
												

				 	

	

	

MEMÒRIA 
Exercici 2018 

 

 



												

				 	

 

 
 

 

 



											 																																																																																																																					

	

				 1	

	

INDEX	
	

1.-	Presentació	
	

2.-	Activitats	

	 2.1		Assemblees	generals	

	 2.2		Reunions	de	la	Junta	Directiva	i	de	Grup	

	 2.3		Reunions	d’Àrees	de	treball	

	 2.4		Visites	tècnicoculturals	

	 2.5		Visites	a	organismes	i	entitats	

	 2.6		Convenis	de	col·laboració	

	 2.7		Accions	derivades	de	convenis	

	 2.8		Adhesions	

	 2.9		Assessoraments	a	emprenedors	

	 2.10	Conferències	cicle	3Ct	

	 2.11	Assistència	a	reunions,	conferències	i	presentacions	

	 2.12	Premsa	i	publicacions	

	 2.13	Noves	iniciatives	

	 2.13.1	 	 Formació	Professional	Dual	Tèxtil	

	 2.13.2	 	 Universitat	Catalana	d’Estiu	a	Manresa	

	 2.13.3	 	 Premi	Iniciatives	de	Desenvolupament	Empresarial	2018	

	 2.13.4	 	 Sector	agrari	

	

3.-	5é	aniversari	de	Gest!	

4.-	Junta	directiva,	relació	de	membres	i	àrees	de	treball	



											 																																																																																																																					

	

				 2	

    

                                     

                        

1.  Presentació 

El	passat	10	de	desembre,	vàrem	celebrar	el	cinquè	aniversari	de	la	nostra	

associació;	 l´acte,	 que	 volia	 ser	 a	 la	 vegada	 una	 cordial	 felicitació	 a	 les	

organitzacions	manresanes	que	celebraven	algun	aniversari,	va		establir	un	

diàleg	per	mitja	d´una	taula	rodona,	amb	el	títol:	“L´experiència,	 ja	no	és	

un	valor?.	L´aportació	de	la	gent	gran	a	la	societat	actual”.	

	L´acte	 va	 ser	 el	 que	 volíem	 que	 fos;	 preteníem	 consolidar	 una	 reflexió	

sobre	aquestes	 	aportacions,	el	 seu	valor	 i	especialment	el	 sentit	que	no	

ens	 volem	 acontentar	 amb	 situacions	 viscudes,	 hi	 ha	 nous	 camins	 per	

recórrer	 i	 fórmules	 per	 aplicar.	 Per	 crear,	 contribuir,	 complementar,	

ampliar	 i	 eixamplar	 espais.	 Hem	 d´aprofitar	 els	 valors	 de	 les	 xarxes	

relacionals	 acumulats	 pels	membres	de	 la	 nostra	 associació	 en	 les	 seves	

recents	vivències	professionals.		

El	 2018,	 ha	 estat	 tot	 un	 conjunt	 de	 realitzacions	 aconseguides,	 una	

consolidació	 de	 projectes	 en	 els	 quals	 veníem	 treballant	 fa	 temps:	

l´obertura	del	segon	curs	de	FP	Tèxtil	Dual,	l´establiment	del	III	Premi	a	les	

Iniciatives	Empresarials,	la	continuïtat	de	les	nostres		col·laboracions	com	

a	 membres	 consultors	 externs	 de	 diferents	 centres	 d´ensenyament	 i	 a	

diferents	 nivells	 de	 la	 nostra	 ciutat.	 Mereix	 una	 menció	 específica	 la	

inauguració	 el	 passat	 5	 de	 juliol	 de	 l’UCE	Manresa,	 a	 la	 seu	 de	 l’Institut	

Lluís	de	Peguera.	Del	5	al	10	de	juliol	es	va	oferir	a	Manresa	i	al	Bages	per	

extensió,	tot	un	panorama	participatiu	del	món	universitari	de	primer		
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nivell,	coincidint	amb	el	50è	aniversari	de	la	Universitat	Catalana	d´Estiu	a	

Prada	 de	 Conflent.	 Aleshores	 vàrem	 poder	 establir	 les	 bases	 per	 a	 una	

continuïtat	de	l’UCE	Manresa.	El	ressò	ciutadà	va	ser	ben	notable.	

En	 l’àmbit	de	publicacions	 i	accions	externes	hem	arribat	a	 l´edició	núm.	

20	de	la	Pàgina	de	Gest!	al	Regió7,	i	a	l’organització	de	8	conferències	amb	

el	grup	3Ct,	coneixement,	cultura	i	ciència,	a	la	potència	de	talent;	format	

pel	món	universitari	de	Manresa	i	Gest!.	

Si	busquéssim	un	 lema	per	al	 ja	2019;	 seria	donar	continuïtat	a	 tot	 i	per	

tot,	 amb	 algunes	 cotes	 de	 noves	 actuacions	 i	 algun	 projecte	 nou.	 Hem	

d´estar	 disposats	 a	 assolir	 noves	 fites	 en	 circumstàncies	 difícils	 i	 del	 tot	

diferents,	però	amb	fórmules	per	gestionar	el	dia	a	dia	prou	semblants	a	

les	que	eren	tan	innovadores	no	fa	gaire.	També	hem	d´estar	disposats	a	

plantejar-nos	el	paisatge,	cada	vegada	més	proper	de	la	feina	actual	i	de	la	

implementació	gradual	de	la	robòtica		Els	nous	canvis	tecnològics	sempre	

han	destruït	 llocs	de	 treball,	perquè	una	de	 les	 seves	 raons	principals	es	

reduir	costos	estructurals,	però	creant	més	 llocs	de	treball	de	molta	més	

especialització.	Aquesta	nova	qualificació	és	un	dels	paràmetres	que	ens	

guia	per	continuar	col·laborant	en	elements,	estudis	 i	projectes	 i	 centres	

formatius	de	més	alta	qualificació	i	de	futur	laboral	més	estable,	ja	siguin	

de	formació	professional	o	universitaris.		

“Un	gran	mecenes	d´una	època	passada,	quan	visitava	les	obres	en	plena	

construcció	d´una	 gran	 catedral,	 va	preguntar-li	 a	 un	primer	 treballador:	

Què	estàs	fent?	Aquest	li	contestà:		Faig	de	picapedrer.	A	un	segon	li	va	fer	

la	 mateixa	 pregunta	 i	 la	 resposta	 va	 ser:	 Estic	 esculpint	 una	 gàrgola,	 i	

preguntà	el	mateix	a	un	tercer,	i	la	resposta	va	ser:	Estic	contribuint	a	fer	

una	gran	catedral	que,	per	cert,	serà		una	obra	que	en	el	futur	tot	el	món	

admirarà.”	

						Rebeu	la	més	cordial	salutació.     

 

  Josep Sinca i Cura 
 President    
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2.  Activitats 

 

2.1 Assemblees generals 
 
10 de maig. Assemblea General Ordinària. 
13 de desembre. Assemblea General Ordinària d’aprovació pressupostos 2019 
 
 

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

2.3 Reunions d'Àrees de Treball 
Els membres de les Àrees de Treball s’han reunit periòdicament per tractar els 
temes de la seva responsabilitat. 
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2.4 Visites tècnicoculturals 
 
 
 
3	de	març.-	17	membres	de	Gest!	

fem	 una	 visita	 al	 Centre	 de	

Tecnologia	 Avançada	 CRASH	 de	

Manresa;	 tot	 un	 món	 de	

tecnologia	 avançada	 en	 l’entorn	

de	l’audiovisual.		

 

	

11	 d’octubre.-	 Organitzem	 una	 visita	 a	 la	 UPC.	 Se’ns	 presenta,	 en	 el	

mateix	 laboratori	 de	 bioquímica,	 el	 projecte	 guanyador	 del	 II	 Premi	

Iniciatives.	Visita	molt	 interessant,	de	 la	mà	del	Dr.	Toni	Dorado,	cap	del	

projecte.	
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2.5 Visites a organismes i entitats   
 

22	de	 gener.-	 El	 Sr.	 Sinca	 fa	 una	presentació	 dels	 projectes	 de	Gest!	
previstos	pe	al	2018,	al	Sr	Fèlix	Noguera,	director	general	de	gestió	a	
Catalunya	del	Regió	7.	Es	tracten	els	temes	de	FP	Tèxtil	Dual,	2n	Premi	
d’Iniciatives	 Empresarials,	 possibles	 rodes	 de	 premsa	 pel	 tema	 de	
conferències	3Ct,	etc.	

	

16	 de	 febrer.-	 Presentació	 oficial	 de	 Gest!	 al	 nou	 delegat	
d’Ensenyament	de	 la	Generalitat	de	Catalunya	a	 la	Catalunya	Central,	
Sr	Ramon	Bajona.	Ens	acompanya	la	coordinadora	del	Servei	d’	FP,	Sra.	
Mar	Raluy.	

	

	

18	de	maig.-	Acte	anual	 i	sopar	al	CETIM.	Hi	son	presents,	a	més	del	
president,	 el	 secretari,	 Sr.	 Carles	 Planes,	 que	 és	 distingit	 amb	 un	
reconeixement	pels	seus	50	anys	de	col·legiat	 i	també	com	a	membre	
de	 diferents	 juntes.	 El	 degà	 del	 Col·legi,	 Sr	 Angel	 Vilarasau,	 fa	 una	
menció	especial	de	Gest!	per	l’organització	de	l’UCE	a	Manresa.	

	

11	 de	 maig.-	 Assistim	 convidats	 al	 sopar	 anual	 del	 Col·legi	 Oficial	
d’Advocats	de	Manresa		

	

15	de	juny.-	Diversos	membres	de	Gest!	assistim	a	la	mostra	pictòrica	
“itineraris	d’expressions”	de	l’arquitecte	i	pintor	Josep	Manuel	Rigat,	a	
la	Casa	Lluvià,	seu	del	Col·legi	d’Arquitectes	de	Manresa.	
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30	 d’octubre.-	 Reunió	 al	 Col·legi	 de	 Periodistes	 amb	 la	 Sra.	 Anna	
Vilajosana,	 per	 tractar	 temes	 d’interès	 	 comú	 relacionats	 amb	 la	
comunicació	de	la	nostra	entitat.		

	

8	de	novembre.-	 En	 el	 transcurs	de	
la	 reunió	 de	 treball	 núm.	 51,	 es	 fa	 la	
presentació	 al	 Grup	 de	 l’Associació	
Gironina	 d’Orientació	 Empresarial,	
aGOe,	 a	 càrrec	 del	 seu	 president	 Sr.	
Joaquim	 Munné.	 Es	 valoren	 diverses	
possibilitats	de	col·laboració.	

	

13	de	novembre.-	Presentació	de	Gest!	a	la	nova	delegada	del	Govern	
de	la	Generalitat	de	Catalunya	a	la	Catalunya	Central,	Sra.	Alba	Camps.	
Hi	 son	 presents	 el	 president	 i	 el	 secretari.	 Es	 fa	 un	 repàs	 del	 que	 és	
Gest!.	La	Sra.	Camps	mostra	el	seu	interès	per	conèixer	més	a	fons	les	
nostres	activitats.	Assistirà	a	una	propera	sessió	de	treball	nostra	per	
ser	presentada	i	conèixer	el	Grup.	

	

28	de	novembre.-	Visita	a	la	seu	de	Texfor	a	Sabadell,	amb	la	finalitat	
de	crear	més	contactes	amb	tot	el	sector	tèxtil,	a	fi	de	poder	eixamplar	
les	bases	de	formació	al	Bages.	Hi	són	presents	els	senyors	Cayuelas	i	
Sinca,	 la	 Sra.	 Mar	 Raluy,	 del	 Departament	 d’Ensenyament,	 i	 la	 Sra.	
Vanessa	 Moreno,	 cap	 d’estudis	 de	 l’Institut	 Guillem	 Catà.	 Quedem	 a	
continuar	la	sessió	de	treball	el	18	de	gener	de	2019	a	Manresa.	
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2.6 Convenis de col·laboració  
 
10	 d’abril.-	 Signatura	 d’un	
conveni	 de	 col·laboració	 amb	
l’Ajuntament	de	Sant	Fruitós	de	
Bages.	Acompanya	al	president,	
el	Sr.	Carles	Planes.	Es	parla	de	
les	 possibles	 beques	 als	
estudiants	 del	 municipi	 per	
assistir	a	les	jornades	de	la	UCE,	
a	Manresa.	També	es	comenten	
aspectes	 per	 tal	 d’aportar	
coneixements	 i	 experiències	
per	ajudar	a	petites	empreses	 i	
persones	 amb	 iniciatives	

empresarials.	 També	 donar	
assessorament	 especialitzat	 a	
emprenedors.	

. 

 

 
 

	

13	 d’abril.-	 Signatura	 d’un	
conveni	 entre	 la	 Universitat	
Catalana	 d’Estiu,	 l’Ajuntament	
de	 Manresa	 i	 Gest!	 Per	 a	 la	
celebració	els	dies	del	5	al	10	de	
juliol	 de	 la	 primera	 edició	 al	
Principat	 de	 Catalunya	 de	 la	
Universitat	 Catalana	 d’Estiu,	
com	 a	 complement	 de	 la	 50a	

edició	 de	 la	 que	 es	 celebra	 a	
Prada	del	Conflent.	
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29	 de	 maig.-	 Signatura	 de	 la	
renovació	 del	 conveni	 amb	 la	

FUB-UManresa.		 

	

	

	

20	 de	 setembre.-	 Signatura	 de	
mútua	 col·laboració	 amb	

l’Associació	 d’empreses	 TIC	 del		

Bages.	 Per	 part	 de	 TIC	 Bages,	

signa	 la	 seva	 presidenta	 Sra.	

Gemma	Rojas.		

	

	 	

	

20	 de	 setembre.-	 Signatura	 d’un	
conveni	 per	 al	 III	 Premi	 de	

Iniciatives	 de	 Desenvolupament	

Empresarial.	 Signen	 el	 conveni	

l’Ajuntament	 de	 Manresa,	 Gest!,	

CaixaBank,	 la	 FUB,	 la	 UPC	 i	 la	

UOC.	 Es	 decideix	 que	 el	 Premi	

passi	a	formar	part	de	la	Setmana	

de	 l’Emprenedoria	 de	 Manresa,	

on	es	dedicarà	un	dia	als	actes	de	

Gest!	 amb	 l’entrega	 dels	 premis,	

una	 conferència	 i	 la	 presentació	

dels	 projectes	 empresarials	

premiats	els	anys	anteriors.	
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A 31 de desembre de 2018 tenim signat conveni de col·laboració amb les 
institucions, entitats, empreses i col·legis professionals vinculats amb el territori 
següents:  

 
Ajuntament de Manresa  
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
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 
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 Universitat Catalana d’Estiu 
Fundació Universitària del Bages (FUB) 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa  
Minorisa  
PIMEC 
Promineria 
Regió 7 
TIC del Bages 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Manresa  
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2.7 Accions derivades de Convenis  
 
9	de	febrer.-	Sessió	a	l’espai	Plana	de	l’Om	d’una	Jornada	de	Dinamització	

Econòmica	 de	 les	 Ciutats	 no	 Metropolitanes.	 Presideix	 l’alcalde	 de	

Manresa,	coordina	l’acte	el	Dr.	Josep	Oliveras,	amb	els	conferenciants	Sr.	

Germà	Bel	i	Sr.	Miquel	Puig,	junt	amb	els	alcaldes	de	Manresa,	Reus,	Olot	i	

Balaguer	.	Aquest	acte,	amb	una	assistència	de	108	persones,	estava	inclòs	

dins	l’àmbit	del	cicle	3Ct.		

	

														 	

	

20	de	març.-	Ens	van	presentar	L’observatori	de	la	recerca	de	la	Catalunya	
Central	 (ORCC)	 nova	 iniciativa	 per	 publicar	 informes	 bibliomètrics	 de	 la	

recerca	que	es	fa	a	Catalunya.	Es	una	iniciativa	de	la	UPC.	

	

11	 de	 setembre.-	 Assistència	 a	

l’ofrena	 floral	 commemorativa	dels	

actes	del	Onze	de	Setembre.	Hi	són	

presents	els	senyors	Planes	i	Sinca.	
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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 
 

En	 el	 decurs	 d’aquest	 exercici	 s’ha	 continuat	 col·laborant	 en	 diferents	

aspectes	 organitzatius	 i	 de	 gestió,	 aportant	 criteris	 a	 la	 realització	 de	

diferents	projectes	empresarials	com	ara	participar	en	 l’organització	dels	

premis	a	les	millors	empreses	establertes	a	Sant	Fruitós	de	Bages.	També	

s’ha	 col·laborat	 amb	 el	 Centre	 de	 Formació	 Pràctica	 i	 amb	 l’Institut	

Lacetània	i	s’ha	iniciat	l’assessorament	de	diversos	projectes	empresarials	
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2.10 Conferències i actes organitzats per Gest 
 
8	de	gener.-	Reunió	a	FUB2.	Anem	consolidant	el	plantejament	de	mitja	

jornada,	 per	 al	 proper	 febrer	 “La	 dinamització	 econòmica	 i	 territorial	 de	

les	ciutats	no	metropolitanes”	

	

3	de	febrer.-	Es	publica	a	Regió7	l’anunci	de	l’acte	del	dia	9	a	la	Plana	de	
l’Om,	conferència	3Ct	en	relació	al	tema	de	les	ciutats	no	metropolitanes.	

	

15	 de	 novembre.-	 Reunió	 amb	 el	 grup	 de	 treball	 de	 3Ct.	 Establim	 un	

possible	calendari	per	al	2019,	amb	el	detall	de	les	conferències	i	una	taula	

rodona	 per	 al	 dia	 10	 de	 desembre:	 “L’experiència	 ja	 no	 es	 un	 valor?	

L’aportació	de	la	gent	gran	a	la	societat	actual”	

	

10	de	desembre.-	Duem	a	 terme	

la	 taula	 rodona	 amb	 el	 debat			

“L’experiència	 no	es	 un	 valor?	 La	

aportació	 de	 la	 gent	 gran	 a	 la	

societat	 actual”,	 que	 presenta	 la	

periodista,	 Anna	 Vilajosana	 i	

intervenen	com	a	tertulians,	el	Dr.	

Joan	 Uriach	 i	 el	 periodista	 i	

escriptor,	Genís	Sinca.		
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2.11 Assistència a reunions, conferències i presentacions 
 
11	 de	 gener.-	 Assistència	 amb	 nombrosos	 membres	 de	 Gest!	 a	 la	

inauguració	de	la	exposició	“La	industrialització	de	Manresa”	L’acte	es	fa	al	

museu	de	la	Tècnica	i	el	presideix	l’alcalde	de	la	ciutat.	

	

5	de	març.-	Assistència	dels	 senyors	Vázquez	 i	 Sinca	a	 la	XVII	edició	dels	
Premis	 Lacetània.	 Presideixen	 l’acte	 l’alcalde	 i	 el	 president	de	 la	 Cambra	

de	Comerç.	L’acte	es	fa	al	saló	d’actes	d’Ensenyament	de	la	Generalitat	de	

Catalunya	a	Manresa.	

	

12	de	març.-	Assistència	a	la	cerimònia	de	col·locació	de	la	primera	pedra	

del	 projecte	 FUB3.	 Presideixen	 l’alcalde,	 el	 president	 de	 la	 Cambra	 de	

Comerç,	regidors,	alt	personal	de	la	FUB	i	de	l’UOC,	també	el	rector	de	la	

Uvic-UCC,	 Sr.	 Carles	 Montanya,	 junt	 amb	 el	 Vicerector,	 Sr	 Valentí	

Martínez.	 També	 hi	 assisteix	 una	 representació	 del	 sector	 empresarial	 i	

social	de	la	ciutat.	Per	part	de	Gest!	hi	assisteix	el	president	

	

14	 de	 març.-	 Assistim	 a	 la	 Plana	 de	 l’Om	 a	 una	 jornada	 sobre	 el	

”Desenvolupament	 local	 i	patrimoni	cultural	 i	natural	de	Catalunya”	Acte	

acadèmic	coordinat	pel	Dr.	Josep	Oliveras.		Hi	assisteix	el	Sr	Sinca.	

	

3	 i	 10	 de	 maig.-	 Participem	 a	 les	 jornades	 “Talent	 –	 Empresa”,	

organitzades	per	Althaia	 i	 la	Cambra	de	Comerç	de	Manresa.	Per	part	de	

Gest!	 hi	 assisteixen	 els	 senyors	 Arròniz	 i	 Soldevila.	 Hi	 participen	 els	

alumnes	dels	instituts	de	la	comarca.	
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14	 de	 maig.-Presentació	 de	 la	
“Primera	 setmana	 de	 la	

emprenedoria	 a	 Manresa”.	

Organitza	 CEDEM	 i	 presideix	

l’alcalde	de	Manresa.	Per	part	de	

Gest!	 hi	 assisteix	 el	 president.	

L’acte	 es	 fa	 al	 Palau	 Firal	 amb	

gran	èxit	d’assistència.	

	

9	de	novembre.-	S’assisteix	a	 l’acte	de	presentació	de	Reempresa	fet	pel	

CEDEM.	 Estem	 a	 la	 presidència.	 Presideixen	 l’alcalde	 de	 Manresa	 i	 el	

president	de	CECOT,	Sr.	Abad.	

	

13	de	desembre.-	Assistim,	al	teatre	Kursaal,	a	 l’acte	de	clausura	del	75è	

aniversari	 al	 Campus	 de	 Manresa	 de	 la	 Universitat	 Politècnica	 de	

Catalunya,	presidit	pel	rector,	Dr.	Mas-Collel,	amb	assistència	d’autoritats	i	

personalitats.	Per	Gest!	hi	assisteix	el	secretari,	Sr.	Carles	Planes.	

	

18	de	desembre.-	Assistim	als	lliuraments	de	premis	de	la	Segona	nit	de	l’	

Empresariat	 a	 Món	 Sant	 Benet.	 Acte	 a	 càrrec	 de	 l’Ajuntament	 de	 Sant	

Fruitós	 de	 Bages.	 Gest!	 ha	 estat	 membre	 del	 jurat	 dels	 premis	 a	 les	

indústries.	Hi	han	estat	presents	els	senyors	Sinca	i	Soldevila.	
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2.12 Premsa i publicacions 
 
Notícies i aparicions a mitjans de comunicació: 
 

	

23	de	març.-	Sessió	a	Capital	Ràdio	–	FUB.	Entrevista	radiofònica	tractant	
el	tema	“Bioquímica”,	relacionat	amb	el	treball	guanyador	del	segon	premi	

Iniciatives	 Empresarials.	 Títol	 del	 projecte:	 “Biometallum”.	 Intervé	 el	 cap	

del	programa,	Dr.	Toni	Dorado,	i	de	Gest!	els	senyors	Font	i	Sinca.	

25	de	 juny.-Regió7	publica	 la	pàgina	de	Gest!	número	18	“La	Universitat	

Catalana	d’Estiu	a	Manresa”	

1	de	 juliol.-	 Es	publica	a	 L’Apuntador	una	 referència	amb	relació	a	 l’UCE	

Manresa.	

2	 de	 juliol.-	 El	 Sr.	 Sinca	 assisteix	 a	 una	 taula	 rodona	 al	 Canal	 Taronja,	
parlant	del	tema	de	l’UCE	Manresa.	

22	d’octubre.-	Emissió	de	programa	a	Capital	Ràdio	–	FUB.	 Intervé	el	Dr.	

Jordi	Franch,	director	d’ADE	 i	per	part	de	Gest!,	els	 senyors	Font	 i	Sinca.	

Temes:	III	Premi	Iniciatives	Empresarials,	nou	curs	FP	Tèxtil	Dual	i	conveni	

amb	TIC	Bages.	

24	d’octubre.-	Emissió	a	la	Ràdio	Ona	Universitària	del	tema	referent	al	III	

Premi	 Iniciatives	 Empresarials,	 també	 es	 comenta	 el	 conveni	 amb	 TIC	

Bages	i	l’inici	del	segon	curs	de	FP	Dual	Tèxtil.	Conversació	telefònica.	

4	 de	 desembre.-	 Intervenció	 a	 Ona	 Ràdio.	 Entrevista	 en	 relació	 als	
continguts	de	l’acte	del	dia	10	de	desembre	“5	anys	de	Gest!”	
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Publicacions al diari Regió7 – PAGINA DE GEST! 

 

D’acord amb el conveni signat amb el diari Regió7, 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 2018 hem publicat els articles següents: 

5	 de	 març.-	 Regió7	 publica	 la	 pàgina	 de	 Gest!	 número	 16	 “	 Encarar	 el	

centre	històric	de	Manresa”	Autor,	Sr.	Josep	Maria	Sarrate	

9	d’abril.-	Regió7	publica	 la	pàgina	de	Gest!	número	17	“Què	passa	amb	

els	nostres	telèfons	mòbils	quan	els	deixem	d’utilitzar?”	Autor,	Dr.	Antoni	

Dorado	

25	 de	 juny.-	 Regió7	 publica	 la	 pàgina	 de	 Gest!	 número	 18	 “Universitat	

Catalana	d’Estiu	a	Manresa”	Autor,	Dr.	Josep	Oliveras	i	Samitier	

17	de	desembre.-	Regió7	publica	la	pàgina	de	Gest!	número	19	“Un	premi	

amb	mil	raons	per	concursar-hi”	Autor,	Sr.	Lluís	Font	

30	 de	 desembre.-	 Regio7	 publica	 la	 pàgina	 de	 Gest!	 número	 20	

“L’audiovisual,	un	sector	amb	molt	futur”	Autor,	Sr.	Miquel	Oms	
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2.13 Noves iniciatives 
 

2.13.1 Formació professional Tèxtil Dual 
 

16	de	gener.-	Reunió	senyors	Sinca,	Vázquez	i	Cayuelas.	Situació	actual	del	
curs	 FP	 Tèxtil	 Dual	 i	 instal·lació	 de	 l’aula	 de	 pràctiques	 al	 Museu	 de	 la	

Tècnica	de	Manresa.	

9	 d’abril.-	 Assistim	 a	 la	 inauguració	 de	 la	 XXVI	 edició	 de	 la	 Fira	 de	

l’Estudiant.	A	l’estand	de	l’Institut	Guillem	Catà	hi	ha	publicitat	del	segon	

curs	de	FP	Tèxtil	Dual	

17	 de	 maig.-	 Reunió	 amb	 el	

professorat	del	primer	curs	de	FP	

Tèxtil	 Dual,	 i	 la	 directora	 del	

Institut	 Guillem	 Catà,	 Sra.	 Marta	

Rovira.	 Final	 de	 curs	 de	 primer	 i	

inici	 de	 segon	 curs.	 Per	 part	 de	

Gest!	 hi	 assisteixen	 els	 senyors	

Sinca	i	Vázquez.	

	

	

	

	

	

	

30	 de	 novembre.-	 S’inaugura	 al	
Museu	de	 la	 Tècnica	de	Manresa	

l’Aula	 de	 Pràctiques	 dels	 cursos	

de	 FP	 Tèxtil	 Dual.	 I	 son	 presents	

un	 bon	 grup	 de	 membres	 de	

Gest!.	Presideix	 l’acte	 l’alcalde	de	

Manresa.	 Hi	 són	 presents	

personal	 i	 Direcció	 de	 l’Institut	

Guillem	 Catà	 i	 la	 Sra.	 Mar	 Raluy	

del	 Departament	 d’Ensenyament	

de	 la	 Generalitat.	 El	 Sr	 Lluís	

Vázquez,	 hi	 intervé	 en	

representació	de	Gest!.	
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2.13.2 Universitat Catalana d’Estiu a Manresa 
 

9	 de	 gener.-	 Reunió	 a	 l’Ajuntament	 de	 Manresa	 amb	 assistència	 de	 la	

regidora	Àurea	Caus	i	els	altres	membres	de	la	comissió	UCE	Manresa.	Es	

tracta	de	certs	detalls	econòmics	i	tècnics	per	organitzar	durant	el	proper	

mes	de	juliol,	la	Universitat	Catalana	d’Estiu	a	Manresa.	

	

22	 de	 gener.-	 Reunió	 a	 l’Ajuntament	 de	Manresa.	 Sessió	 de	 treball	 per	

anar	polint	i	treballant	els	projectes	i	les	idees	per	a	l’UCE	a	Manresa.	

	

12	de	febrer.-	Nova	reunió	de	la	comissió	UCE	Manresa.	

	

26	 de	 Febrer.-	 Recepció	 de	 l’alcalde	 als	 representants	 de	 la	 Fundació	
Universitat	Catalana	d’Estiu	i	a	la	comissió	organitzadora	de	l’UCE	Manresa	

amb	assistència	del	Sr.	Josep	Oliveras	i	reunió	posterior	per	anar	avançant	

en	la	seva	organització.	

	

13	 d’abril.-	 Presentació	 i	

signatura	 del	 conveni	 UCE,	

Ajuntament	 de	 Manresa	 i	 Gest!	

L’acte	es	fa	a	la	sala	de	premsa	de	

l’Ajuntament	 i	a	continuació	roda	

de	premsa.	
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17	d’abril.-	Reunió	de	la	Comissió	UCE	Manresa.	Hi	assisteix	la	directora	de	

l’Institut	Lluís	de	Peguera,	Sra.	Assumpta	Pla.	

	

A	més	de	les	reunions	detallades,	s’han	fet	altres	sessions	de	treball,	amb	

els	 membres	 de	 la	 comissió,	 Srs.	 Maluquer,	 Simon,	 Oliveras,	 Sinca,	

Vázquez,	 Villaplana,	 Martínez	 i	 Sra.	 Pla,	 tractant	 diferents	 temes	 per	 al	

desenvolupament	dels	actes	de	l’UCE	a	Manresa	en	les	dates	següents:		

30	de	gener,	11	d’abril,	4	de	maig,	9	de	maig,	21	de	maig,	22	de	maig,	25	

de	maig,	29	de	maig,	6	de	 juny,	13	de	 juny,	28	de	 juny,	2	de	 juliol,	4	de	

juliol,	14	de	setembre,	4	d’octubre,	23	d’octubre	i	15	de	novembre.	

Dintre	 d’aquestes	 dates	 no	 s’inclouen	 entrevistes	 amb	 ajuntaments,	

institucions	i	empreses.	

Mr.	 Aamer	 Anwer	 va	 fer	 la	 lliçó	

magistral	 a	 la	 inauguració	 de	 la	

Universitat	 Catalana	 d’Estiu	 a	

Manresa	

	

	

	

Imatge	d’un	dels	debats	

programats	a	l’Aula	Magna	de	

l’Institut	Lluís	de	Peguera
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Imatge	d’una	sessió	docent	

	

	

Imatge	 d’una	 taula	 rodona	 a	

l’Espai	La	Plana	de	l’Om	

	

	

Imatge	 d’un	 concert	 a	 la	 Plaça	

Major																																																																																																								
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RESUM	DE	LES	DE	LES	JORNADES	DE	LA	UNIVERSITAT	CATALANA	D’ESTIU	
A	MANRESA	

La	 premsa	 dels	 dies	 5	 al	 10	 de	 Juliol,	 va	 informar	 del	 desenvolupament	

dels	actes,	així	com	de	les	especialitats	acadèmiques	que	es	van	tractar:		

• Ciència	i	tecnologia	

• Historia	i	geografia	

• Alimentació	i	salut	

• Llengua	i	literatura	

• Medi	ambient	

	

Conferències	 plenàries,	 debats	 i	 taules	 rodones,	 sessions	 de	 cinema,	

visites	guiades	 i	espectacles	d’oci	a	 la	Plaça	Major,	van	ser	complements	

dels	actes	acadèmics.	

Els	 senyors	 Sinca,	 Vázquez,	 Villaplana	 i	 Soldevila	 van	 assistir,	 el	 mes	

d’agost,	als	actes	d’inauguració	i	altres	aspectes	d’organització	de	l’UCE	a	

Prada	de	Conflent.	

S’està	treballant	 intensament	per	establir	 i	organitzar	 l’UCE	a	Manresa	el	

proper	any	2019,	amb	un	extens	programa	de	sessions	de	treball.	

 

Imatge de la roda de premsa final 
de la Universitat Catalana d’Estiu-
Manresa 
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2.13.3 Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial  
 

 

13	de	febrer.-	Entrega	del	II	Premi	

Gest!–CaixaBank	 a	 l‘auditori	 del	

CTM.	 Presideixen	 l’alcalde	 de	

Manresa	 i	 el	 Sr.	 Jaume	 Masana,	

director	 territorial	 de	 CaixaBank,	

els	 acompanya	 el	 president	 de	

Gest!.	 El	 guanyador	 va	 ser	 el	

projecte	 “Biometallum”.	A	 la	 sala	

d’actes	 va	 haver-hi	 una	 nodrida	

representació	 del	 sector	

empresarial	 i	 social	 de	Manresa	 i		

comarca	

	

	

	

13	 de	 setembre.-	 Reunió	 amb	 la	

regidora	 Sra.	 Cristina	 Cruz	 per	

tractar	 temes	 del	 III	 Premi	

Iniciatives	 de	 Desenvolupament	

Empresarial,	 i	 de	 la	 possible	

integració	 d’aquest	 premi	 a	 la	

Setmana	 de	 l’	 Emprenedoria	 el	

proper	any	2019.	
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20	 de	 setembre.-	 Signatura	 del	
conveni	 III	 Premi	 d’Iniciatives	 de	

Desenvolupament	 Empresarial.	

Signen	 l’Ajuntament	de	Manresa,	

Gest!,	CaixaBank,	 la	FUB,	 la	UPC	i	

la	UOC.	Es	decideix	formar	part	de	

la	Setmana	de	 l’Emprenedoria	de	

Manresa,	 on	 es	 dedicarà	 un	 dia	

als	 actes	 de	Gest!,	 amb	 l’entrega	

dels	 premis,	 una	 conferència	 i	 la	

presentació	 dels	 projectes		

empresarials	 premiats	 els	 anys	

anteriors.	

15	 d’octubre.-	 Roda	 de	 premsa	 a	 la	 Sala	 de	 Premsa	 de	 l’Ajuntament	 de	

Manresa:	Sra.	Cristina	Cruz,	regidora,	i	els	senyors	Sinca	i	Font	de	Gest!.	Es	

presenta	 el	 III	 Premi	 Iniciatives	 de	 Desenvolupament	 Empresarial	 als	

mitjans	de	comunicació.	

 

2.13.4.-	Sector	Agrònom	

	

15	 de	 gener.-	 Gestions	 prop	 de	 la	 Delegació	 del	 Col·legi	 de	 Pèrits	
Agrònoms,	per	atendre	una	sol·licitud	de	CARITAS	en	relació	a	una	petició	

d’ajut	 per	 instal·lar	 horts	 urbans	 a	 Manresa.	 Per	 part	 de	 Gest!	 hi	 van	

assistir	els	senyors	Sinca,	Vila	i	Jovés.	

24	 de	 gener.-	Mantenim	 una	 reunió	 de	 treball	 per	 organitzar	 un	 equip,	

entre	 l’Escola	Agrària	de	Manresa	 i	 CARITAS	pel	 tema	dels	horts	urbans.	

Ens	rep	el	director	de	l’Escola,		Sr.	Ton	Armengol.	

21	de	març.-	 Reunió	amb	els	 senyors	Vila	de	Gest!	 i	 Pau	Collado	 i	 Josep	

Cots,	que	tenen	forts	lligams	amb	el	sector	agrari	manresà	i	del	Bages,	per	

tal	d’ajudar-nos	a	tirar	endavant	el	projecte	dels	horts	urbans.	
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3.-	5é	aniversari	de	Gest!	

	

En	 la	 reunió	 de	Grup	 del	 10	 d’octubre	 de	

2017	 es	 va	 aprovar	 celebrar	 el	 5é	

aniversari	 de	 Gest!.	 A	 tal	 efecte	 es	 va	

constituir	 una	 comissió	 per	 omplir	 de	

contingut	aquesta	celebració.	

	

19	de	juny.-	Es	fa	una	visita	al	Monestir	de	

Montserrat.	 Vàrem	 oir	 la	 Santa	Missa	 i	 el	

president	 va	 dir	 unes	 paraules.	 La		

companya	 ,	 la	Sra.	Gloria	Ballús,	va	 fer	un	

petit	 concert	 amb	 l’orgue	 de	 la	 basílica.	

Vàrem	 visitar	 diferents	 estances	 de	

l’abadia,	ens	va	rebre	el	Pare	Abad	 i	en	el	

decurs	 de	 la	 recepció,	 Gest!	 l’hi	 va	 fer	

entrega	 d’un	 record	 dels	 cinc	 anys.	 	 A	

continuació	 vàrem	 fer	 el	 dinar	

commemoratiu	 i	 havent	 dinat,	 una	 visita	

guiada	al	Museu.	

	

	

24	 d’octubre.-	 Reunió	 amb	 el	 grup	 3Ct,	 per	 plantejar	 una	 taula	 rodona	 per	 al	

proper	 10	 de	 desembre	 a	 l’espai	 Plana	 de	 l’Om.	 Tema:	 “L’experiència	 no	 es	 un	

valor?	La	aportació	de	la	gent	gran	a	la	societat	actual”	
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10	de	desembre.-	Es	presenta	a	 l’espai	
Plana	de	l’Om	el	5è	aniversari	de	Gest!.	

Hi	 assisteixen	 més	 d’un	 centenar	 de	

convidats.	 Fa	 la	 presentació	 el	

president	 i	 la	 clausura,	 l’alcalde	 de	

Manresa.	 L’eix	 central	 de	 l’acte	 és	 una	

taula	rodona	que	presenta	la	periodista	

Anna	 Vilajosana,	 hi	 intervenen,	 el	 Dr.	

Joan	 Uriach	 i	 el	 periodista	 i	 escriptor,	

Genís	 Sinca.	 El	 tema	 debatut	 es		

“L’experiència	 no	 es	 un	 valor?	 La	

aportació	 de	 la	 gent	 gran	 a	 la	 societat	

actual”	

	

11	de	desembre.-	Convidat	pel	Canal	Taronja,	el	Sr.	Sinca	participa	en	una	tertúlia,	
en	la	qual	pot	explicar	extensament	el	que	ha	fet	Gest!	durant	aquests	5	anys.	

 

13	 de	 desembre.-	 En	 el	 marc	 del	

tradicional	dinar	de	Nadal	de	Gest!	es	

va	 fer	 entrega	 a	 l’empresa	 Control	

Sistemes	d’una	placa	en	agraïment	a	la	

seva	 col·laboració	 al	 llarg	 dels	 5	 anys	

de	 Gest!.	 Va	 recollir-la	 el	 Sr.	 Joan	

Farres	director	general	de	l’empresa.	
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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 
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 

 

 
 

 

 

 



												

				 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



												

				 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


