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1. Presentació
Quan comença el 5è any de les activitats i cal fer una memòria del passat i del
recent 2016, revises d´alguna manera l´evolució i panorama viscuts de tot un
any i també de més enllà; en aquest cas s´ha continuat amb gran fidelitat els
criteris del estatuts fundacionals; s´han seguit els temes iniciats i també
començat nous. Podríem resumir-ho així: “Participar en l´enfortiment de
l´economia i del teixit empresarial del territori”.
Les nostres accions en el darrer any 2016, que en aquesta memòria ja queda
reflectit, han sigut donar eficaç continuïtat i a la vegada iniciar nous projectes
que han donat com a resultat actes de promoció, sensibilització, debat i anàlisi;
sempre aprofitant els valors de la nostra xarxa relacional acumulada pels
membres de l´entitat, -hem incorporat dos nous membres, un arquitecte i un
enginyer; hem remodelat la Junta Directiva tot pensant en una major eficàcia al
servei de la Catalunya Central i especialment del Bages.
Hem tingut intervencions concretes i de molt diferent ordre i ressò. Tenim
inquietuds per afavorir la presència de la dona en la vida de Gest! i per
augmentar el nombre de membres de l´Associació. Hem treballat per donar
plena continuïtat al cicle de conferències 3Ct, junt amb el món universitari més
proper: FUB, UPC, UOC i CTM. També hem dedicat molts esforços en un
projecte unitari de tipus cultural, amb totes les institucions que tenim convenis
signats. Hem col·laborat amb programes d´estudi i valoració de caire
empresarial, amb Consell Comarcal del Bages, la FUB, el CEDEM, el CFP,
Lacetània, Joviat i amb l’Enginyeria S3. Hem donat a conèixer temes d´opinió i
d´actualitat en la Pàgina de Gest! al diari Regió7. Tenim nous projectes amb la
Fundació La Sèquia, AMPANS, Col·legis d´Enginyers i altres col·legis
professionals. Hem organitzat conjuntament amb l´Ajuntament de Manresa
(CEDEM) i CaixaBank un “Premi per a iniciatives de desenvolupament
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empresarial”, quins resultats es donaran a conèixer el proper exercici. Mereix
una especial menció la nostra decidida participació junt amb GLOBAL TEXTIL
BCN en el restabliment del segon cicle de FP dual tèxtil. És una tasca de certa
complexitat ja que hi intervenen diferents factors i l´administració i representa
contribuir de forma important a restablir uns estudis imprescindibles per a la
continuïtat i creixement d´un sector empresarial molt tradicional al Bages , que
ha estat, al llarg de més 100 anys, un pilar fonamental de l’economia a les
nostres comarques.
Una novetat operativa ha estat el canvi d’ubicació de la nostra oficina a la
primera planta de mateix Palau Firal a un espai més ampli i molt més cèntric, i
equipat amb nou i modern mobiliari.
En l´ordre més intern de funcionament cal mencionar que les àrees de treball
han mantingut el seu habitual ritme de treball per atendre els projectes en els
que estem compromesos: Relacions amb el territori, Temes interns i economia,
Comunicació i Màrqueting, Estratègia i Assessoraments i tutories; aquest últim
donant resposta a les consultes i cassos que s´han plantejat al llarg de tot
l´any.
Apart de les accions executives, voldria destacar un altre valor; la dedicació
dels membres de Gest!, sense el seu treball, esforç i imaginació de cada dia,
cap dels projectes nombrats hauria estat possible. També vull ressaltar, i de
forma ben especial, un agraïment a totes les persones i organitzacions que han
confiat en nosaltres, que ens han ajudat a tirar endavant totes aquestes
actuacions i d´altres que tenim previstes. Sense el seu suport no ho hauríem
pas pogut dur a terme. Voldríem continuar mereixent el seu suport.
Per acabar un desig, volem sumar-nos a les ganes de tot un país, per trobar
per fi el millor camí, per aconseguir una estabilitat política, econòmica i social
que ja des de temps estem albirant.
Ben cordialment,
Josep Sinca i Cura
President
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2. Activitats
2.1 Assemblees generals
14 de gener. Assemblea Extraordinària per modificació d’estatuts i modificació
del règim intern.
5 de maig Assemblea 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

12 d’abril. Visita institucional a
Althaia

27 d’octubre. Visita institucional
al Parc de la Sèquia
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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:
13 de gener. Entrevista Sr. Alcalde per tractar temes diversos com: Segon any
Cicle Conferències 3Ct (Gest! + Universitats), Projecte Formació Professional

amb Global Tèxtil BCN. Presentació projecte conjunt Gest! + EPSEM per
Universitat Catalana d'Estiu a Manresa, etc.
22 de gener. Assistència reunió de la Intercol·legial.
4 de febrer. Rebem representants de VAE de Barcelona per a
col·laboracions

possibles

15 de març. Presentació a la regidora Mireia Estefanell, revisem els projectes
en curs d'interès ciutadà.
25 d’abril. Assistència a la Jornada de Dinamització de Projectes Territorials
"Bages Impuls"
22 de novembre. Assistència al plenari de la Taula de Treball Manresa 2022
15 de desembre. Reunió amb Sr. Jordi Piñot de MACSA per temes
d’emprenedoria
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2.6 Convenis de col·laboració
19 de gener Signatura conveni
amb Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia per a la
col·laboració defensa Patrimoni
Industrial,
desenvolupament
i
promoció industrial, Museu de la
Tècnica, possible publicació d'un
llibre per ressaltar els valors
industrials i museístics de la
comarca.

6 de maig. Signatura del conveni de col·laboració entre Gest! i el diari Regió7
12 de juliol. Presentació del projecte de signatura de conveni de col·laboració
a la Delegació a la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes

7 d’octubre. Signatura de conveni
de col·laboració a la Delegació a la
Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes
.

13 de desembre Signatura conveni
amb la Fundació EMI
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A 31 de desembre de 2016 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)
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 Universitària del Bages (FUB)
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa
Minorisa
Pimec
Promineria
Regió 7
Universitat Politècnica de Catalunya - Escola Politècnica Superior d’Enginyeria
de Manresa
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2.7 Accions derivades de Convenis
18 de febrer. Presentació i canvi impressions amb nou president PIMEC Jove,
Sr. Sergi Macià
19 de febrer. Reunió de treball amb l'equip de l'enginyeria S3
3 de març. Assistència entrega de premis anual de la Fundació Lacetània.
29 de març. Assistim a la conferència del Sr. Oriol Amat organitzada per la
FUB
8 d’abril. Entrevista amb Sr. Lluis Pagés per seguiment conveni signat amb
Fundació Cova de Manresa
20 d’abril. Assistència al consell
assessor de Pro-Mineria

11 de maig. Assistim a la sessió "Com es crea un estat" organitzat per Regió7,
FUB i Ajuntament de Manresa, inclosa dins el Cicle "Diàlegs pel futur a la
Catalunya Central"
11 de maig. El nostre company Jordi Arpa pronuncia la primera conferència a
la Universitat Politècnica Campus de Manresa amb el títol "Organizational
effectiveness model in leading power generating - Human performance, Tools
for engineers" amb un notable èxit d'assistents.
17 de maig. Reunió de treball al Consell Comarcal del Bages pel programa
"Crèdits per a empreses" del qual formem part com a analistes dels projectes..
1 de juny. Els companys Joan Mases i Joan Vilanova pronuncien una
conferència al Centre de Formació Professional sobre temes pràctics
empresarials dirigida a alumnes de FP
5 de juny. Assistència a la presentació de la "Micro Caravana" dels alumnes de
FP Fusteria de l'Institut Guillem Catà
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6 de juny. Reunió amb el president de la Fundació Aigües de Manresa - Junta
de la Sèquia per aprofundir en els mecanismes de col·laboració prevista en el
conveni.
17 de juny. Assistència a l'acte de Graduació del Col·legi d'Advocats i
imposició de togues..
18 de juny. Assistència a la Festa anual i entrega de distincions al CETIM.
4 de juliol. Assistència a l'acte d'entrega de diplomes EPSEM (Universitat i
Empresa)
6 de juliol. Assistència a la conferència sobre lideratge empresarial a PIMEC

16 de setembre. Signatura de
conveni
amb
Ajuntament
de
Manresa per utilització nous espais
al Palau Firal com a seu de Gest!

22 de setembre. Assistència a la presentació del nou equip HTEC instal·lat al
Centre de Formació Pràctica
24 d’octubre. Reunió amb Fundació EMI per tractar possible signatura conveni
de col·laboració mútua

10 de novembre. Assistència a la
presentació del projecte "Universitat
Empren" a la FUB Manresa.
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24 de novembre. Reunió amb el director de l’Eurecat-CTM per col·laboració en
articles tècnics a publicar
29 de novembre. El Sr. Joan Mases fa una sessió tècnica al Centre de
Formació Professional en relació amb el tema de les noves normes ISO
30 de novembre. Assistim a l'assemblea anual de Promineria

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
3 de febrer. Sessió de treball Cicle 3Ct
16 de febrer. Sessió de treball Cicle 3Ct

29 de febrer. Roda de premsa
presentació cicle 3Ct per al 2016.
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8 de març. Primera conferència del
cicle
"3Ct
Ciència,
cultura,
coneixement i talent" amb el títol
"Dones i ciència" a càrrec de
Josefina Castellví, Dolors Riera,
Rosa
Argelaguet
i
Miriam
Santamaria. Va moderar l’acte la
periodista Anna Vilajosana

14 d’abril. Segona conferència del
cicle
"3Ct
Ciència,
cultura,
coneixement i talent" amb el títol "
Ciència i Talent" a càrrec de
Salvador Cardús i Genis Sinca

5 de maig. Tercera conferència del
cicle
"3Ct
Ciència,
cultura,
coneixement i talent" amb el títol
"Ciència i Història" a càrrec del
conseller
de
Cultura
de
la
Generalitat de Catalunya Sr. Santi
Vila. Va presentar l’acte l’historiador
Joaquim Aloy

15 de juny. Sessió de Treball Cicle 3Ct per plantejar la resta de conferències
2016 i esquema continuïtat 2017
16 de setembre. Reunió col·lectiu 3Ct per decidir conferències fins a final 2016
4 d’octubre. Reunió treball per quarta conferència 3Ct
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25 d’octubre. Quarta conferència
del cicle "3Ct Ciència, cultura,
coneixement i talent" amb el títol
"Ser feminista avui" a càrrec de
Natza Farré i Sor Lucia Caram. Va
presentar l’acte la periodista Anna
Vilajosana

2 de novembre. Reunió de treball cicle 3Ct per determinar darrera conferència
per al 2016
7 de desembre. Reunió amb Sr.
Francesc Santasusana per entrega
record en agraïment col·laboració
cicle 3Ct

2.11 Assistència a reunions, conferències i presentacions
22 de gener. Assistència al sopar anual de Sant Eloi de la Patronal
Metal·lúrgica del Bages
25 de gener. Assistència a l'acte i dinar de presentació del "Segon Congrés
Talent i Empresa"
27 de gener. Gravació conjuntament amb CTM I FUB del programa de TV al
Canal Taronja per tema "Manresa cap a l'exterior"
.
3 de març. Assistència a CaixaBank a la presentació del projecte "Acció Social
2015"
.
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9 d’abril. Assistència a les XIV Jornades organitzades pel Col·legi de Metges i
l'Arxiu Històric de Ciències de la Salut "Simeó Selga Ubach"
26 de maig. Assistència a Sitges a les XXXII Jornades Econòmiques
organitzades pel Cercle d'Economia
6 de juliol. Assistència a l'acte acadèmic i posterior sopar de celebració del 25è
Aniversari de la Fundació Universitària del Bages
.
22 de juliol. Dinar amb delegació de DEIM, Dones Empresàries Innovadores
de Manresa, per cercar línies de col·laboració conjunta Gest!-DEIM

11 de setembre. Participació a
l’ofrena floral per commemorar la
Diada Nacional de Catalunya

13 d’octubre. Assistència a la conferència inaugural del curs acadèmic de la
UVic-Manresa a càrrec del Vicepresident de la Generalitat de Catalunya Sr.
Oriol Junqueras
4 de novembre. Assistència a l'entrega de diplomes grau d'enginyeria a
l'EPSEM
.
29 de novembre. Assistim a "La nit de l'impuls empresarial" de Sant Vicenç de
Castellet
5 de desembre. Presentació i entrevista amb la Sra. Laura Vilagrà, delegada
del Govern a la Catalunya Central
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2.12 Premsa i publicacions
Noticies i aparicions a mitjans de comunicació:
2 de març. La premsa escrita es fa ressò de la notícia del cicle 3Ct que
engloba Gest! +Eurecat-CTM + Universitats UOC, FUB I EPSEM
2 de març. Intervenció al programa de Ràdio Manresa per explicar projecte
3Ct
9 de març Important impacte mediàtic en premsa escrita de la conferència
Dones i Ciència del cicle 3Ct
29 d'abril. Apareix al Regio7 l'anunci de la conferència "Història i ciència" del
cicle 3Ct que farà el conseller de cultura Santi Vila
1 de maig. Apareix novament al Regió7 l'anunci de la conferència "Història i
ciència" del cicle 3Ct que farà el conseller de cultura Santi Vila
6 de maig. Important impacte mediàtic en premsa escrita de la tercera
conferència 3Ct amb el títol "Santi Vila mostra a Manresa la seva faceta
d'historiador"
20 de maig. Publicació al diari Regió7 de la signatura del conveni entre Gest! i
Regió7
11 d’octubre. Bon impacte informatiu a premsa escrita de la presentació als
empresaris tèxtils del Projecte Formació Professional Tèxtil al Bages
19 d’octubre. Apareix al Regió7 l'anunci de la conferència "Ser feminista avui"
del cicle 3Ct que pronunciaran la periodista Natza Farré i Sor Lucia Caram

20 d’octubre. Publicació a Regió7 de la nota de premsa d'entrada de nous
membres a Gest! Srs. Sarrate i Pujol
22 d’octubre. Apareix novament al Regió7 l'anunci de la conferència "Ser
feminista avui" del cicle 3Ct que pronunciaran la periodista Natza Farré i Sor
Lucia Caram

23 d’octubre. Informació a Regió7 de la quarta conferència 3Ct Ciència,
cultura, coneixement i talent
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25 d’octubre. Article a plana sencera al diari Regió7 referent a FP Dual Tèxtil

18 de novembre. Regió7 publica la notícia de la signatura del conveni amb el
Col·legi de Periodistes - demarcació Catalunya Central

Publicacions al diari Regió 7 – PAGINA DE GEST!
15 de febrer. Publicació de la 6a pàgina de Gest! amb el tema: "3 anys de
servei al territori" i "Hi ha secrets per emprendre?, si els diuen que n'hi ha, no
s'ho creguin" a càrrec de Josep Sinca
6 de maig. Publicació de la 7a pàgina de Gest! a amb el tema: "Industria 4.0, el
futur del Bages" a càrrec de Joan Mases
13 de novembre. Publicació de la 8a pàgina de Gest! amb el tema "Retorna la
indústria tèxtil" a càrrec de Lluís Vàzquez
12 de desembre Publicació de la 9a pàgina de Gest! amb el tema "El valor de
la sèquia, potenciar sinèrgies" a càrrec de Manel Villaplana

2.13 Noves iniciatives
2.13.1 Formació Professional Dual Tèxtil
26 de gener. Entrevista Sr. Pere Casals - President Cambra de Comerç - per
enfortit instauració FP Tèxtil al Bages. Tractades possibles visites a fàbriques
tèxtils de Moià i Monistrol de Montserrat
25 de febrer. Visita a Igualada a la fira tèxtil BSTIM
6 d’abril. Visita a Sr. Antoni Llobet - secretari general d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per plantejar projectes FP Tèxtil i Universitat Catalana
d'Estiu a Manresa
11 d’abril. Reunió amb Sr. Antoni Massegú - cap del Servei d'Ensenyament de
FP a la Catalunya Central per aprofundir tema Formació Professional Tèxtil a
Manresa
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22 d’abril. Visita institucional a Generalitat de Catalunya per consolidar el
plantejament d'un grau mitjà de Formació Professional Tèxtil al Bages
26 d’abril. Assistència al Ple de la Cambra de Comerç de Manresa i entrevista
amb President explicant avenços projecte FP Tèxtil al Bages
9 de juny. Visita a Terrassa a l'empresa DYTEX i a la Universitat Politècnica
per avençar tema F.P. Tèxtil a Manresa
23 de juny. Reunió de treball comissió FP Tèxtil a Manresa per aprofundir en
les accions a iniciar amb empresaris del sector per instauració curs 2017-2018
29 de juny. Visita amb representants de Generalitat de Catalunya i Ajuntament
de Manresa a diferents possibles ubicacions per possible instal·lació FP Tèxtil a
Manresa
7 de setembre. Sessió de treball a la delegació d'ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per encaminar Formació Professional Tèxtil al Bages
16 de setembre. Visita a Sra. Bàrbara Minoves, delegada a la Catalunya
Central de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, per col·laboració a l'acte
presentació a empresaris tèxtils del projecte Formació Professional Tèxtil al
Bages
3 d’octubre. Presentació del
projecte
Formació
Professional
Tèxtil al Bages als empresaris, a
càrrec de la Sra. Mar Raluy,
coordinadora
territorial
d'ensenyament professional, i el Sr.
Joan Cañadell, gerent de Fundació
Lacetània

2 de novembre. Reunió grup de treball FP Dual Tèxtil
1 de desembre. Primera sessió de treball al Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya amb els seus responsables i amb varis empresaris
per tirar endavant el projecte FP Dual Tèxtil
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2.13.2 Universitat catalana d’estiu a Manresa
15 de març. Fem la presentació al degà del Col·legi d'Advocats, Sr. Abel Pié
del projecte "Universitat Catalana d'Estiu a Manresa"
5 de maig. Sopar amb el conseller de Cultura, Sr. Santi Vila, l'alcalde de
Manresa, Sr. Valentí Junyent, i el Rector de la UVic, Sr. Jordi Montaña, on es
comenta el projecte Universitat Catalana d'Estiu a Manresa
7 de juny. Visita al Sr. Valentí Martínez, vicerector de la UVic-Manresa, per
plantejar projecte Universitat Catalana d'Estiu a Manresa
26 de setembre. Visita al Sr. Joan Maluquer de la Universitat Catalana d'Estiu
de Prada de Conflent per concretar accions de cara a la Universitat Catalana
d'Estiu a Manresa

2.13.3 Premi Iniciatives de desenvolupament empresarial 2017
6 de juliol. Entrevista amb la regidora de l'Ajuntament de Manresa Sra. Mireia
Estefanell per explicar programa " Iniciatives de desenvolupament
empresarial 2017" que estem treballant conjuntament amb CaixaBank
7 de setembre. Sessió de treball amb regidoria d’Economia de l'Ajuntament de
Manresa per acabar de planificar el llançament del Premi " Iniciatives de
desenvolupament empresarial 2017” organitzat per Gest!, CEDEM i
CaixaBank
22 de setembre. Nova reunió de treball amb Ajuntament i CaixaBank pel
premi "Iniciatives de desenvolupament empresarial 2017”
29 de setembre. Roda de premsa a la Sala de Premsa de l'Ajuntament de
Manresa per presentar el " Iniciatives de desenvolupament empresarial
2017"

11 de novembre. Signatura de
conveni
amb
Ajuntament
de
Manresa i CaixaBank pel premi

Iniciatives de desenvolupament
empresarial 2017
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2 de desembre. Sessió de treball amb CaixaBank per premi "Iniciatives de
desenvolupament empresarial 2017"

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 Perramón
Vocal: Manel Vila Calsina
Vocal: Manel Villaplana Rocasalbes

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
Josep Pujol Palau
Josep Maria Sarrate Daurella
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
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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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