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“La ubicació del sòl industrial de Sant Fruitós és 
   perfecta per atendre diferents necessitats”
   Entrevista a Eloi Hernàndez Mosella, president del Consell Comarcal del Bages

S’organitza una reunió 
informativa sobre els
projectes urbanístics que 
es faran als polígons de 
Sant Fruitós
Amb la participació d’una vintena 
d’empreses associades a APAES

ASSOCIACIÓ DE PARCS
D’ACTIVITAT EMPRESARIAL
Sant Fruitós de Bages

Acaben els treballs de millora als polígons 
Sant Isidre, Riu d’Or Casa-Nova i La Bòbila



La ubicació del sòl 
industrial de Sant 
Fruitós és perfecta”

Entrevista a Eloi Hernàndez Mosella, president del 
Consell Comarcal del Bages

Quins són els principals objectius de l’àrea 
de Desenvolupament del Consell Comarcal 
del Bages?
La promoció econòmica i l’ocupabilitat de la 
comarca. Això inclou donar suport als professi-
onals tècnics de Promoció Econòmica de cada 
Ajuntament i treballar coordinadament amb 
tots els agents socioeconòmics de la comarca. 
Especialment, treballem de costat amb PIMEC, 
la Cambra, les universitats i totes les associaci-
ons empresarials de la comarca.

Pel que fa als programes d’ocupació, amb 
quins projectes treballeu en l’actualitat?
El programa Treball i Formació és un dels més 
importants ja dona una oportunitat laboral a 
persones amb dificultats per reintroduir-se al 
mercat laboral. També treballem en programes 
destinats a joves com els programes de garan-
tia juvenil per donar una primera oportunitat 
a joves contractats en pràctiques. Un dels que 
ens fa sentir més orgullosos és el programa 

per a joves extutelats de Treball i Formació que 
han treballat en diferents menjadors escolars 
o d’acompanyants en el transport i ha estat un 
èxit per part tant dels participants com de les 
escoles participants.

Com valora el potencial industrial de Sant 
Fruitós de Bages?
É� s un dels més importants del Bages i de la 
Catalunya Central. La seva ubicació és perfecta 
per atendre diferents necessitats industrials 
amb polí�gons amb diversitat d’empreses de 
diferents sectors. Ara es desenvolupen grans 
projectes als diferents polí�gons industrials i 
des del Consell els posem en valor i estem a 
disposició de l’Ajuntament, però també de totes 
les empreses per ajudar a desenvolupar la 
seva activitat. A part de les empreses que hi ha 
actualment, els polí�gons també tenen un gran 
potencial per atraure noves inversions. Estem 
treballant en projectes per promocionar la 
nostra comarca perquè arribin més inversions. 

Hem realitzat una diagnosi molt concreta de 
tot el teixit industrial comarcal que ha de ser 
el punt de partida per iniciar un Pla Director 
Urbaní�stic per traçar estratègies comunes i 
adaptar i transformar els nostres polí�gons a les 
demandes del futur que passen per una tran-
sició ecològica, la digitalització de les empres i 
més innovació.

Quines són les principals línies de treball 
del Consell Comarcal del Bages pel que fa 
als polígons d’activitat econòmica?
Portem a terme un treball constant amb la 
col·laboració dels ajuntaments de la comarca 
per promoure i millorar els polí�gons d’activitat 
econòmica. Él cens comarcal de polí�gons i em-
preses està actualitzat de manera permanent i 
disposem d’un Servei de Localització Empresa-
rial Comarcal on atenem empreses que cerquen 
espais per instal·lar noves activitats. Aquest 
any, per exemple, farem una proposta d’harmo-
nització fiscal verda elaborada a partir d’una 
anàlisi de la fiscalitat local que afecta l’activitat 
industrial, es plantejaran accions per millorar 
la mobilitat de les persones que treballen als 
polí�gons i treballarem també en la transforma-
ció digital de totes aquestes àrees.

Què suposa el programa Bages TTT per al 
territori?
El projecte Bages TTT l’entenem com un pro-
jecte global, de comarca, que ha de servir per 
ajudar les empreses a la reactivació econòmica, 
a la diversificació de les empreses i actuar 
també de suport i ajuda per digitalitzar les em-
preses, crear llocs de feina de qualitat i formant 
els nostres treballadors.

Com se’n podrà beneficiar un municipi com 
Sant Fruitós de Bages?
Sant Fruitós de Bages es podrà beneficiar 
de totes les lí�nies de treball, ja que amb la 
coordinació de tots els municipis s’ha pogut 
ampliar la participació de totes aquestes lí�nies i 
adreçar-les als professionals i empreses de tota 
la comarca del Bages.
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Editorial

Des de l’Associació de Parcs d’Activitat Em-
presarial de Sant Fruitós de Bages (APAES) 
comencem un nou curs amb les piles 
carregades i amb la voluntat de continuar 
treballant per fer del nostre municipi un 
espai atractiu per a la instal·lació de noves 
empreses. Els membres que formem part 
d’APAES també hem viscut uns darrers me-
sos complicats en què la situació de pan-
dèmia no ens ha posat les coses fàcils, però 
mantenim l’esperit positiu i tenim intactes 
les ganes de continuar endavant i superar 
totes les adversitats. Sant Fruitós de Bages 
es consolida com un municipi estratègic en 
el teixit industrial i de serveis del territori i 
vetllarem perquè ho continuí� essent.

Volem escoltar la vostra veu i per això 
impulsem accions per conèixer les vostres 
necessitats en matèria de mobilitat i de 
formació. Aquesta és una lí�nia estratègica 
que volem reforçar de cara als pròxims 
mesos. 

Des de l’entitat valorem de manera molt 
positiva la bona relació establerta amb 
l’Ajuntament que ens ha de permetre 
treballar conjuntament en la planificació 
i l’estratègia per disposar d’uns polí�gons 
d’activitat econòmica més preparats i amb 
més serveis per ser una àrea atractiva que 
capti nova activitat i generi oportunitats. 
En aquest sentit, el programa Bages TTT 
ens ha d’obrir la porta a inversions en ma-
tèria de formació per tenir unes empreses 
més preparades per al present i el futur i 
poder retenir el talent del territori. 

Vivim un moment incert i de canvis i veiem 
amb preocupació el tancament d’algunes 
empreses que han d’aturar la seva activi-
tat. Però, al mateix temps, estem esperan-
çats per l’arribada de noves activitats que 
reforcen la capacitat i la competitivitat de 
tot el nostre entorn.

Qui som
Us presentem les persones que, des del 
mes de febrer del 2020, formen la junta 
de l’APAES i que estan a disposició de 
totes les empreses que vulguin contac-
tar amb l’entitat.

Edita: Associació de Parcs d’Activitat 
Empresarial de Sant Fruitós de Bages (APAES) 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages
Disseny i impressió: Difoprint
Redacció: CatPress Comunicació

Ferran Boixadós
President
Boixadós Envasos Metàl·lics
Polígon: Carretera de Berga

Montse Cullerés
Tresorera
Empresa: Petro Pintó
Polígon: La Bòbila

Ignasi Llobet
Vocal
Empresa: Supermercats Llobet
Polígon: La Serreta

Indalecio Romero
Vocal
Empresa: Lecom, mecanizados 
y montajes
Polígon: La Serreta

Enric Torres
Vicepresident
Empresa: Friman
Polígon: Sant Isidre

Antoni Botifoll
Vocal
Empresa: Cromoduro Botifoll
Polígon: Carretera de Berga

Cristina Puig
Vocal
Empresa: Denso
Polígon: Santa Anna

Joan Vila
Vocal
Empresa: The Cyclery
Polígon: Sant Isidre

Maria Masana
Secretària
Empresa: Sarauto
Polígon: Riu d’Or - Casa Nova

Albert Canal
Vocal
Empresa: Nat’s
Polígon: Riu d’Or - Casa Nova

Josep Obiols
Vocal
Empresa: Control Group
Polígon: Riu d’Or - Casa Nova

Albert Blancafort
Vocal
Empresa: Difoprint
Polígon: La Bòbila

Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a info@apaes.cat
Si encara no ho heu fet, uniu-vos a nosaltres, ara és el moment! 

Com més serem, més força tindrem!

“
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Aquest estiu han acabat les obres de millora dels 
polí�gons de Sant Isidre, Riu d’Or Casa-Nova i 
La Bòbila que han consistit en la instal·lació de 
21 càmeres, en la pavimentació de la calçada i 
pel que fa a l’aigua s’han adequat i millorat les 
instal·lacions de clavegueram. Els operaris també 
han habilitat una rotonda interna i han delimitat 
zones d’aparcament dels vehicles. Les actuacions 
executades han suposat millores notables en la 
mobilitat, la seguretat i la sostenibilitat ambiental 
d’aquests polí�gons industrials. Él cost total de 
les obres ha estat de 385.542 euros, dels quals el 
70% han estat aportats per la Diputació de Bar-
celona i el 30% per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. Les obres tindran un impacte positiu 
per a les prop de 200 empreses que s’ubiquen en 
aquestes àrees d’activitat econòmica, que ocupen 
prop de 2.000 persones.

Sant Fruitós de Bages dona suport al progra-
ma Bages TTT (Treball, Talent i Tecnologia) 
que lideren el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de pro-
moure l’ocupació i la reactivació econòmica de 
la indústria de la comarca en els pròxims dos 
anys apostant per la tecnologia. El regidor de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, Felip Echarri, va participar 
en la presentació al Museu de la Tècnica de 
Manresa.

Quatre línies d’actuació
Bages TTT s’estructura en quatre lí�nies d’actu-
ació. Una primera lí�nia d’anàlisi de la situació 
actual, en la qual s’identificaran les cadenes de 
valor que són clau per al territori i el grau de 

digitalització de les empreses. La segona lí�nia 
establirà aliances estratègiques, amb el desen-
volupament d’eines de concertació publicopri-
vada i amb la creació d’una taula de treball 
de la cadena de valor d’automoció i mobilitat 
sostenible, entre altres accions. El tercer àmbit 
treballarà per al desenvolupament competenci-
al de les persones i la formació en indústria 4.0. 
i en l’àmbit de les TIC des de diversos vessants, 
com ara el muntatge, la logí�stica, l’electrònica 
de components o la soldadura. També es faran 
actuacions de foment de noves vocacions, 
promoció del talent femení� i formacions d’alt 
valor afegit. I finalment, la quarta i última lí�nia 
es basarà en l’impuls de la capacitat productiva 
i de transformació del teixit empresarial.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’ha 
adherit al programa Reempresa, un nou model 
d’emprenedoria que fomenta la compravenda 
de petites i mitjanes empreses per afavorir la 
continuí�tat d’aquelles que volen cedir la seva 
activitat mantenint els llocs de treball, les ins-
tal·lacions, els clients i proveí�dors i així� com la 
història i el seu posicionament empresarial.

Des de l’Oficina de Recuperació Éconòmica 
del municipi, es realitza la tasca de difusió i 
captació de possibles participants, així� com una 
primera informació a cedents o persones em-
prenedores interessades. Posteriorment se’ls 
deriva al punt local de Reempresa al Bages, 

ubicat a Manresa, on es reben els serveis dels 
consultors i consultores especialitzats i se’ls 
acompanya durant tot el procés de transmissió 
d’una empresa: des de la primera reunió de 
presentació de les parts, fins a la signatura del 
contracte de compravenda, passant per les 
fases de negociació i mediació per arribar a un 
acord.

Com contactar-hi
És pot contactar amb l’Oficina de Recuperació 
Econòmica de Sant Fruitós de Bages a través 
del 93.878.97.02 o per correu electrònic a
sfb.promocio.econom@santfruitos.cat

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages promou 
el Servei Local d’Ocupació adreçat a persones 
que busquen feina i empreses que els calgui 
cobrir llocs de treball. L’APAES valora positiva-
ment poder disposar d’aquesta servei que les 
empreses associades tenen a la seva disposició 
en el moment en què han de cobrir les deman-
des de feina i necessiten perfils concrets.

Aquest estiu el president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, ha visitat l’empresa 
DÉM-Barcelona ubicada al polí�gon. La fàbrica 
està especialitzada en soldadura de resistència. 
En el marc de la visita, en què el president va 

poder conèixer les instal·lacions de l’empresa, 
també van ser-hi presents l’alcaldessa de Sant 
Fruitós de Bages, A� dria Mazcuñán, i la presi-
denta de la Cambra de Comerç i Indústria de 
Manresa, Sí�lvia Gratacós.

#4

Actualitat empresarial del municipiActualitat empresarial del municipi

Sant Fruitós de Bages dona suport al 
programa ‘Bages TTT (Treball, Talent 
i Tecnologia)’ dotat amb 540.000 €

El president de la Generalitat visita 
DEM-Barcelona

L’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages s’adhereix a Reempresa

L’Ajuntament 
promou el Servei 
Local d’Ocupació

Completada la 
segona fase 
d’obres 
d’urbanització 
del polígon del 
cementiri
Sant Fruitós de Bages ha acabat la segona 
fase de les obres d’urbanització del polí�gon 
del cementiri. Els treballs han consistit en la 
pavimentació de les zones no urbanitzades i la 
dotació dels serveis necessaris de sanejament, 
abastament d’aigua i enllumenat en aquest 
punt. Aquesta actuació ha dotat la zona de les 
condicions funcionals i de seguretat adequades 
i ha suposat una inversió de 205.800 euros. Els 
treballs han permès completar l’enllaç entre el 
camí� del cementiri i els polí�gons de la carretera 
de Berga.

Les empreses associades a l’APAES de més de 
50 persones treballadores poden rebre suport 
tècnic per a la implementació de plans d’igual-
tat. En el marc del programa Bages TTT es vol 
fomentar la igualtat en l’àmbit laboral.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fomenta 
el servei de gestió energètica per ajudar les 
empreses a reduir el consum i promoure 
la instal·lació d’energies renovables. Les 
empreses reben l’assessorament gratuí�t de 
tècnics especialistes, que elaboren una anàlisi 
inicial, i aconsegueixen un estalvi de la factura 
energètica d’un 5% de mitjana. El servei es pot 
sol·licitar a l’Oficina de recuperació econòmica 
del consistori.

Plans d’Igualtat

Gestió energètica
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Finalitzen els treballs de millora dels polígons Sant 
Isidre, Riu d’Or Casa-Nova i La Bòbila
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L’APAES es reuneix amb l’Ajuntament per debatre 
l’estratègia en matèria de polígons

Signat el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament

Prop d’una vintena d’empreses del municipi 
associades a l’APAES han participat en el darrer 
esmorzar empresarial amb l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages en què s’ha parlat sobre 
l’estat actual de diferents projectes i serveis als 
polí�gons d’activitat econòmica del municipi. 
En concret, el consistori ha informat sobre els 
projectes urbaní�stics i d’obres, així� com dels 
serveis que s’estan posant en marxa des de 
l’Oficina de Promoció Éconòmica. Éntre els 
quals destaquen el servei de gestió que permet 
a les empreses fer una anàlisi de la despesa 
energètica, permetent ajustar tarifes i reduir 
costos, a més d’assessorar sobre la implemen-
tació d’energies renovables.

Altres temes tractats
La trobada també ha servit per crear un espai 
de debat on s’ha parlat sobre altres qüestions 
com són la seguretat, la mobilitat o l’energia, 
entre d’altres. É� s la primera trobada presencial 
que s’organitza amb el teixit empresarial del 
municipi després de l’inici de la pandèmia.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’APAES 
han signat aquest estiu un nou conveni de 
col·laboració a través del qual el consistori 
farà possible el desenvolupament de diferents 
accions de suport als polí�gons del municipi. 
L’entesa vol fomentar l’associacionisme em-
presarial i donar suport a aquesta organització 
per al desenvolupament d’activitats informa-
tives i formatives pel sector, així� com per ser 

una entitat que representi el teixit empresarial 
del municipi en l’àmbit institucional. Aquest 
conveni de col·laboració està dotat amb una 
subvenció de 1.500  euros. El conveni ha estat 
signat per l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, 
A� dria Mazcuñan  i el president de l’Associació 
de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Frui-
tós, Ferran Boixadós.

Enquestes per conèixer l’opinió del teixit empresarial
L’APAES dona suport a l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages que ha començat una nova lí�-
nia estratègica de treball que pretén consolidar 
de cara als propers mesos i que consisteix en 
l’elaboració d’enquestes per conèixer l’opinió i 
les necessitats de les empreses associades pel 
que fa a diferents qüestions. El consistori ha 
fet arribar a les empreses un qüestionari sobre 
mobilitat als polí�gons d’activitat econòmica del 
municipi per recollir idees i propostes. En pa-
ral·lel, també s’ha volgut copsar l’opinió en ma-
tèria de formació i s’ha demanat a les empreses 
quines són les seves necessitats formatives per 
obrir la porta a programar formació d’interès 
i útil.
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#7Reconeixement 
a la trajectòria 
d’Alfonso Menor
L’APAES vol fer un reconeixement a la trajectò-
ria d’Alfonso Menor que aquest any ha tancat la 
seva etapa a la junta de l’entitat a conseqüència 
de la seva jubilació. Menor ha estat una peça 
clau de l’APAES als darrers anys i ha exercit 
tasques de responsabilitat a DENSO Barcelona, 
multinacional japonesa especialitzada en la 
fabricació de components electrònics per a 
l’automoció, ubicada al polí�gon Santa Anna de 
Sant Fruitós de Bages.

Ets una empresa de Sant Fruitós i vols 
col·laborar amb l’APAES? T’oferim l’oportunitat 

d’arribar a nous clients!

Avantatges per a les empreses associades a l’APAES
L’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages (APAES) treballa per aconseguir que les 

empreses que formen part de l’entitat tinguin condicions avantatjoses en serveis d’àmbits diversos. A continuació 
podreu consultar els darrers avantatges que posem a disposició dels professionals de les empreses associades. 

En paral·lel, també oferim a les empreses arribar a nous públics i generar noves oportunitats.

Matrí�cula gratuí�ta i quota individual a un 
preu reduí�t de 43,70 €/mes. La quota 
familiar per a cada familiar que treballi 
a l’empresa serà de 31,40€/mes i en 
cas que no hi treballi serà de 36,90 €/
mes. Éls infants de fins a 12 anys tenen 
l’entrada gratuí�ta sempre que vagin 
acompanyats d’una persona adulta que 
se’n faci responsable.

Condicions especials en serveis de 
comunicació digital (disseny i manteni-
ment de pàgines web, programació web, 
botigues on-line, registre de dominis i 
allotjament web, SEO, SEM...) i disseny 
gràfic (papereria, fulleteria, catàlegs, 
revistes corporatives, roll-ups...)

Éstudi de les factures de telefonia fixa 
i mòbil, serveis de videovigilància i 
seguretat i xarxes informàtiques i wifi. 
Accediu a aquests serveis a preus avan-
tatjosos.

Condicions especials per a les empreses en 
la compra de vehicles del concessionari.

20% de descompte en tots els produc-
tes de www.dpbook.es utilitzant el codi 
APAES21. Promoció d’ús individual no 
acumulable a altres codis. Enviament a 
domicili o recollida gratuí�ta a Difoprint. 
Podeu sol·licitar vals regal personalitzats 
per a la vostra empresa i oferir-los als 
vostres treballadors.

Targeta amb dos cèntims de descompte 
sobre el preu del sortidor. Aplicable a 
les benzineres de Sant Fruitós de Bages, 
Santpedor i Puig-Reig per als treballa-
dors de l’empresa associada a l’APAES. 
Cal sol·licitar la targeta a les oficines 
centrals de Petro Pintó, ubicades a Sant 
Fruitós de Bages

Servei personalitzat de transport per 
a les empreses del municipi. Preus 
especials per a les empreses associades 
a APAES (taxisanfruitos@gmail.com).

SARAUTO

Enquesta mobilitat

Enquesta necessitats 
formatives

http://www.dpbook.es
mailto:taxisanfruitos@gmail.com


AGROCAT és una cooperativa de ra-
maders que produeix pinso per a 600 
explotacions de la Catalunya Central i de 

la resta del paí�s. Ubicada al polí�gon La Serreta 
de Sant Fruitós de Bages, té una capacitat de 
producció d’aliments per al bestiar de 300 
milions de quilos de pinso cada any. L’empresa 
té l’estructura de cooperativa, un fet que “ens 
ajuda a ser més competitius i tenir major capa-
citat de resposta davant les demandes i canvis 
del mercat”, comenta Emili Nebot, gerent de la 
cooperativa. La companyia compta amb una 
cinquantena de treballadors i treballadores, 
disposa d’una xarxa externa de professio-
nals estable i aquest any preveu superar la 
facturació assolida l’any passat, que va ser de 
144 milions d’euros. Per fabricar els diferents 
aliments per al bestiar, la cooperativa utilitza 
la collita de cereals conreada a les comarques 
centrals de Catalunya i importa grans de la UE i 
paí�sos tercers a través dels ports de Barcelona 
i de Tarragona. 

Arrelada al territori
Emili Nebot apunta que “el nostre fet diferencial 
és l’arrelament i la vinculació amb el territori. 
Tenim voluntat de ser-hi i de continuar fent feina 
amb els nostres ramaders” i posa en valor  les 

inversions fetes els darrers cinc anys a la planta 
de Sant Fruitós de Bages en què s’han invertit 
més de dotze milions d’euros en maquinària 
i nous espais. La logí�stica també és clau per a 
l’empresa, de la qual surten cada dia més d’un 
milió de quilos de pinso. El departament tècnic 
d’AGROCAT assessora els ramaders en les seves 
operacions i estudia i dissenya els serveis 
òptims per desenvolupar tot el cicle d’activi-
tat, des de les assegurances fins als plans de 
bioseguretat. 

Ubicació estratègica
La ubicació és estratègica perquè permet a la 
cooperativa un accés ràpid a les principals vies 
de comunicació del territori com són la C-16, 
la C-25 i l’Eix Diagonal. Nebot reconeix que 
l’estrena de l’Eix Transversal va suposar un 
abans i un després per a la companyia perquè 
els va obrir la porta a créixer cap a Girona i cap 
a Lleida, però remarca que “caldria solucionar 
les mancances actuals que tenen els nostres 
camions per accedir a l’Eix Transversal des del 
polígon, que esperem que se solucionin”. 

Els orígens
La cooperativa va néixer l’any 1983 a partir 
de la iniciativa d’un grup de ramaders que va 

prendre consciència de la necessitat d’agru-
par-se i proveir-se pinso i serveis de manera 
competitiva i consistent. D’aquesta manera va 
començar a caminar Agropecuaria Catalana 
SCCL, coneguda des de l’inici com a AGROCAT. 
Él projecte va anar creixent fins a l’actualitat 
en què és una de les empreses lí�ders del sector 
agropecuari català.

L’empresa del mes: AGROCAT

Cooperativa de ramaders
AGROCAT és una cooperativa ubicada a Sant Fruitós de Bages que produeix cada 
any 300 milions de quilos de pinso per a més de 600 explotacions de Catalunya

info@apaes.cat


