oferir millors oportunitats a noves generacions que mereixen més presència
i protagonisme.
A fi d’anar adquirint la paritat entre els membres de la nostra associació, hi ha
hagut noves incorporacions entre les quals dues de femenines.
Hem continuat amb el cicle de conferències junt amb el sector universitari i el
CTM: “3Ct”, “Ciència, Cultura, Coneixement i Talent”, hem col·laborat amb el
CEDEM, amb el Consell Comarcal de Bages, amb l’Institut Lacetània, Centre
de Formació Pràctica, i amb altres organitzacions d´ensenyament com ara la
FUB on seguim formant part de l’equip de revisors dels treballs de final de grau
d’estudis d’ADE. Hem estat molt propers als col·legis professionals, amb els
quals ens uneix una forta relació institucional i personal. Cal destacar les
publicacions periòdiques de la “Pàgina de Gest!” al diari Regió7, que són un viu
reflex de les moltes inquietuds que ens preocupen i que en exposar-les en un
to divulgatiu i a la vegada amb un cert perfil científic, pretenem acostar-nos més
a qüestions d´actualitat i de diferents temes.
L´equip humà de la nostra associació, amb 29 membres actius, és la força que
la mou, amb dinàmiques noves i amb compromisos de futur.
També voldríem agrair una vegada més la col·laboració de CONTROLSistemes, que en aquest exercici ens ha renovat tot el maquinari informàtic del
centre operatiu. Això permet continuar estant al dia en els projectes en què
estem compromesos. Els ho agraïm profundament.
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Sabem que hem d´incorporar nous membres amb habilitats diferents; som una
associació global i per tant, ens cal connectar del tot amb el món digital i saber
amb profunditat com serà el nou estatus de les plataformes dels negocis i de
l´ensenyament. Estem en una cruïlla innovadora com mai havia existit. Cal tenir
present l´entorn del futur immediat amb una visió diferent de l´actual també
treballem en aquest sentit.
Com dèiem l´any passat, voldríem continuar aquest 2018 amb unes prioritats
d´actuació renovades i amb elements conjunturals tranquil·litzadors per poder
mantenir el nostre esperit de col·laboració al servei de tot un territori que ens
sentim com a propi.
Amb l´afecte de sempre,
Josep Sinca i Cura
President
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2. Activitats
2.1 Assemblees generals
11 de maig. Assemblea General Ordinària / 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

10 de maig. Visita d’un grup de
membres de Gest! a la seu central
de l’empresa TOUS.
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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:
31 de gener. Reunió amb el Sr. Xavier Gros de "Gros i Montserrat" pel
plantejament d'un tema relacionat amb el sector històric de Manresa, a
instàncies del Sr. Piñot de MACSA. Hi assisteixen els Srs. Vázquez i Sinca.
31 de gener. Assistència als Premis Fundació Lacetània 2017. Hi son presents
els Srs. Josep Sinca, Pere Font i Ramon Soldevila.
23 de febrer. Assistència dels Srs. Enric Pintó, Salvador Cors i Josep Sinca a
la fira BSTIM del sector tèxtil d'Igualada. Ens acompanya el Sr. Ramon Riba,
president de Global tèxtil BCN. Dinem amb un grup d'industrials del sector.
14 de març. Assistim a la presentació del Pacte de Ciutat 2017, amb els Srs.
Planes i Sinca, al Centre Cultural del Casino.
12 d’abril. Acte de presentació a MACSA; parlem d'una nova Fundació
Solidària, dedicada a esmerçar esforços per fer possible un mon millor. Es
planteja tenir projectes al Bages i especialment a Manresa.
8 de maig. Els Srs. Arpa i Sinca assisteixen a la inauguració de la segona
oficina a Manresa modalitat Store de CaixaBank a la plaça Bonavista.
20 de maig. Presència del president a la inauguració de l'exposició Expo
Bages. Hi assisteixen l'alcalde de Manresa, el president de la Cambra de
Manresa i altres autoritats.
25 de maig. El president assisteix en nom de Gest! a la XXXIII Jornada
Econòmica del Cercle d'Economia a Sitges.
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2.6 Convenis de col·laboració
3 de juliol Signem el conveni de
col·laboració amb la Universitat
Oberta de Catalunya.

7 de juliol. Signatura del conveni de col·laboració amb l'Associació Global
Tèxtil BCN posant a nivell de conveni tota la feina feta en el seguiment de les
gestions relacionades amb la posada en marxa dels nous estudis de formació
professional Dual Tèxtil. Signen els Srs. Ramon Riba i Josep Sinca en
presència del Sr. Carles Planes, secretari de Gest!

A 31 de desembre de 2017 tenim signat conveni de col·laboració amb les
institucions, entitats, empreses i col·legis professionals vinculats amb el territori
següents:
Ajuntament de Manresa
AMPANS
Associació Global Tèxtil
Banc de Sabadell
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)
Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central
Consell Comarcal del Bages
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Control Group
Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia
Fundació Cova Sant Ignasi
Fundació EMI Manresa
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
Regió 7
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Politècnica Superior d’Enginyeria
de Manresa

2.7 Accions derivades de Convenis
20 de gener. Entrevista amb el Sr. Josep Alabern, de la Fundació Aigües de
Manresa, ens plantegem l'edició d'un llibre conjuntament amb els col·legis
d'Enginyers Industrials i d'Enginyers Tècnics Industrials. Veiem el pressupost i
el projecte del llibre, que s'accepten en principi. Quedarà encarregat de la seva
redacció el Sr. Lluís Virós
5 d’abril. El Sr. Joan Mases fa una
xerrada al Centre de Formació
Pràctica (CFP), sobre les noves
versions de les normes ISO 9001 i
14001.

19 d’abril. Entrevista amb el Sr. Àngel Vilarasau, degà del Col·legi de
Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. Hi assisteixen els Srs. Josep Sinca i
Carles Planes. El projecte consisteix en iniciar un pla per acostar els enginyers
a empreses interessades, fent un simpòsium o amb altres mitjans. Hi assisteix
també el Sr. Josep M. Macià, gerent del col·legi.
10

3 de maig. Els Srs. Lluís Vàzquez i Josep López assisteixen a la UPC Campus
de Manresa amb motiu d’una exposició de maquinària i material d'alta
tecnologia per a prospeccions mineres.
4 de maig. A la Fundació Lacetània, a les instal·lacions d’Althaia, hi ha la
primera reunió de l'any pel projecte Empresa + Talent. Hi assisteixen els Srs.
Miquel Blanch, Pere Font i Josep Sinca. Es tracta de formar part d'un jurat per
donar una primera valoració a treballs de FP. S'avaluen 28 treballs. A primers
de juny hi haurà la segona prova per als seleccionats.

8 de maig. El President acompanya al membre de Gest!, Sr Jordi Arpa, que ha
donat una classe als alumnes de 4t curs d'ADE de la FUB sobre la seguretat i
la gestió a grans empreses distribuïdores d'energia d'origen nuclear.

10 de maig. Assistim, els Srs. Josep Sinca i Lluís Vàzquez, a la reunió
periòdica de treball de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central, on
expliquem els projectes que darrerament estem desenvolupant Gest! en temes
com la Formació Professional Tèxtil Dual, la Universitat Catalana d'Estiu i
d'altres.

22 al 25 de maig. Els membres de Gest! Srs. Miquel Blanch, Joan Maria
Estany, Lluís Font, Lluis Vàzquez i Manel Villaplana formen part del Tribunal de
Projectes de Final de Grau d’ADE a la FUB-Universitat de Manresa per la
presentació dels treballs finals.

29 de juny. Formem part del jurat a de Universitat-Empren, a la sala d'actes
FUB 2. Es concedeix el 1r premi al projecte "Slamping salut active", i el segon a
"Veggie". Hi assisteixen els Srs. Josep Sinca i Ramon Soldevila

6 de juliol. Presència del president de Gest! a la UPC Campus Manresa; es fa
la presentació de "L'observatori de la Recerca". Aspectes tècnics, projectes i
informacions dels programes d'enginyeria d'aquesta Universitat i d’altres
Centres Tecnològics
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14 de setembre. Assistència al Consell de Gestió de PROMINERIA. Hi son
presents en nom de Gest! els Srs. Lluís Vàzquez i Josep López.

25 d’octubre. Reunió del president amb la Sra. Emma Moreno, directora del
CFP, en relació als temes a desenvolupar conjuntament el 2018 entre les dues
institucions. Bàsicament hi ha interès per aprofundir en el tema de les normes
ISO.

21 de novembre. Per una nova gentilesa de Control Sistemes, ampliem amb
un nou ordinador i una impressora de gran capacitat, el maquinari de l'oficina
Gest!
23 de novembre. El president i el secretari assisteixen, en representació de
Gest, a l'acte de graduació 2016-2017 dels nous enginyers de les diverses
especialitats de la Universitat Politècnica de Catalunya, Campus de Manresa.
Presideixen l’acte l'alcalde de Manresa i la directora general d'Industria, Sra.
Àngels Chacón

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
24 de novembre. Els Srs. Mases i Sinca conjuntament amb la Sra. Mònica
Sellarés, responsable de l'àrea d'empreses del Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, fem una reunió per crear un conveni de col·laboració en temes com les
normes ISO i altres dirigits al sector industrial del polígons del municipi.
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2.10 Conferències i actes organitzats per Gest
26 de gener. Primera reunió de l'any del grup de treball 3Ct. Plantegem els
cicle de conferencies per al 2017. Hi assisteixen tots els membres del grup de
treball Sr. Josep Sinca, Sra. Rosa Argelaguet, Sra. Àngels Fusté, Sra. Mònica
de Llorens, Sra. Teresa Gimenez i Sr. Manel Villaplana

13 de març. Segona reunió del grup de treballs 3Ct. Es planifiquen les accions
per al 2017. La primera conferencia serà el 4 d'abril "Reforma horària; la
conquesta pendent" . La resta de l'any volem dedicar alguna xerrada a l'entorn
del 125è aniversari de les Bases de Manresa

4 d’abril. A l'espai Plana de l'Om es
fa la conferencia "La reforma
horària; la conquesta pendent". amb
notable assistència de públic. Hi
participen
els
senyors
Fabià
Mohedano, Agustí Comas i Pere
Casals i la Sra. Mireia Estefanell.
Modera les intervencions, la Sra.
Elena Freixa. Fa la clausura
l'alcalde de Manresa

25 de juliol. Reunió amb el grup de treball 3Ct. Continuem avançant en la
programació de conferències. Es decideix participar en un acte especial fent
una mitja jornada dedicada al 125è aniversari de les Bases de Manresa
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2.11 Assistència a reunions, conferències i presentacions
31 de gener. Assistència al sopar anual de la patronal Metal·lúrgica del Bages.
Hi són presents els Srs. Lluís Vàzquez i Josep Sinca. Es fa al restaurant del
Kursaal
1 de març. Presentació al centre de cultura del Casino del programa del 125è
Aniversari de les Bases de Manresa. Hi assisteixen, en nom del grup, els Srs.
Planes i Sinca.
7 de març. El president assisteix al segon congrés PINEA 3. LIVING
ORGANITATION INTERNATIONAL CONGRES 2017, en l'àmbit del Centre
Internacional de Formació Continua, a la Sala d’Actes de la FUB2
.
23 de març. El Sr. Sinca assisteix a la presentació del projecte "Innovació" a la
delegació de la CC del Departament d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya. Presideix la Sra. Bàrbara Minoves, delegada
territorial del Departament.
24 de març. Diversos membres de Gest! assisteixen, al saló de sessions de
l'Ajuntament de Manresa, a l 'acte inaugural de 125è Aniversari de les Bases de
Manresa. L'acte és molt emotiu i històric.
1 de juny. Assistim a la presentació del II premi de "Empresa+Talent", a la sala
d'actes de la Cambra de Comerç de Manresa. Per part de Gest! hi assisteixen
els Srs. Pere Font, Soldevila, Vàzquez i Sinca.
12 de juny. Assistència a l'acte d'entrega dels premis "Empresa+Talent". Es fa
al Departament d'Ensenyament de la CC de la Generalitat de Catalunya.
Presideixen el director general de FP de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Melcior Arcarons i el Sr. Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de
Manresa, juntament amb els Srs. Antoni Massegú, director de FP a la CC, i
Bartomeu Ayala, responsable de formació d’Althaia. Per part de Gest!, hi son
presents els Srs. Josep Sinca, Lluís Vàzquez i Ramon Soldevila.
.
20 de juny. Som convidats als 100 anys de CaixaBank a Manresa. Hi
assisteixen varis membres de Gest!
14

5 de juliol. Reunió a l'Institut Guillem Catà pel tema FP Dual Tèxtil. Hi són
representats Gest!, el Departament d'Ensenyament, Texfor, empresaris i els
professors encarregats d'impartir aquest primer curs. Es discuteixen temes
operatius. Hi ha 16 matriculats.

11 de juliol. El president assisteix a l'acte de presentació dels programes de
l'ICF. Presenta el projecte el conseller delegat de l'Institut, Sr. Josep Ramon
Sanromà.
11 de setembre. Som presents a
l'acte de l'ofrena floral de l'11 de
setembre Diada Nacional de
Catalunya. Fan l'ofrena els Srs.
Josep Sinca, Carles Planes, Pere
Font i Ramon Soldevila.

23 d’octubre. Els Srs. Enric Pintó i Josep Sinca assisteixen a la FUB, a la
inauguració del nou curs acadèmic de la Universitat de Vic-Universitat Central
de Catalunya.
20 de novembre. La Sra. Glòria Ballús i el Sr. Josep Sinca visiten el centre de
formació digital "CRASH". Amb el director del centre, Sr. Homs, es plantegen
possibles fórmules de col·laboració i en diversos fronts.
.
27 de novembre. Som convidats al Palau Firal a unes Jornades de
Sensibilització, programades per ASEPEYO i dedicades a la seguretat vial. Hi
assistim amb el director regional d'aquesta mútua, Sr. Josep Rodríguez.
28 de novembre. Assistim a la conferencia "Les Bases de Manresa i el model
territorial de Catalunya". Hi ha participat el catedràtic Sr. Josep Oliveras,
manresà que ens farà la coordinació en un acte del 3Ct, el 9 de febrer de 2018.
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2.12 Premsa i publicacions
Notícies i aparicions a mitjans de comunicació:
14 de febrer. Regió7 publica un reportatge de l'acte relacionat amb el I Premi
d'Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

17 de març. Regió7 publica la signatura del conveni amb l’EMI.

23 de març. Regió7 publica un extens reportatge en relació a: "Què són per a
vostè les "Bases de Manresa?". Un del enquestats es el president de Gest!.

29 de març. Regió7 publica una extensa nota informativa en relació a un acte
del 3Ct. Conferencia-taula rodona "La reforma horària"
29 de març. Regió7 ha publicat un anunci amb la conferència de la "Reforma
horària"

8 d’abril. Regió7 publica a plana sencera un reportatge amb el Sr. Fabián
Mohedano, que va pronunciar la conferència la "Reforma horària"

13 de maig. A Regió7 fem una roda de premsa en relació al projecte FP Dual
Tèxtil. Hi assisteixen industrials del sector

27 d’octubre El president participa en un programa realitzat pel grup TLB
parlant del projecte FP Dual Tèxtil.

29 de novembre. Assistim a una sessió radiofònica els Srs. Lluis Font i Josep
Sinca, a l'aula d'Economia i Empresa de la FUB. Argumentem la presentació
del II premi d'iniciatives empresarials.
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Publicacions al diari Regió7 – PAGINA DE GEST!
D’acord amb el conveni signat amb el diari Regió 7, publiquem periòdicament
articles signats per membres de Gest! o per la importància i/o actualitat del
tema per membres d’entitats amb qui tenim signats convenis de col·laboració.
Així doncs, al llarg de l’exercici 2017 hem publicat els articles següents:
20 de març. Publicació de la 10a pàgina de Gest! amb el tema: "L’aigua, el
principal problema del segle XXI” a càrrec de Richard Elelman, responsable a
Eurecat-CTM de relacions amb les administracions públiques.
14 de maig. Publicació de la 11a pàgina de Gest! a amb el tema: "La ferralla
espacial, el gran desafiament” a càrrec de Josep Maria Cors, Doctor en
Matemàtiques, professor de la UPC Campus Manresa
19 de juny. Publicació de la 12a pàgina de Gest! amb el tema "Un pas de
gegant per a garantir el tèxtil” a càrrec de Ramón Riba Argelaguet, president de
l’Associació Global Tèxtil BCN i enginyer tècnic industrial tèxtil.
17 de juliol. Publicació de la 13a pàgina de Gest! amb el tema "pconomia de
la fusta i incendis forestals” a càrrec de Xavier Jovés Garcia, President del
secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya i membre de Gest!
4 de setembre Publicació de la 14a pàgina de Gest! amb el tema "Neix un nou
repte: saber lluitar contra el foc” a càrrec de Xavier Jovés Garcia, president del
secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya i membre de Gest!
30 d’octubre. Publicació de la 15a pàgina de Gest! amb el tema "Elevar el
nivell tecnològic de Catalunya” a càrrec de José Manuel Prado, director general
d’Eurecat-CTM

17

2.13 Noves iniciatives
2.13.1 Formació Professional Dual Tèxtil
1 de febrer. Fem una visita a una nau del polígon industrial dels Dolors per
ubicar-hi el taller de pràctiques de l'FP Dual Textil. Hi hem anat amb tècnics de
Global Tèxtil BCN, de l'Ajuntament i d' Ensenyament. Per part de Gest! els Srs.
Lluís Vàzquez, Salvador Cors i Josep Sinca.
16 de febrer. Nova reunió amb Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per a la coordinació del tema FP Dual Tèxtil. Anem avançant en aquest projecte
per al sector tèxtil del Bages.
13 d’abril. Ens comuniquen, des de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació
dels estudis de grau mitjà d'FP Dual Tèxtil. Els estudis s'impartiran a l'Institut
Guillem Catà.
19 d’abril. Reunió, una vegada aprovats els estudis d'FP Dual Tèxtil, amb la
Sra. Mar Raluy. Tractem temes relacionats amb aquesta temàtica. Hi
assisteixen per part de Gest! els Srs. Lluís Vàzquez, Salvador Cors i Josep
Sinca i per part de Global Textil BCN el seu president el Sr. Ramon Riba.

24 d’abril. Inauguració de la Fira
de l'Estudiant, al Palau Firal, en la
seva 25a. edició. Presideix l'acte la
Consellera d'Ensenyament. Gest! hi
participa a l'estand de l'Institut
Guillem Catà.

27 d’abril. Reunió important a l'Institut Guillem Catà. S'entra en detalls dels
nous estudis. Hi assisteixen empresaris del sector, la directora del centre, Sra.
Marta Codina, i professors. També hi tenen un paper destacat Global Tèxtil
BCN i Texfor.
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5 de maig. Nova reunió amb el personal d'Ensenyament per aprofundir en el
tema FP Dual Tèxtil. Es presenta el primer plànol de la nau de pràctiques.
10 de maig. Segona reunió amb empresaris del sector tèxtil a la sala d'actes
del Palau Firal.
15 de maig. Entrevista amb la regidora de l'Ajuntament de Manresa, Sra.
Mercè Rosich. Es planteja la urgent necessitat de poder disposar d'una nau per
a les pràctiques del nous estudis d'FP Dual Tèxtil.
17 de maig. Segona roda de premsa de presentació dels estudis d'FP Dual
Tèxtil dirigia als industrials tèxtils del territori. Es fa a l'Institut Guillem Catà.
29 de juny. Circular adreçada als industrials del sector tèxtil on s'anuncien
nous aspectes dels nous estudis d'FP.
28 de setembre. Reunió a les dependències del Departament d'Ensenyament
amb responsables de les àrees d'Ensenyament, de l'Institut Guillem Catà,
Global Tèxtil BCN i Gest!
16 d’octubre. Visita a l'espai proposat, al Museu de la Tècnica de Manresa, per
fer les pràctiques d'FP Dual Tèxtil . Hi estan representades totes les institucions
que participen en el projecte.
12 de desembre. Visitem les obres d'adaptació de l'aula de pràctiques,
enllumenat, maquinària, serveis, etc. Es preveu inaugurar-ho a finals de febrer
de 2018

2.13.2 Universitat catalana d’estiu a Manresa
17 de març. Assistim a un acte a l'Ajuntament de Manresa junt amb el
president , el vicepresident, el gerent i el secretari general de la Universitat
Catalana d’Estiu, UCE, senyors Joan Domènech, Jordi Casassas i Joan
Maluquer. Presideix l'acte l'alcalde de Manresa, acompanyat del Sr. Francesc
de Puig. El projecte va prenent cos a l'entorn de l'interès mutu i en el marc de la
capitalitat de la Cultura Catalana del 2018 i que la UCE celebra els 50 anys.
5 de juliol. Reunió a l'Ajuntament amb els Sr. Josep Simón, per tractar
aspectes del conveni a signar entre l'Ajuntament , la UCE i Gest! per dur la
Universitat Catalana d'Estiu a Manresa
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8 d’agost. Visitem la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent per
tractar diferents temes d’organització. Hi assistim Sr. Josep Sinca, Lluís
Vàzquez i Manel Villaplana.

6 de setembre. Reunió amb la directora de la UPC Campus Manresa Sra.
Rosa Argelaguet per parlar de temes relacionats amb la seva possible
participació a la Universitat Catalana d'Estiu de Manresa.

19 de setembre. Nova reunió amb el Sr. Josep Simón per concretar detalls del
projecte UCE- Ajuntament de Manresa- Gest!

2.13.3 Premi Iniciatives de desenvolupament empresarial 2017
24 de gener.
Reunió a Gest! , per parlar del 1r Premi d'Iniciatives
Empresarials. Hi assisteixen membres de CaixaBank, del CEDEM i de Gest!.

13 de febrer. Acte de lliurament del
primer premi "Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial" a la
sala d'actes del Centre Tecnològic
de Manresa. Presideixen l’Il·lm. Sr.
Valentí Junyent, alcalde de Manresa
i el Sr. Jaume Masana, director
territorial de Catalunya de
CaixaBank i el president de Gest!.
Hi assisteix una important
representació de la societat civil i
institucional manresana i membres
de Gest!

Els premiats son "Core bicycle" i
"Fem país”
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22 de maig. Primera sessió de treball a CaixaBank per organitzar el II Premi
"Iniciatives de Desenvolupament Empresarial" amb la participació dels senyors
Lluís Font i Josep Sinca per part de Gest!, i del Sr. Jaume Gramunt, director
de l'oficina Bonavista, de CaixaBank. Es plantegen algunes variacions en la
composició del jurat: FUB i UPC Campus Manresa

11 d’octubre. Signatura, a
l'Ajuntament de Manresa, del
conveni per al segon premi
"Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial". Presideix l'alcalde de
Manresa i hi son presents tots els
membres convocants del premi. En
aquest acte es determina que
l'import del premi serà de 5.000 € a
càrrec de l'Obra Social de la Caixa.
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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: Miquel Blanch Ferrarons
Vocal: Joan Mases Ricart
Vocal: Enric Pintó Perramon
Vocal: Lluis Vàzquez Sàez
Vocal: Manel Vila Calsina
Vocal: Manel Villaplana Rocasalbes

3.2

Membres de l’Associació

Jordi Arpa Escudé
Ricard Arróniz Gracia
Glòria Ballús Casòliva
Miquel Blanch Ferrarons
Manel Carcaré Gimeno
Josep Cayuelas Fornell
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 Mazcuñan Boix
Montserrat Morros Masachs
Enric Pintó Perramon
Carles Planes Vilaseca
Josep Pujol Palau
Josep Maria Sarrate Daurella
Josep Sinca Cura
Ramon Soldevila Padró
Lluís Vàzquez Sàez
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
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Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, Gest!
c/ Castelladral. 5-7 - Palau Firal de Manresa
08243 MANRESA
Telf. 938 748 526
info@gestcat.cat
http://www.gestcat.cat
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