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 El present document pretén aportar els elements bàsics a tenir en compte per l’aplicació d’un 

estratègia Berguedana orientada al desenvolupament econòmic i la innovació a la comarca. 

No és un estudi més, es vol oferir una visió pràctica orientada a la consecució de  projectes 
realistes i aplicables a curt i mitjà termini, caracteritzant les necessitats de lideratge, 
finançament, execució, calendari, etc. 

A partir d’un primer anàlisi de caràcter documental, es realitza un procés d’identificació de 
projectes a concretar i a impulsar. Aquesta llista de projectes preliminars és consensuada al 
Consell Econòmic i Social i presentada i discutida amb gran part dels agents rellevants de la 
comarca. 

Centrant-se en les accions i projectes de responsabilitat majoritàriament comarcal, no es 
tracten destacadament en aquest treball els projectes d'infraestructures de comunicació ni es 
fa referència explícita a l’explotació de recursos naturals. Ambdós prou coneguts i impulsats 
des de la comarca. 

El treball es vertebra en tres eixos estratègics principals: de formació, persones i talent, 
d’atracció inversions i de desenvolupament i innovació tecnològica. 

El document incorpora una reflexió sobre el finançament dels projectes. 

Finalment es plantegen les condicions de governança per l’impuls del conjunt de l’estratègia i 
de cada un dels projectes. 

1. Plantejament i Introducció  
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L’Esperit de la Berguedana. 
 

Berguedana i maixerina son els noms assignats a una màquina de filar dissenyada pel fuster 
Ramon Farguell entre els anys 1790 i 1795. Les denominacions es deuen al gentilici de la 
localitat de Berga i al sobrenom del seu inventor el “Maixerí”. 
 
Aquesta filadora permetia filar a la mateixa vegada amb més d’una pua, incrementant el 
rendiment. D’aquesta manera, amb les 130 pues, avantatjava la Spinning Jenny de l’anglès 
James Hargreaves, que tan sols en tenia 40, fet que va donar un gran impuls a la industria 
catalana del cotó , al substituir una part de les importacions de cotó filat per filatures locals. 
La màquina es va utilitzar fins el 1.870 quan es va imposar el vapor. 

Davant el repte de reflexionar sobre la definició d’una 
estratègia per al Berguedà, l’esperit de la Bergadana podria 
representar el símbol de la innovació, la creativitat i 
l'emprenedoria necessaris per assentar les bases del futur 
d’aquesta comarca.  El futur del Berguedà s’inspira en l’esperit 
emprenedor d’en Ramon Farguell i es dirigeix cap al futur 
mitjançant projectes innovadors com els que aquí es 
presenten. 

2. Reflexió estratègica 
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Superfície:  El Berguedà agrupa trenta-un municipis, repartits en 1.184,9 km². 

Població:  41.448 hab. un 8,2% de la població de la Catalunya Central 
La densitat de població de la comarca és de 34,2 habitants per km². 
 

PIB:  El creixement acumulat en el període 2000-2006 ha estat del 17,8%, dada lleugerament inferior a la de Catalunya en el mateix 
període (19,1%). El Berguedà ha representat un pes al voltant del 0,38% del PIB català durant aquests anys. 173 indústries de més 
de 5 treballadors i un 5,6% dels treballadors industrials de la Catalunya Central. 

 

Caracterització del Berguedà 

Sectors   

VAB del sector Industrial   
• 23,20% Tèxtil, cuir i calçat 
• 18,50% Energia, aigua i extractives  
• 11,70% Aliments, begudes i tabac 
• 11,40% Metal·lúrgia i productes metàl·lics 
• 8,20% Fusta i suro 
 
VAB del sector Serveis 
• Administració Pública, sanitat  
 i ensenyament privat i públic 
• Comerç i reparació 
• Immobiliàries i serveis a empreses 
• Hoteleria 
• Intermediació financera 

Proto-clústers 
• Energia 
• Agroalimentari 
• Tèxtil 

 

Centres d’expertesa 
• CTFC 
• CTM 
• EPSEM-UPC 
• UVic 
• FUB 

 

Xarxes   
• ACEB 
• Anoia 2.0 
• Cambra de Comerç 
• PYMEC 
• Consorci de Formació i d’iniciatives 

Cercs – Berguedà 
• Ajuntaments 
• Consell Comarcal del Berguedà 

  

2. Reflexió estratègica 
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Activitats 

• Centre Tecnològic Forestal  
• Centre Tecnològic de Manresa 

Agents 

 
• Consorci de Formació i Iniciatives de Cercs 
• Centre Tecnològic de Manresa, línia d’impuls de la 

innovació. 
• Centre Tecnològic Forestal, línia d’impuls de la 

innovació i la emprenedoria.  
• Consorcis de promoció turística 
• Gremi d’Hostaleria i Turisme 
• Associació Productors Agroalimentaris 

 

• Ajuntament de Berga  
• Ajuntament d’Olvan  
• Consell comarcal Berguedà 
• ACEB  
• Cambra de Comerç 
• CCOO i UGT. 
• PIMEC/UP/JARC 

• Gestió dels boscos, clima, plantes medicinals, 
cultius bosc... 

• Tecnologies dels materials i tec. ambientals 
  

 
 

• Plans de viabilitat econòmica per portar a la 
pràctica els plans d’innovació d’ACC1Ó per les 
pimes del Berguedà i projectes d’emprenedoria 
innovadora. 

• Territori seré, productes  agroalimentaris 
 

• Promoció econòmica  
• Consorcis turístics 
• Polígons industrials 
• Colònies 

Empresa 
Universitat  
i Recerca 
(nivell R+D) 

Empresa  
(nivell innovació) 

Administració 

Societat civil 

2. Reflexió estratègica 

Sistema d’innovació del Berguedà 
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• S'ha produ"it una certa 

diversificació industrial. 
 

• La indústria es concentra en 
uns quants municipis, el 
que facilita a la resta 
I'especialització en la 
natura i I'oci. 
 

• Sòl industrial disponible. 

 

• Les indústries existents 
elaboren matèries primeres 
per a altres indústries. 

• Polígons industrials petits i 
amb instal·lacions precàries. 
No aptes per grans empreses 

• Empresaris poc organitzats. 
• Manca d'especialització 

industrial. 

 
• Catalunya continua mostrant 

un bon dinamisme industrial 
i en creació de pimes. 
 

• La potencialitat de I'Eix 
Toulouse - Barcelona. 

 
• Barcelona esta expulsant 

indústria degut a I'elevat 
preu del seu sòl Industrial. 

 
• El tèxtil tendeix a 

concentrar-se en països del 
tercer món, amb el que és 
impossible competir en 
costos. 
 

• Gran competència per 
aconseguir atreure 
indústries: calen grans 
esforços econòmics per 
guanyar la partida. 

 
• Creixement sostingut de 

I'ocupació en el període 
1996-2007. 
 
 

 
• Reducció de la població 

ocupada, especialment a la 
indústria. 

• Fi operacions central de 
Cercs. 

• Creix I'atur registrat. 
• Pèrdua de capital humà, els 

que tenen estudis marxen, 
per falta d'oferta laboral. 
 

 
• Expansió de les noves 

tecnologies. 
 

• Millora de les comunicacions 
viaries que apropa la 
comarca a I‘àrea 
metropolitana i permet 
treballar lluny i quedar-se al 
Berguedà a viure. 

 
• Competència de les 

comarques veïnes i de 
Barcelona quant a creació 
de llocs de treball en 
empreses d'alt valor afegit. 
 

• Diverses regions catalanes 
han fet una aposta 
estratègica sectorial. 

  Punts forts        Punts febles            Oportunitats                   Amenaces  
Ocupació 

Activitat econòmica 

2. Reflexió estratègica 
DAFO Berguedà 
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2. Reflexió estratègica 

Distribució de l’activitat industrial al Berguedà 

Sectors industrials molt destacats: 
 

• Fusta i suro 

• Tèxtil, cuir i calçat 

• Aliments, begudes i tabac 

• Energia, aigua i extractives 

Aposta estratègica per: 
 

• Recursos naturals 

• Energia i biomassa 

• Tèxtil 

• Industria agroalimentària 
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Estratègia 
Berguedana 

Creixement activitat 
industrial i productiva 

Increment competitivitat 
internacional i sostenibilitat 

del teixit empresarial 

Estratègia i diferenciació 
territorial 

Atracció i retenció del talent 

Millora educació i formació 

Ocupació de qualitat 

Estratègia 
regional, 

innovació i 
desenvolupament 

empresarial 

Empreses 

Centres 
d’expertesa 

Societat civil i 
ciutadania 

Administració 

2. Reflexió estratègica 

Actius i resultats esperats 
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Grups de treball 

Teixit empresarial i 
agrupacions sectorials 

Consultoria y serveis a 
las empreses 

Administració 

Societat Civil i 
ciutadania 

Fo
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Disseny i accions 

Formalització 
d’iniciatives 

Accés a finançament 

Lobbying i RRPP 

Gestió iniciatives  

Governança  i 
seguiment 

Concreció 
iniciatives 

Projectes estratègics 
d’innovació y 
col·laboració 

Noves institucions o 
nova empenta 

Programes de 
dinamització de 

l’ecosistema 

Universitat i Centres de 
R+D+i 

2. Reflexió estratègica 

Lògica de treball de l’Estratègia Berguedana 
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Documentació analitzada: 
 

Informació sectorial  del Berguedà 

Convenis amb els centres tecnològics (CTM, CTFC) 

Estudi sobre l’oferta formativa i de detecció de necessitats de formació del Berguedà 

Llistat d’empreses sector agroalimentari del Berguedà (IBER, ROCHE catering...) 

Informe del polígon d’Olvan  

Informe modernització i dinamització polígon de Valldan 

Berguedà Impulsa 2, memòria 2010 

Jornada “Les colònies del Llobregat”, Berga 26 abril 2011 

EXPLORATORI NATURA: http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/ 

Informe central tèrmica de Cercs 

Pla de dinamització de l’economia cooperativa del Berguedà 

2. Reflexió estratègica 

http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
http://bkc.ub.upc.edu/projectes/exploratori/
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3. Agents clau  

Consell Comarcal 
 
SERGI ROCA  (President) 
DAVID FONT  (C. Dinamització Comarcal) 
ANNA SERRA  (C. Comerç) 
VICENÇ LINARES (C. Turisme) 
JOSEP COLILLAS (C. Grup ERC) 
ABEL GARCIA  (C. Grup PSC) 
ENRIC CAMPILLO (C. Grup CUP) 
CARME CASAS  (Gerent C. Comarcal) 

Seguretat Social 
 
JAVIER LOZANO 

Delegació territorial de Catalunya Central 
 
JORDI MOLTÓ   (Delegat) 
MARCEL·LÍ MARTORELL  (Adjunt) 
 

Gremi hosteleria i turisme 
 
TONI BARAT   (representant del gremi) 
JOAN BARNIOL  (Empresari Berga-Resort) 

CCOO 
 
LLUIS VIDAL   (Secretari General) 
JAUME ESPELT  (representant) 
 
 UGT 
 
MIQUEL ESPEJO (Secretari General) 

Pimec 
 
ESTEVE PINTÓ   (President) 

Cambra de Comerç 
 
ENRIC MUNTAÑÀ  (Director) 
MONTSE ROTA  (tècnica) 
 
 

Ajuntament de Berga 
 
JULI GENDRAU (Alcalde) 
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3. Agents clau  

Consorci Formació i d’iniciatives Cercs-Berguedà 
 
FERRAN CIVIL             (President) 
EDUARD BARCONS  (Gerent) 
 

AssociacióComarcal Empresaris Berguedà 
 
JOSEP FIGOLS   (President) 
 
Associació pel Desenvolupament rural de la Catalunya Central 
 
LLUÍS TORRENTÓ  (Gerent) 
  
 
 

ACC10 
  
MONTSERRAT FONTARNAU (Delegada Cat Central) 

Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
FRANCESC CLAVEL  (Director oficina de Berga) 
 
 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
 
JOSEP M. ESCALÉ  (President) 
 
 
Unió de Pagesos de Catalunya 
 
JORDI ROVIRA  (President) 
 
 
 
 

Parlament de Catalunya 
 
MONTSERRAT RIBERA  (diputada) 
JUDIT CARRERAS  (diputada) 

CTFC (Centre Tecnològic Forestal) 
 GLÒRIA DOMÍNGUEZ 

CTM 
      
J.M PRADO 
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Relació de projectes de l’Estratègia Berguedana 2011-14 

Projecte 1: Pla de Formació Comarcal 

Projecte 2: Consell d’Il·lustres del Berguedà 

Projecte 3:  Exploratori dels recursos de la natura 

Projecte 4:  Sòl industrial: polígons d’Olvan i Valldan 

Projecte 5:  Acord amb l’Agència catalana d’inversions (Conveni ACC1Ó)  

(*)  Projecte 6:  Pla d’infraestructures territorials 

Projecte 7:  Colònies industrials 

Projecte 8:  Pla d’emprenedoria i innovació 

Projecte 9:  Serveis tecnològics al Berguedà 

Projecte 10:  Clúster agroalimentari 

Projecte 11: Iniciativa d’especialització Tèxtil - Sanitari 

(*) Projecte 12:  Recursos turístics 

Projecte 13:  Parc de l’Energia del Berguedà (PEB) 

Projecte 14:Finançament: MINER, DIBA, PGE, FEDER, Fons Europeus,... 

 

(*) Els projectes 6 i 12 no son caracteritzats en detall en aquest treball. 

4. Projectes 
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4. Projectes 

Eixos estratègics 
El creixement sostenible i resilient d’una regió es basa en tres actius principals, talent, capital 
i innovació, que s’han de generar o atraure amb projectes i polítiques solvents , ben 
dissenyats i estables en el temps. Així, aquests actius es mantenen o incrementen 
desenvolupant projectes en els següents eixos estratègics: 

A) Formació, Persones i Talent B) Atraccions d’inversions C) Desenvolupament i 

Innovació  Tecnològica 

Sectors estratègics 
L’economia del Berguedà s’ha diversificat notablement les darreres dècades amb resultats 
molt positius. Tot i això, per competir globalment, els territoris han d’identificar sectors 
prioritaris amb avantatge comparatiu, capacitat de competició i internacionalització i 
concentració d’actius de coneixement, empresarials, financers i de capital social.  Seguint els 
patrons d’especialització de la comarca, i amb coherència amb els actius existents i les 
oportunitats de futur, L’Estratègia Berguedana prioritzarà projectes en els següents sectors: 

Agroalimentari Turisme Energia 
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A) Formació, Persones i Talent B) Atraccions d’inversions C) Desenvolupament i Innovació  

Tecnològica 

Transversals 

 

1. Pla Formació Comarcal 

2. Consell pel futur del Berguedà 

3. Exploratori dels recursos de la 

natura 

 

 

4. Sòl industrial: polígons d’Olvan 

i Valldan 

5. Acord Agència catalana 

d’inversions (Conveni ACC10)  

6. Pla d’infraestructures 

territorials 

7. Colònies industrials 

11. Iniciativa Tèxtil - Sanitari 

8. Pla d’emprenedoria  i innovació 

9. Centre Tecnològic Berguedà: 

acord CTM i CTFC 

11. Iniciativa Tèxtil - Sanitari 

 

SECTORS 

Agroalimentari 

1. Pla Formació Comarcal 

          (alineamanet sectorial) 

10. Clúster agroalimentari 

10. Clúster agroalimentari  4. Sòl industrial: polígons d’Olvan 

i Valldan 

9. Serveis tecnològics Berguedà 

10. Clúster agroalimentari. 

Turisme 
1. Pla Formació Comarcal 

          Alineación sector 

12. Recursos turístics 

Energètic 

1. Pla Formació Comarcal 

          Alineación sector 

13. Parc de l’Energia  del Berguedà 4. Sòl industrial: polígons d’Olvan 

i Valldan 

9. Serveis tecnològics Berguedà 

13. Parc de l’energia del Berguedà 

FINANÇAMENT 14. Finançament 

 

EMPRENEDORIA 

8. Pla d’emprenedoria i 

innovació  

8. Pla d’emprenedoria i innovació. 

3. Projectes Mapa dels projectes, per àmbit sectorial i eix estratègic 
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4. Projectes 

Classificació de projectes i iniciatives 

Projectes Estratègics en funcionament 

Projectes Estratègics a impulsar 

Iniciatives 

Projecte 1: Pla de Formació Comarcal 

Projecte 2: Consell d’Il·lustres del Berguedà 

Projecte 3:  Exploratori dels recursos de la natura 

Projecte 4:  Sòl industrial: polígons d’Olvan i Valldan 

Projecte 5:  Acord amb l’Agència catalana d’inversions (Conveni ACC1Ó)  

Projecte 7:  Colònies industrials 

Projecte 8:  Pla d’emprenedoria i innovació 

Projecte 10:  Clúster agroalimentari 

Projecte 11: Iniciativa d’especialització Tèxtil - Sanitari 

Projecte 13:  Parc de l’Energia del Berguedà (PEB) 

Projecte 9:  Serveis tecnològics al Berguedà 

Projecte 14:Finançament 
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Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 

Resultats de l’Estudi sobre l’oferta formativa i de detecció de necessitats de formació del Berguedà  
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Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 

Resultats de l’Estudi sobre l’oferta formativa i de detecció de necessitats de formació del Berguedà  
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Propostes per adaptar l’oferta formativa: 

Resultats de l’Estudi sobre l’oferta formativa i de detecció de necessitats de formació del Berguedà  

Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 
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Actuació 5. Acord 
Fundació Eduard Soler 

 Negociar una  possible antena a la 
comarca  i acords de participació en 
programes específics. 

 Incrementar la formació professional 
reglada i continua en àmbits tècnics 
d’interès industrial 

Forma i contracta 
Qualifica’t 
Acreditació competències (INQUAL) 

Propostes per adaptar l’oferta formativa: 

Resultats de l’Estudi sobre l’oferta formativa i de detecció de necessitats de formació del Berguedà  

Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 
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Accions i agents implicats 2012-2014 

                   Accions                           Agents implicats 

Actuació 1. 
Incrementar 

l’orientació de l’oferta 
formativa cap a 

sectors estratègics 

Acció 1.1 Impulsar formació en 
sectors estratègics: Energies 
Renovables, Turisme i hostaleria, 
Agroalimentari i Serveis a les 
persones 

 Acció 1.2 Identificar i aprofundir 
en les necessitats formatives de les 
empreses relacionades amb aquest 
sectors i determinar quins 
programes formatius hi ha que 
siguin adients a cada sector 

Taula de Formació del CES 
 

Consell Comarcal del Berguedà 
Departament d’Ensenyament 
SOC 
CFI Cercs – Berguedà 
Ajuntaments 
Establiments educatius i de 

formació 
Cambra de Comerç 
ACEB 
PIMEC 
Sindicats 
Associació Leader 
Universitats i centres d’expertesa 

Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 
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Actuació 2. Posar en 
valor la formació. 

 Acció 2.1 Pla de Formació  
Sectors estratègics del Berguedà 
Plans de formació RSE 
Coordinació formació-empreses 
Coordinació entre entitats i 
institucions de Formació Ocupacional 
Coordinació Formació Reglada 
Sessions informatives d’acreditació 
de competències 
Anàlisi de les necessitats formatives 
Informar dels recursos formatius 

Taula de Formació del CES 
Consell Comarcal del Berguedà 
Departament d’Ensenyament 
SOC 
CFI Cercs – Berguedà 
Establiments educatius i de 

formació 
Cambra de Comerç 
ACEB 
PIMEC 
Sindicats majoritaris 
Associació Leader 
Universitats i centres d’expertesa 

Accions i agents implicats 2012-2014 

                   Accions                           Agents implicats 

Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 

Actuació 3. Avançar 
cap a la concertació de 

recursos 

 Acció 3.1 Coordinació previa entre 
entitats públiques i privades estratègia 
formativa territorial 
Acció 3.2 Elaborar model fitxa recollida 
dades sobre necessitats formatives 
Acció 3.2 Unificar bases de dades de 
l’oferta formativa 

Taula de Formació del CES 
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Actuació 5. Acord 
Fundació Eduard Soler 

 Acció 5.1 Negociació acord 

Acció 5.2 Inici col·laboració 
Taula de Formació del CES 

Actuació 4. Impulsar la 
utilització de 
programes de 

qualifiicació i formació 

 Acció 4.1 Aplicació “Forma i 
contracta” 

 Acció 4.2 Aplicació “Qualifica’t” 

 Acció 4.3 Assessorament i 
acompanyament a treballadores i 
treballadors sobre l’acreditació de 
competències professionals 

Taula de Formació del CES 

Accions i agents implicats 2012-2014 

                   Accions                           Agents implicats 

Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 



28/68 
CONSELL  

COMARCAL 

DEL BERGUEDÀ 

Projecte 2: Consell d’Il·lustres del Berguedà 

La riquesa d’un territori  ve determinada per la seva capacitat d’atraure i de retenir 
talent. 

El Berguedà exporta talent, però no disposa d’actius empresarials i de coneixement per a 
atraure’n. 

Persones molt qualificades han nascut o tenen una vinculació personal amb el Berguedà 
encara que no hi puguin residir regularment; els anomenem berguedans il·lustres. 

Es pretén  convidar-los a formar part d’un “Consell  pel Futur del Berguedà” (CFB), 
partint de la iniciativa de l’Ajuntament de Berga.  

El CFB podria assessorar al CESocial i a les institucions participants en els projectes de 
l’Estratègia Berguedana per fomentar el desenvolupament econòmic de la comarca. 
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Actuació 2. Definir 
objectius i 

funcionament 

 Acció 2.1 Definir els objectius del 
consell com a organisme i respecte als 
projectes comarcals 

Acció 2.2 Definir el funcionament de 
les trobades i de la valoració i consell 
de consell dels projectes 

Ajuntament de Berga 

Actuació 1. Valorar 
expansió comarcal 

 Acció 1.1 Valorar si es vol donar un 
caràcter comarcal al consell, i no només 
d’adscripció municipal a l’Ajuntament 
de Berga 

Ajuntament de Berga 
Consell Comarcal del Berguedà 

Accions i agents implicats 2012-2014 

                   Accions                           Agents implicats 

Projecte 2: Consell d’Il·lustres del Berguedà 
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Projecte 3: Exploratori dels recursos de la natura 

L'Ajuntament de Berga, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya 
treballen conjuntament en el projecte "Exploratori dels Recursos de la Natura" per 
fomentar les vocacions científic - tecnològiques, millorar l'aprenentatge en secundària i 
educació superior, i contribuir al desenvolupament d'un territori ric en recursos naturals.  
 
L’Exploratori dels Recursos de la Natura, vol contribuir a satisfer les necessitats de: 
• alfabetitzar (des del punt de vista científic - tècnic)el professorat i l'alumnat de secundària 
• encaixar l’oferta i la demanda de professionals en l’àmbit científic - tecnològic 
• respondre a l’augment de l’interès del jovent per aquestes matèries 
 
Com? 
• Recollint l’esperit d’aprenentatge basat en la recerca 
• Utilitzant com a eix vertebrador l’aprofitament dels recursos de la natura, per obtenir tots 

els productes materials indispensables per a la societat 
• Fomentant el tracte extra-acadèmic entre científic o investigador i els assistents:  

• mitjançant xerrades formals o informals en els tallers 
• durant les passejades per la natura 
• en els àpats 
• en les zones de trobada 
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Les activitats de l’Exploratori dels Recursos de la natura s’estructuren a través de diversos 
formats: 
• Explora: Activitats enfocades a oferir al públic en general, l’oportunitat de participar i 

conèixer projectes de recerca que s’estiguin portant a terme, fent experiments vinculats 
amb els recursos que ofereix la natura. 

• Debats: Debats entorn a aspectes ètics, legals, socials i econòmics. 
• Formació per al professorat: Activitats presencials i no presencials en el format Explora i 

Debats! 
• Explora la natura - Universitat i Campus d’estiu: Activitats amb el mateix format que 

Explora i Debats!, però durant l’estiu. 
• Fira del Coneixement: Comunicació de projectes de recerca nacionals relacionats amb els 

recursos de la natura. 
• Reflexions científiques: Trobades de científics i tecnòlegs en plena natura per facilitar 

sinèrgies. 

Projecte 3: Exploratori dels recursos de la natura 
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La comarca del Berguedà és i ha estat una zona geogràfica on s’han produït pèrdues 
significatives en el teixit industrial, de capacitat productiva com d’ocupació, no només pel 
col·lapse macroeconòmic de 2008, sinó també per anteriors crisis com les que es van donar, en 
el seu moment, de la mineria i el tèxtil.  
 
Caracterització de l’oferta de sòl industrial al Berguedà: 

 
a. Es tracta de polígons industrials de dimensió petita i mitjana. 
b. El sòl industrial es concentra especialment en pocs municipis 
c. Polígons industrials amb una antiguitat elevada 
d. Tots són polígons municipals sorgits, la major part, amb l’objectiu d’ordenar l’activitat 

econòmica dels municipis 
e. Nivell elevat d’ocupació 
f. Amb disponibilitat de parcel·les petites 
g.  Els serveis que tenen, en general, es limiten als tradicionals: electricitat, aigua i telèfon  
h. Exceptuant el Centre d’empreses de Cercs, no existeix cap altre centre d’empreses i/o 

serveis anàleg al Berguedà 
i. Cal destacar especialment el valor estratègic de dos sectors d’activitat econòmica a la 

comarca per les seves economies d’escala, com són el Sector d’Activitats Econòmiques 
Rocarodona-Olvan i el polígon de La Valldan 

 

Projecte 4: Sol Industrial Polígons d’Olvan i Valldan  
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El Polígon Industrial de la Valldan té 50,5 Ha (sector industrial promogut a principis dels anys 80), mentre 
que el sector d’Olvan (que per tal d’implementar-ho, el 18 d’octubre de 2007 es va constituir el Consorci per 
al Desenvolupament del Sector d’Activitats Econòmiques Rocarodona-Olvan), disposa d’una superfície inicial 
prevista de 52,73 hectàrees,amb la potencialitat d’arribar a les 100 hectàrees. 
 
Ressenyar com existeixen en ambdós sectors d’activitats econòmiques, projectes tractors:  
 
A) Per exemple, en el cas de La Valldan, l’Ajuntament de Berga vol impulsar entre d’altres un projecte 

anomenat LaValldanInnov@. A partir d’accions encaminades a millorar les condicions del polígon 
d’activitat econòmica i, alhora, actuacions encaminades al foment de la societat del coneixement, 
concretament, d’infraestructures tecnològiques d’interconnexió de banda ampla (fibra òptica) 
 

B) En el Sector d’Activitats Econòmiques Rocarodona-Olvan s’està impulsant a la data un centre de serveis 
de 1.093,58 m2 (naus, despatxos, espais polivalents) que recollirà en usos industrials i d’empreses de 
serveis, i, respecte a la filosofia de gestió i servei, a banda de tractar de facilitar espais de suport a la 
creació i creixement empresarial, la seva finalitat serà esdevenir també un espai que fomenti la “i+d+i” 
i, en definitiva, la interrelació entre les empreses i els coneixement 
 

Davant la gran oferta existent de sòl industrial de Catalunya i la poca demanda, cal apostar per teixir 
estratègies de suport als dos sectors d’activitat econòmica (energia i agroalimentari), de cooperació entre 
tots dos sectors i, finalment, vertebrar un diàleg entre l’administració, les empreses i els pols de 
coneixement per tal de crear i facilitar sinèrgies 

 
 

Projecte 4: Sol Industrial Polígons d’Olvan i Valldan  
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Projecte 4: Sol Industrial Polígons d’Olvan i Valldan  

Actuació 1. Presentar 
una oferta integrada 

de sol industrial 

 Acció 1.1 Presentar una oferta 
integrada de sol industrial 
Acció 1.2 Fer difusió de l’oferta i 
mantenir contacte permanent amb 
institucions d’atracció d’inversions com 
Invest in Catalonia, Agència Catalana 
d’Inversions 
Acció 1.3 Establir un programa de 
recerca i acollida d’empreses 
Acció 1.4 Atracció empreses de l’àrea 
metropolitana (preu sol) 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Ajuntament de Berga 
Ajuntament d’Olvan 
Incasòl 

Accions i agents implicats 2012-2014 

                   Accions                           Agents implicats 

Actuació 2. Serveis i 
valor afegit 

 Acció 2.1 Centre de Serveis 

Acció 2.2 LaValldanInnov@ 

Acció 2.3 Oferta especialitzada per 
empreses dels sectors agroalimentaris i 
energètics 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Ajuntament de Berga 
Ajuntament d’Olvan 
Incasòl 
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A Catalunya, l’Agencia Catalana d’Inversions (ACI) és  l’instrument de la Generalitat per 
atraure noves inversions. 

L’ACI  canalitza les accions de promoció i d’orientació d’empreses que es volen instal·lar a 
Catalunya, en el marc de les politiques de promoció impulsades des de l’agencia ACC1Ó. 

Es important implicar l’ACI en els projectes de l'Estratègia Berguedana per donar-los a 
conèixer i per canalitzar inversions de fora al nostre territori comarcal. 

Es proposa negociar un conveni amb ACC1Ó-ACI per concretar les accions continuades a 
realitzar per cada part. 

Projecte 5: Acord Agència catalana d’inversions (Conveni ACC10)  

Actuació 1. Dossier 
actius i projectes del 

Berguedà 

 Acció 1.1 Elaborar un dossier de 
presentació dels actius i projectes del 
Berguedà 
Acció 1.2 Presentar el dossier a ACC1Ó, 
ACI, ICF, etc. 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Generalitat de Catalunya 

Accions i agents implicats 2012-2014 Accions                           Agents implicats 

Actuació 2. Signatura 
d’un acord de 
col·laboració  

 Acció 2.1 Negociar un marc de 
col·laboració i suport als actius i projectes 
del Berguedà 
Acció 2.2 Signar acord i iniciar activitats 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Generalitat de Catalunya 
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Projecte 7: Colònies 

Introducció 
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Projecte 7: Colònies 

Introducció 
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Es tracta d’un ens supramunicipal constituït l’any 2003 i encarregat de promoure les línies de 
treball : 

– Impulsar l’activitat turística 

– Impulsar l’activitat productiva de qualitat 

– Preservar i difondre el patrimoni cultural i natural 

– Impulsar la gestió i el planejament conjunt del parc. 

 

Els membres del Consorci són: Ajuntament d’Avià, Balsareny, Berga, Gaià, Gironella, Navàs, 
Olvan i Puig-reig, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Berguedà, Generalitat 
de Catalunya, Fundació Caixa Manresa, Federació d’Associacions de Veïns del Baix 
Berguedà, Associació de Pescadors del Baix Berguedà, Associació de Productors i 
Usuaris d’Energia Elèctrica, Associació d’Agroturisme del Berguedà, Associació 
Comarcal d’Empresaris del Berguedà i Delegació del Berguedà de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona. 

 

 

 

Projecte 7: Colònies 

Com funciona el parc fluvial del llobregat? 
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Projecte 7: Colònies 

Com funciona el parc fluvial del llobregat? 
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Projecte 7: Colònies 

Actuació 1. Model 
activitat productiva 

Acció 1.1 Estudi Model Can Marçal 
Acció 1.2 Proposta d’estratègia 
productiva i calendari d’actuacions per la 
resta de colònies 
Acció 1.3 Col·laboració i aprofitament 
recursos del Centre de Serveis i 
LaValldanInnov@ 
Acció 1.4 Modificació Plans Urbanístics 
per adequar usos a necessitats 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Parc fluvial del Llobregat 
Propietaris públics i privats de les 
colònies. 
Ajuntaments 

Accions i agents implicats 2012-2014 Accions                           Agents implicats 

Actuació 2. Economia 
cooperativa 

 Acció 2.1 Continuació de l’activitat de 
dinamització de l’economia cooperativa 

Acció 2.2 Cooperatives a les colònies 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Parc fluvial del llobregat 
Propietaris públics i privats de les 
colònies 

Actuació 3. Turisme, 
cultura i activitat social 

 Acció 3.1 Estudi Model Cal Rosal. 
Ampliar activitat de caràcter turístic, 
cultural i social. Incrementar numero de 
colònies actives en aquest sentit.  
Acció 3.2 Vincular amb actuacions 
turístiques, culturals i socials de la 
comarca 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Parc fluvial del Llobregat 
Propietaris públics i privats de les 
colònies. 
Ajuntaments 
Consorcis turístics 
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Al Berguedà es diagnostica una mancança d’iniciatives i cultura innovadora. Igualment, la majoria de 
noves empreses responen a dinàmiques d’auto-ocupació, conseqüència de l’atur. Així, el suport a 
l’emprenedoria ha d’anar en tres direccions: el foment de la cultura emprenedora, la generació 
d’empreses amb capacitat de creixement i el suport a les iniciatives d’auto-ocupació. 
 
Al Berguedà es dóna suport als emprenedors  i emprenedores  i a la creació d’empreses, mitjançant: 

Difusió de l’esperit emprenedor i cultura d’empresa 
Assessorament, informació i orientació en el procés per constituir l’empresa 
 Suport a la consolidació de les empreses a través d’un servei de Tutorització en temes jurídics, 
econòmics i de recursos humans. 
Fomentar  el coneixement del model d’economia cooperativa i la creació de cooperatives de la 
comarca. 
 

Algunes de les actuacions que s’han dut a terme  a la comarca són:  
 Cicle de càpsules formatives per a personal autònom 
 Escola d’Estiu per a Persones Emprenedores al Berguedà  
 Accions formatives sobre temàtica d’interès empresarial: ajuts i subvencions,  innovació, 

 internacionalització, transferència tecnològica i noves Tecnologies. 
 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa al Berguedà. 
 Centre d’Empreses Cooperatives ( col·laboració Pública - privada) 
 Emprendre a la meva Escola 
 Xarxa  col·laborativa 

 

Projecte 8: Pla d’emprenedoria i innovació 



42/68 
CONSELL  

COMARCAL 

DEL BERGUEDÀ 

També es treballa en la línia de poder implantar al Berguedà iniciatives empresarials 
dinamitzadores i generadores d’ocupació. Amb l’objectiu de mantenir i consolidar el servei 
de suport i assistència tècnica en la generació, creació i consolidació d’iniciatives 
empresarials, així com continuar desenvolupant mesures i accions per dinamitzar el teixit 
productiu de la nostra comarca. A partir d’aquesta iniciativa apareixen elements innovadors, 
noves accions que hem dissenyat i desenvolupat per primera vegada i que podríem dir que 
com a prova pilot. Aquestes accions han estat: 
 
El desenvolupament del conveni PIMESTIC 

Les jornades realitzades en el marc del pla d’innovació, 
Fons d’Impuls Empresarial al Berguedà (FIMEM) prova pilot que pretén donar 

resposta a les necessitats de finançament per tal de desenvolupar projectes tractors 
que han d’impulsar el Berguedà, així com desenvolupar la col·laboració público-
privada en el territori. 

 Creació d’un Centre de Serveis a Empreses  
Creació del Servei de Promoció de l’Economia Cooperativa (SPECOOP) 
Desenvolupament de la plataforma empresarial virtual 

www.berguedaempreses.cat i www.cooperabergueda.cat 
El Desenvolupament de seminaris sobre generació d’idees, creació d’empreses o 

tallers d’economia cooperativa en els instituts d’educació secundària i formació 
professional del Berguedà. 

 

Projecte 8: Pla d’emprenedoria i innovació 

http://www.berguedaempreses.cat/
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http://www.cooperabergueda.cat/
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http://www.cooperabergueda.cat/
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Al 2009 es va crear un viver virtual dins la pàgina web www.berguedaempreses.cat 
(actualment en una nova fase de disseny amb el suport de la Diputació), amb l’objectiu de 
ser una font de recurs pel teixit empresarial del Berguedà, tot desenvolupant l’ecommerce 
en les empreses localitzades (físiques i virtuals), també donant a conèixer el sòl industrial 
disponible que tenim a la comarca, gràcies a l’eina digital de sòl industrial que disposem.  
 
Per altra banda, la comarca compta amb Centre d’empreses i Viver per acollir tant empreses 
de nova creació com per aquelles que compten amb un major grau de consolidació.  
 
En aquest mateix sentit, s’ofereix el servei de mentoring o tutorització a les empreses de 
recent creació, i el Servei Mancomunat de Recursos Humans implantat a mitjans del 2008 i 
amb el que s’ofereix un servei d’assessorament i gestió en l’assistència de recursos humans a 
les empreses, però a la vegada s’està treballant per iniciar nous serveis i projectes com el 
fons de micropréstecs, o que ja hem iniciat com el programa Planta’t a Internet – Construeix 
la teva pròpia web, un programa dissenyat per tal d’afavorir que les pimes i microempreses 
del Berguedà tinguin presència a Internet i millors oportunitats de negoci, relació amb els 
clients i comercialització de productes o serveis.  
 
 

Projecte 8: Pla d’emprenedoria i innovació 

http://www.berguedaempreses.cat/
http://www.berguedaempreses.cat/
http://www.berguedaempreses.cat/
http://www.berguedaempreses.cat/
http://www.berguedaempreses.cat/
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Servei  a les cooperatives 

 
Pla de Dinamització de l’Economia cooperativa al Berguedà: Aquest Pla forma part del 
projecte  del SPCOOP. És una eina fonamental per tal de promoure el cooperativisme a la 
comarca, ja que ens marca els eixos estratègics i les accions a desenvolupar. El  calendari de 
treball és pel període 2011-2013. Mitjançant la Taula de Concertació es farà un seguiment del 
Pla, es revisarà el seu estat d’execució i avaluarà els resultats. Com a objectius generals s’han 
marcat: crear més cooperatives i fer més fortes les cooperatives existents. 
 
Servei de Creació d’empreses cooperatives: Suport a l’economia cooperativa i a la seva 
promoció al Berguedà. Assessorament i suport en la tramitació d’ajuts, subvencions i 
qualsevol necessitat dels emprenedors per constituir  la seva cooperativa. 
 
Centre Comarcal de Suport i foment a la creació d’empresa al Berguedà: Es parteix d’un 
plantejament de desenvolupament endogen del territori. L’objectiu del projecte és facilitar 
una infraestructura tècnica adequada als actuals emprenedors de manera que es doni suport 
no només en el moment del plantejament del negoci sinó també en les fases d’inici i 
consolidació d’aquest. No només es vol tenir en compte l’ampliació d’espais físics sinó, 
sobretot, el plantejament de facilitar nous serveis avançats.  

 

 

 

Projecte 8: Pla d’emprenedoria i innovació 
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Projecte 8: Pla d’emprenedoria i innovació 

Actuació 1. Educació i 
cultura emprenedora 

Acció 1.1 Escola emprèn i xerrades a 
estudiants i parats  

Acció 1.2 Estudi exemple Valnalón i 
altres 

Acció 1.3 Formació per l’emprenedoria 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Centres d’ensenyament i formació 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Ajuntaments 

Accions i agents implicats 2012-2014     Accions                                Agents implicats 

Actuació 2. 
Assessorament a 

emprenedors i 
cooperatives 

 Acció 2.1 Suport a l’auto-ocupació 
Acció 2.2 Suport a les noves empreses de 
base tecnològica.  
Acció 2.3 Suport a cooperatives 
Acció 2.4 Assessorament financer PIMES 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Ajuntaments 
CTM, UPC 

Actuació 3. Espais per 
l’emprenedoria 

 Acció 3.1 Centralització oferta d’espais i  
oferta de serveis i suport a l’emprenedoria 
(Despatxos a Berga, polígons, colònies) 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Parc fluvial del Llobregat 
Propietaris públics i privats de les 
colònies. 
Ajuntaments 

Actuació 4. 
Finançament de 
l’emprenedoria 

 Acció 4.1 Possibilitats finançament 
d’origen local (fons d’inversió amb co-
inversió FEDER/Generalitat) 

Acció 4.2 Fons Reindustrialització - 
MINER 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Ajuntaments 
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Les empreses de la comarca innoven poc i no treballen habitualment en projectes d’R+D+I 
amb d’altres empreses, centres d’expertesa o universitats. Per manca de capacitat, 
professionals especialitzats  o finançament, no es generen projectes, cosa que no vol dir que 
no hi hagi necessitat.  
 
És imprescindible donar suport per a la identificació, disseny i execució de projectes de 
R+D+I amb experts i finançament extern. Així, l’objectiu d’aquesta línia de treball és: 
 
Fomentar la presència d’empreses de la comarca i de la UVic en projectes de recerca i 
innovació col·laborativa de finançament públic europeu, espanyol i català  
 
Amb el suport dels centres d’expertesa propers a la comarca, que poden realitzar la labor de: 

•Identificar necessitats 
•Assessorar sobre les solucions tècniques 
•Identificar socis tecnològics 
•Identificar d’altres empreses interessades 
•Donar suport a la recerca de subvencions 
•Executar el projecte 

 
 

Projecte 9: Serveis tecnològics al Berguedà 



47/68 
CONSELL  

COMARCAL 

DEL BERGUEDÀ 

Existeix un conveni amb els centres tecnològics de les comarques properes: 
CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona) 
CTM (Centre Tecnològic de Manresa) 

 
Es podria firmar un acord similar amb la Fundació Eduard Soler, tan amb l’escola de formació 
professional com amb el centre tecnològic. Aquesta darrera fundació podria donar suport a 
la reordenar de la formació, fins i tot, es podria plantejar la possibilitat de l’obertura d’una  
franquícia al Berguedà. 
 
Es proposa renovar els referits convenis, més un de nou amb la FES i la UPC-ETSEM, donant-li 
un nou impuls en la línia de l’Estratègia Berguedana, fent un esforç conjunt per aixecar la 
demanda i arribar a justificar la presència permanent al territori comarcal en forma d’antena 
dels referits centres. 

Projecte 9: Serveis tecnològics al Berguedà 
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Projecte 9: Serveis tecnològics al Berguedà 

Actuació 1. Aliances 
per a serveis 
tecnològics 

Acció 1.1 Revisar o establir convenis 
amb centres d’expertesa 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
EPSEM, CTM, CTFC, UVic, FUB, FES 

Accions i agents implicats 2012-2014     Accions                                Agents implicats 

Actuació 2. Generació 
de projectes 

 Acció 2.1 Organitzar trobades sectorials 
i visites comercials dels centres aliats 

Acció 2.2 Identificar necessitats 
recurrents dels sectors principals de la 
comarca 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
EPSEM, CTM, CTFC, UVic, FUB, FES 

Actuació 3. Sol·licitud i 
execució de projectes 

 Acció 3.1 Creació de consorcis amb 
empreses i centres d’expertesa 

Acció 3.1 Sol·licitud de subvencions 

Acció 3.3 Suport a l’execució de 
projectes inter-empresa 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
EPSEM, CTM, CTFC, UVic, FUB, FES 
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El sector agroalimentari és un dels principals de la comarca, respon a lògiques endògenes de 
decisió, inversió i ocupació i resisteix amb gran resiliència les oscilacions de l’economia. És per 
això que la comarca aposta estratègicament pel sector i es planteja la generació de dinàmiques 
de clúster. Inicialment impulsat per la Associació d’Empresaris del Berguedà (ACEB), la iniciativa 
de clúster agroalimentari requereix nova energia. 
 
El clúster de l’Alimentació 
Dimensió:  74 empreses, un 5,8% del total comarcal (1.278) 
 592 assalariats, un 7,9% del total comarcal (7.499) 
 500 autònoms, el 15,1% del total comarcal (3.317)  
 
Plantejament: Implementar accions estructuradores i col·laboratives entre les cooperatives i 
empreses de la comarca, amb suport de les administracions i en connexió amb les universitats i 
centres d’expertesa  del sector a Catalunya.  
 

Projecte 10: Clúster agroalimentari 
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Projecte 10: Clúster agroalimentari 

Premisses necessàries per l’èxit d’un clúster:  

Mapa de stakeholders vinculats al clúster:  
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Objectius del clúster agroalimentari del Berguedà:  
a) Estructurar del clúster 
b) Desenvolupar accions de lobby com a sector 
c) Millorar la cooperació en la cadena de valor 
d) Potenciar projectes conjunts a industries afins al sector de l’alimentació  
e) Visualitzar projectes estratègics de futur en el negoci de l’alimentació 
f) Internacionalitzar la producció alimentària del Berguedà 
g) Millorar els canals de distribució 
h) Crear una imatge de marca alimentària del Berguedà 
i) Enfortir el producte de proximitat, producte Local, producte autòcton 
j) Realitzar projectes d’R+D+I en col·laboració entre empreses i/o amb centres  d’expertesa  

Projecte 10: Clúster agroalimentari 
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Projecte 10: Clúster agroalimentari 

Activitats habituals dels clústers sectorials 
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Projecte 10: Clúster agroalimentari 

Actuació 1. 
Estructuració del 

clúster 

Acció 1.1 Identificació de les empreses i 
institucions a incorporar 
Acció 1.2 Establiment d’un sistema de 
governança, de gestió i d’un pla d’acció 
Acció 1.3 Estudi del mapa 
d’interrelacions i fonts  de sinergies 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Accions i agents implicats 2012-2014     Accions                                Agents implicats 

Actuació 2. Establiment 
de col·laboracions 

externes i partenariats  

 Acció 2.1 Partenariat amb d’altres 
clústers o institucions de l’agroalimentari  

Acció 2.2  Partenariat amb centres 
d’expertesa del sector 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Actuació 3. Generació 
de projectes i 
iniciatives de 
col·laboració 

 Acció 3.1 Generació de projectes i 
iniciatives de col·laboració en els sis 
àmbits (Informació i comunicació, 
Formació, Cooperació, R+D+I, Marketing i 
relacions públiques i Internacionalització) 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Actuació 4. Recerca de 
finançament 

 Acció 4.1 Finançament privat 

Acció 4.2 Finançament català i espanyol 

Acció 4.3 Finançament  

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 
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Les filatures i els teixits van tenir un paper molt important en els inicis de la industrialització 
de Catalunya. Algunes empreses van buscar l’energia més barata , la hidràulica, i es van 
instal·lar a la conca del Riu Llobregat i Ter. D’aquesta manera, al Berguedà existeix una llarga 
tradició en la fabricació de filatures i teixits que encara cristal·litza en forma d’un important 
nombre d’empreses i ocupació del sector.  
 

Plantejament: Generar projectes de R+D i d’innovació empresarial entre les empreses del 
tèxtil berguedà, en col·laboració amb universitats i centres d’expertesa, per a clients i 
productes de l’àmbit sanitari. 
  

Projecte 11: Iniciativa Tèxtil – Sanitari 

Actuació 1. Iniciativa 
Tèxtil-Sanitari 

Acció 1.1 Establir un grup de treball format empreses i centres d’expertesa. 

Acció 1.2 Identificar oportunitats de negoci per al tèxtil en nous àmbit 
tecnològics o de producte. 

Acció 1.3 Adaptar o desenvolupar les tecnologies i productes adequats per 
escometre les oportunitats de negoci. 

Acció 1.4 Adaptar o generar la capacitat productiva, de distribució, marketing 
i venda per arribar al client. 

Acció 1.5 En funció de l’èxit de la iniciativa construir nous projectes i un inici 
de clúster tèxtil-sanitari 

Accions 2012-2014   Accions                     
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El Pla de Foment Turístic del Berguedà és l’einaque ha d’aportar propostes per a prioritzar i 
optimitzar les accions que es realitzin en aquest àmbit en els propers anys, a fi d’assolir la 
potencialització del sector turístic a la comarca entenent que aquest pot ser un dels seus 
principals motors econòmics, així com protegir, millorar i valoritzar el paisatge del Berguedà 
mitjançant una gestió dinàmica del territori de la comarca amb un turisme de qualitat, 
sostenible i responsable. 
  

Projecte 12: Recursos Turístics 
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Davant el cessament de l’activitat generadora tradicional de la Central de Cercs, s’estudia una 
possible  reconversió de la central tèrmica de carbó en una central tèrmica d’un altre tipus 
tot aprofitant les infraestructures existents: línies alta tensió, estació transformadora 
refrigeració, etc...  
 
Aprofitant aquesta circumstància i l’espai existent (50 Ha de sol i al voltant de 37.000 m2 
construits), es vol generar un ecosistema innovador relacionat amb l’energia on cohabiti: 

 

 la generació elèctrica,  

la industria auxiliar del sector energia,  

la formació (sensibilització, formació professional, formació continuada, formació 
superior), 

l’R+D+I en l’àmbit energia i recursos naturals 

l’emprenedoria y creixement d’empreses del sector 

Projecte 13: Parc de l’energia del Berguedà 
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Aquest nou espai, que es pot anomenar Parc de l’Energia del Berguedà (PEB), podria facilitar 
l’atracció d’empreses, universitats i centres de recerca relacionats amb l’energia i la transició 
econòmica un cop abandonada l’activitat inicial de la comarca. 
 
Serà necessari identificar i potenciar un element diferenciador per posicionar-se 
correctament entre la multitud de projectes semblants, així com establir les aliances amb els 
socis públics i privats més apropiats. El campus del Besòs i la fundació Btec podrien ser 
alguns d’aquests aliats. 
 
En aquest projecte caldrà sumar i cercar la complicitats del propi Ajuntament de Cercs, de 
l’empresa E.On, la Generalitat de Catalunya, etc. 
 
En funció de les decisions empresarials de E.On i d’altres, és imprescindible elaborar un 
projecte executiu el més aviat possible per poder-lo presentar a potencials socis i aliats.  
 
Donada la tradició del territori, i comptant amb les iniciatives locals en aquest sector fora de 
Cercs, el projecte pot tenir un caràcter comarcal, definint el Berguedà com a territori 
d’innovació en la generació, distribució i aprofitament de l’energia elèctrica. 

Projecte 13: Parc de l’energia del Berguedà 
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Actuació 1. Negociació 
amb empreses 

generadores 

Acció 1.1 Negociació activitat E.On 

Acció 1.2 Negociació amb d’altres 
empreses 

Ajuntament de Cercs 
CFI Cercs – Berguedà 
Conselleria i Ministeri d’Industria 
Empreses del sector 

Accions i agents implicats 2012-2014     Accions                                Agents implicats 

Actuació 2. Concepció 
de la idea i del projecte 

 Acció 2.1 Iniciatives i institucions 

Acció 2.2 Funcions i activitats 

Acció 2.2 Utilització dels espais 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Ajuntament de Cercs 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Actuació 3. Extensió a 
l’àmbit comarcal 

Acció 3.1 Proposta territorial  
Acció 3.2 Smart Grid 
Acció 3.3 Auto-generació 
Acció 3.4 Eficiència  en el consum 
Acció 3.5 Alineament de la formació 
Acció 3.6 Alineament estratègic comarca 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Societat civil 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Actuació 4. Recerca 
d’aliances i de 
finançament 

 Acció 4.1 Aliances amb empreses i 
centres d’expertesa 

Acció 4.2 Suport polític (Cat i Esp) 

Acció 4.3 Recerca de finançament  

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Projecte 13: Parc de l’energia del Berguedà 
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 Pel desplegament dels projectes caldrà buscar finançament en els diferents nivells de 
l’administració i el sector privat: 

 

1.Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya 

2.Govern Central 

3.Unió Europea 

4.Sector privat local. 

5.Atracció d’inversions externes 

Cada projecte ha de comptar amb el seu pla financer, que marqui horitzons i responsabilitats, 
per tal d’assegurar-ne la seva viabilitat i creixement.  

Si un projecte no gaudeix de finançament (explícit o implícit) i no es probable aconseguir-ne 
en el mitjà termini, pot ser recomanable deixar-lo per més endavant. 

Projecte 14: Finançament 



60/68 
CONSELL  

COMARCAL 

DEL BERGUEDÀ 

Actuació 1. 
Finançament  

Generalitat i Diputació 

Acció 1.1 Acord amb Generalitat 

Acció 1.2 Convocatòries Diputació 

Acció 1.3 Convocatòries Generalitat 

Ajuntament de Cercs 
CFI Cercs – Berguedà 
Conselleria i Ministeri d’Industria 

Accions i agents implicats 2012-2014     Accions                                Agents implicats 

Actuació 2. 
Finançament espanyol 

i europeu 

 Acció 2.1 Acord Ministeri Industria 
(Miner) 

Acció 2.2 Convocatòries Min. Indústria i 
Min. Educació  

Acció 2.3 Fons europeus de  desenvolup 
i de ciència, tecnologia i competitivitat 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Centres d’expertea 
ACEB, Cambra de Comerç, PIMEC 
Empreses del sector 

Actuació 5. Elaboració 
dels Plans de 

Finançament de cada 
projecte 

Acció 5.1 Elaboració dels Plans de 
Finançament de cada projecte 

Responsables projectes 
Consell Comarca del Berguedàl 
CFI Cercs - Berguedà 

Actuació 3. Central de 
recursos i oportunitats 

 Acció 3.1 Centralització i comunicació de 
les oportunitats de tots els possibles 
àmbits de finançament als agents implicats 
o responsables dels projectes 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 

Projecte 14: Finançament 

Actuació 4.  Programa 
de fund-raising privat 

 Acció 4.1 Programa de fund-raising privat 
(local i extern) 

Consell Comarcal del Berguedà 
CFI Cercs – Berguedà 
Associacions empresarials 
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Índex 
1. Plantejament i introducció 

2. Reflexió estratègica 

3. Agents clau 

4. Projectes 

5. Governança 

6. Resum de projectes i actuacions 
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Governança de l’Estratègia Berguedana 
 
Resoldre correctament el model de governança d’una estratègia comarcal com la que aquí es 
presenta es el factor fonamental per assegurar la seva viabilitat i la correcta i consensuada 
execució dels projectes. 
 
Un model de governança ha de plantejar-se correctament en quatre nivells: 
 
a) Nivell de lideratge i representació: A partir d’un pacte polític, se’n deriva un lideratge 

consensuat per part d’un organisme existent (Consell Econòmic i Social del Berguedà), el 
qual lidera el conjunt dels projectes però no els executa.  
 

b) Nivell de proposta i seguiment:  Taules sectorials (Formació i talent, Atracció 
d’inversions,  Innovació i desenvolupament tecnològic) que reuneixen els actors i agents 
destacats a la comarca en cada un dels àmbits, i proposen, guien i segueixen els 
projectes de l’Estratègia. 

 
b)   Nivell executiu [...] 

c)     Criteris de funcionament [...] 

5. Governança 
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Un model de governança ha de plantejar-se correctament en quatre nivells: 
 
a) Nivell de lideratge i representació [...] 
b) Nivell de proposta i seguiment [...] 
c) Nivell executiu: Qui executa els projectes són els agents socials (administració, 

institucions, agrupacions, consells, empreses, etc.)  en funció de la tipologia de projecte 
que se sentiran implicats i agents actius.  
 

 Sembla convenient però que el Consell es doti d’un ens executor i coordinador dels 
diferents agents que participen en els projectes. Serà el responsable de promoure les 
accions de comunicació i marketing necessàries per assegurar la projecció externa del 
conjunt dels projectes. Proposem que aquest ens sigui el CFI Cercs-Berguedà o una nova 
entitat resultant de la transformació del referit consorci. 

 

d)   Criteris de funcionament:  Ell CES aprovarà un document viu de criteris de funcionament 
per  assegurar  funcions, calendaris i responsabiilitats de tots els agents participants. 

5. Governança 

 

Màrketing i Comunicació: Imatge corporativa i Pla de comunicació de l’Estratègica, el projecte s’ha de 
vendre a tots els “stakeholders” (ciutat, administració catalana i central, empresa). La política de 
comunicació, així com la  presència constant i pedagògica a mitjans de comunicació i fòrums públics serà 
imprescindible per garanti el suport públic i institucional així com l’èxit executiu i financer dels projectes. 
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Índex 
1. Plantejament i introducció 

2. Reflexió estratègica 

3. Agents clau 

4. Projectes 

5. Governança 

6. Resum de projectes i actuacions 
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6. Resum de projectes i actuacions 

Projecte Actuacions 

Projecte 1: Pla de Formació del Berguedà 
 

Actuació 1. Incrementar l’orientació de l’oferta formativa cap a 
sector estratègics 
Actuació 2. Posar en valor la formació 
Actuació 3. Avançar cap a la concertació de recursos 
Actuació 4. Impulsar la utilització de programes de qualifiicació i 
formació 
Actuació 5. Acord Fundació Eduard Soler 

Projecte 2: Consell d’Il·lustres del 
Berguedà 

Actuació 1. Valorar expansió comarcal 
Actuació 2. Definir objectius i funcionament 

Projecte 3: Exploratori dels recursos de la 
natura 

Projecte 4: Polígons d’Olvan i Valldan  
 

Actuació 1. Presentar una oferta integrada de sol industrial 
Actuació 2. Serveis i valor afegit 

Projecte 5: Acord Agència catalana 
d’inversions (Conveni ACC10)  

Actuació 1. Dossier actius i projectes del Berguedà 
Actuació 2. Signatura d’un acord de col·laboració  

Projecte 6:  Pla d’infraestructures 
territorials 

Projecte 7: Colònies Actuació 1. Model activitat productiva 
Actuació 2. Economia cooperativa 
Actuació 3. Turisme, cultura i activitat social 
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6. Resum de projectes i actuacions 

Projecte Actuacions 

Projecte 8: Pla d’emprenedoria i innovació 
 

Actuació 1. Educació i cultura emprenedora 
Actuació 2. Assessorament a emprenedors i cooperatives 
Actuació 3. Espais per l’emprenedoria 
Actuació 4. Finançament de l’emprenedoria 

Projecte 9: Serveis tecnològics al Berguedà 
 

Actuació 1. Aliances per a serveis tecnològics 
Actuació 2. Generació de projectes 
Actuació 3. Sol·licitud i execució de projectes 

Projecte 10: Clúster agroalimentari 
 

Actuació 1. Estructuració del clúster 
Actuació 2. Establiment de col·laboracions externes i partenariats  
Actuació 3. Generació de projectes i iniciatives de col·laboració 
Actuació 4. Recerca de finançament 

Projecte 11: Iniciativa Tèxtil – Sanitari 
 

Actuació 1. Iniciativa tèxtil-sanitari 
 

Projecte 12:  Recursos turístics 
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6. Resum de projectes i actuacions 

Projecte Actuacions 

Projecte 13:  Parc de l’Energia del 
Berguedà (PEB) 

Actuació 1. Negociació amb empreses generadores 
Actuació 2. Concepció de la idea i del projecte 
Actuació 3. Extensió a l’àmbit comarcal 
Actuació 4. Recerca d’aliances i de finançament 
 

Projecte 14:Finançament Actuació 1. Finançament  Generalitat i Diputació 
Actuació 2. Finançament espanyol i europeu 
Actuació 3. Central de recursos i oportunitats 
Actuació 4  Programa de fund-raising privat 
Actuació 5. Elaboració dels Plans de Finançament de cada projecte 
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Annex: Llista de participants a les taules sectorials 

A) Formació, Persones i Talent B) Atraccions d’inversions C) Desenvolupament i 

Innovació  Tecnològica 

Celebrades els dies 16,17 i 18 de gener de 2012 
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