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Reconeixement per  
al teixit empresarial  
del municipi

Des de l’APAES participem 
en l’estratègia econòmica 
de la comarca
Formem part dels grups de debat  
promoguts pel Consell Comarcal 
del Bages

ASSOCIACIÓ DE PARCS
D’ACTIVITAT EMPRESARIAL
Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages guanya més de 
10.000 m2 de sòl industrial



La Nit Empresarial de Sant Fruitós reconeix les  
trajectòries d’Antoni Massana i de Joan Martínez
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Editorial

Cada començament d’any és sinònim 
de bons propòsits i aquest 2023 no és 
l’excepció. També és un bon moment per 
mirar enrere i comprovar que, un any 
més, des de l’Associació de Parcs d’Activi-
tat Empresarial de Sant Fruitós de Bages 
(APAES) hem tornat a completar 365 dies 
de feina intensa per defensar i representar 
els interessos de les nostres empreses 
associades. El darrer any ha tornat a ser 
un exercici complicat a conseqüència dels 
preus desorbitats del mercat energètic, de 
la falta de components i matèries prime-
res, de la guerra a Ucraï�na i, en definitiva, 
d’una inflació que ens dibuixa un escenari 
incert altra vegada. Davant aquesta situ-
ació, el teixit empresarial de Sant Fruitós 
de Bages continua treballant de valent per 
tirar endavant els projectes del dia a dia, 
estar a l’alçada i afrontar els moments de 
canvi actuals. 

A través del butlletï� que podreu llegir a 
continuació des de l’Associació fem balanç 
de la feina feta el darrer any en què hem 
multiplicat la nostra presència en aquells 
espais i fòrums on cal fer escoltar la 
nostra veu i hem mantingut les gestions i 
la pressió davant les administracions per 
tenir uns polï�gons d’activitat econòmica 
equipats i amb serveis. Sant Fruitós de 
Bages compta amb una ubicació estratè-
gica que ha de saber aprofitar i tenim el 
convenciment que haver acabat els tràmits 
d’urbanització del polï�gon Berga I ens ha 
d’ajudar a captar noves activitats empresa-
rials. Vetllarem perquè aixï� sigui i treballa-
rem amb l’Ajuntament per posar en valor 
el nostre sòl industrial i fer possible que 
més indústries escullin el nostre municipi 
per desenvolupar la seva activitat.

Ens cal una indústria potent que generi 
oportunitats per al nostre territori i des 
de l’Associació persistirem en aquesta 
direcció. Per fer-ho és cert que ens caldrà 
la complicitat de les administracions, 
que juguen un paper clau per afavorir la 
instal·lació de noves activitats. Una lï�nia 
que és estratègica i que ens ha d’ajudar a 
retenir el nostre talent. El repte és difï�cil, 
però engrescador!
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Com més serem, més força tindrem!

La darrera edició de la Nit Empresarial de Sant 
Fruitós de Bages, que va tenir lloc just abans de 
Nadal, va reconèixer les trajectòries d’Antoni 
Massana i de Joan Martï�nez, que durant molts 
anys han estat al capdavant de les empreses 
Sarauto i Fundició Martï�nez, respectivament. El 
premi també és un reconeixement a aquestes 
empreses de caràcter familiar i, sobretot, a 
l’empenta, perseverança i lideratge d’Antoni 
Massana i de Joan Martï�nez, actius del muni-
cipi. Els dos homenatjats van rebre el guardó 
amb il·lusió i amb molt agraï�ment. 

Més premis
En el marc de l’acte també es van premiar 
empreses i comerços de Sant Fruitós de Bages 
amb una trajectòria de 25 anys (Automatiza-
ciones y Movimiento Industrial S.L, La Sirena 
Alimentación Congelada S.L.U. i la Planxisteria 
Mecànica Sant Fruitós) i de 50 anys (A. Ray-
mond Tecniacero). En paral·lel, la Unió Integral 
Alimentària i la Cooperativa La Agrï�cola van 
recollir distincions amb motiu dels seus 106 
i 129 anys de trajectòria, respectivament. El 
premi a la solidaritat i responsabilitat social va 
ser per a The Cyclery S.L. i Boixadós Envasos 
Metàli·lics. Per la innovació i desenvolupament 
van ser premiades Elena Vers Estudi de Pilates i 
Ingimec Ingenieria S.L. D’altra banda, Aplicades 
del Maï�s S.L va obtenir el guardó pel foment de 
la cultura i les tradicions i el premi al foment 
de valors de comerç de proximitat va ser per 
al forn Fet de Farina. Finalment, l’Agropecuaria 

Catalana SCCL i l’habitatge turï�stic Cal Bosquet 
van obtenir el guardó a la promoció i projecció 
del territori. En paral·lel, també es van distingir 
les empreses TRS Perruquers i Wedoit Engine-
ering S.L.U. per la seva consolidació després de 
5 anys d’activitat al poble.

Lluita contra els incendis
Finalment, l’acte va concloure amb un reco-
neixement i agraï�ment per la tasca i la gestió 
realitzada durant els incendis del mes de juliol 
a les ADF, Protecció Civil i a l’associació de 
comerciants en representació del comerç del 
poble.



L’APAES ha participat en la reunió de Presidències 
de les Associacions Empresarials del Bages que 
va tenir lloc a Sallent la passada tardor. La trobada 
va girar al voltant de la mobilitat i l’accessibilitat 
dels polï�gons d’activitat econòmica del Bages, dos 
elements clau en l’escenari canviant actual. En el 
marc de la reunió va intervenir el president del 
Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i van 
assistir-hi representants de les diferents associa-
cions empresarials del territori.

Planejament urbanístic
En el marc de la trobada, es va constatar la 
importància que totes les zones industrials de la 
comarca disposin de plantejament urbanï�stic per 
fer possible l’obtenció de llicències i promoure 
la implantació de noves activitats. Actualment, 
només un 55% dels polï�gons disposen de planeja-
ment urbanï�stic aprovat definitivament (sobretot 
al Pla de Bages), mentre que a l’Eix del Llobregat 
el 37% dels polï�gons té el tràmit pendent d’inici-
ar. En aquest sentit, més de la meitat de PAE del 
Bages no disposen d’una urbanització completa.

El procés participatiu previ a la redacció del Pla 
director urbanï�stic (PDU) del Parc de l’Agulla, 
situat entre Manresa i Sant Fruitós de Bages, 
va recollir durant l’any passat una setantena 
d’aportacions i suggeriments de 710 persones, 
tant individuals com representants d’associaci-
ons, ajuntaments i entitats. Des de l’APAES s’ha 
participat en tot aquest procés.

Què el PDU?
El PDU és un instrument de planificació supra-
municipal que dota els dos municipis d’un marc 
urbanï�stic i territorial conjunt per ordenar i 
ampliar el parc d’una manera ambientalment 
coherent, ajustada a les necessitats de les 
persones que l’utilitzen, i interconnectada cor-
rectament amb els nuclis urbans que l’envolten. 
En delimita els espais oberts, identifica els 
equipaments existents i reserva el sòl necessari 
per als nous, incrementa la protecció d’espais 
d’interès natural i de connectors, millora la 
connexió de recursos hï�drics, i també fa compa-
tible la qualitat del paisatge amb el patrimoni 
cultural amb el seu ús públic i turï�stic. La trami-
tació del PDU continuarà aquest any 2023.

Generar espais de trobada amb les administra-
cions i fomentar la participació de les nostres 
empreses associades és un dels objectius de 
l’entitat. L’APAES va organitzar amb èxit la dar-
rera edició de l’esmorzar empresarial de Sant 
Fruitós de Bages juntament amb l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages. El consistori va estar 
representat per l’alcaldessa, A� dria Mazcuñán, el 
regidor de Promoció Econòmica, Felip Echarri, 
i el regidor de Seguretat, David Ruiz. En el marc 
de la trobada, des de l’APAES es van traslladar 

a l’Ajuntament les principals reivindicacions en 
matèria d’empresa i promoció econòmica. El 
consistori va exposar les novetats en aspectes 
d’urbanisme que afecten els polï�gons i els 
serveis que estan en marxa des de l’Oficina de 
Promoció Econòmica, entre els quals destaca 
el servei de gestió energètica, que permet a les 
empreses analitzar les despeses en consum, 
ajustar tarifes i reduir costos, a més d’as-
sessorar sobre la implementació d’energies 
renovables.
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Avantatges per a les empreses associades

Esmorzar empresarial a Sant Fruitós

L’ampliació del 
Parc de l’Agulla, 
fruit del consens

Participem en l’estratègia econòmica 
de la comarca
L’APAES ha participat els darrers mesos als 
grups de debat del treball per a l’Estratègia 
de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació a 
Manresa (2022-2026) que colideren el Consell 
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Man-
resa amb el suport del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). Les sessions de participació 
han comptat amb l’assistència d’una setantena 
de persones als debats i han inclòs una vintena 
d’entrevistes fetes a alcaldes i alcaldesses, pro-
fessionals, empresàries i empresaris, represen-
tants sindicals i altres agents econòmics i socials 
del territori, entre els quals l’APAES. A partir de 
tota aquesta feina feta s’han establert sis àmbits 
prioritaris que tenen relació amb el desenvo-
lupament i la competitivitat empresarial, la 
professionalització, l’ocupació i el talent, el món 
rural, la innovació i la recerca, l’emprenedoria i 
la governança entre els agents que han de tirar 
endavant l’estratègia.
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La mobilitat i l’accessibilitat dels polígons, a debat
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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.

Quota per a tots els treballadors, per poder fer ús 
de les instal·lacions de NAT’S SPORT, S.A
QUOTA D’INSCRIPCIO�   (matrï�cula) – GRATUI�TA
QUOTA INDIVIDUAL - 49,50 €/mes (iva inclòs)
Es pot escollir el pagament anual, amb un des-
compte del 10% de la quota. A l’hora de fer la 
inscripció s’ha d’acreditar que pertany a la plantilla 
de l’empresa.
Tota la informació de les nostres instal·lacions la te-
niu a: www.nats.cat i també al telèfon 93.877.33.99
Estem al vostre servei.

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

Estudi de les factures de telefonia fixa i mòbil, serveis 
de videovigilància i seguretat i xarxes informàtiques i 
wifi. Accediu a aquests serveis a preus avantatjosos.

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

20% de descompte en tots els productes de 
www.dpbook.es utilitzant el codi APAES23. Promoció 
d’ús individual no acumulable a altres codis. Enviament 
a domicili o recollida gratuï�ta a Difoprint. Podeu sol·li-
citar 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 treballadors 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 empre-
ses del municipi. Preus especials per a les empreses 
associades a APAES (taxisanfruitos@gmail.com).

SARAUTO

Pàgina web
El projecte compta amb una pàgina web pròpia 
en què es recull tota la informació del procés 
participatiu (www.estrategiabages.cat), s’actua-
litza amb les darreres novetats i és un espai per 
rebre aportacions i propostes.

Actualitat APAES



El polígon Berga I podrà acollir noves activitats

El conseller d’Empresa i Treball visita Forminsa

El polï�gon Berga I de Sant Fruitós de Bages podrà 
acollir noves activitats a partir d’ara un cop han 
acabat els treballs d’electrificació del subsector 
2, que inclou la zona del polï�gon i la rotonda 
d’accés des de la carretera de Berga. El municipi 
guanya més de 100.000 metres quadrats nous 
de sòl industrial en una operació que quedava 
pendent des de feia quinze anys. La urbanització 
de tota aquesta àrea industrial no estava acabada 
perquè estava pendent de dotar-se del servei bàsic 
d’electrificació. Amb aquest tràmit aprovat tot 

l’àmbit del sector passa a ser sòl urbà i, per tant, 
totes les seves parcel·les tenen condició de solar 
el que permet que es puguin atorgar llicències per 
implantar-hi noves activitats.

El sistema d’actuació d’aquest sector ha estat el 
de reparcel·lació en modalitat de compensació 
bàsica, la qual cosa suposa que els propietaris, a 
través d’una junta de compensació, han executat 
els treballs a càrrec seu i el consistori n’ha aprovat 
els documents urbanï�stics necessaris. L’any 

2007 es va aprovar el Pla Parcial i la redacció del 
projecte d’urbanització del polï�gon i dos anys 
més tard es va formalitzar la recepció parcial de 
les obres d’urbanització. No va ser fins al 2016 
quan la Generalitat va recepcionar la rotonda de 
la carretera BV-4511 i un any més tard va denegar 
la recepció total del sector, ja que en mancaven els 
treballs d’electrificació. El pas endavant que es va 
iniciar ara fa dos anys per finalitzar el polï�gon ha 
de permetre recuperar el lideratge industrial a la 
comarca.

El conseller d’Empresa i Treball de la Generali-
tat de Catalunya, Roger Torrent, va visitar a la 
primavera la nau de Forminsa, a Sant Fruitós de 
Bages. L’empresa assegura la continuï�tat de 25 
treballadors i treballadores de l’antiga empresa 
Dayco i té prevista una inversió de 5 milions 
d’euros al territori. Forminsa és una empresa 
industrial amb 40 treballadors que es dedica a 
la fabricació de productes tècnics d’estampació 
metàl·lica. Actualment, està desenvolupant 
un producte innovador, de maquinària clau i 
sofisticada, i destaca per ser una de les poques 
empreses que fabriquen a Catalunya un compo-
nent per a la cadena del battery pack dels vehi-
cles elèctrics. La Direcció General d’Indústria, a 
través de l’instrument de suport a la reindus-
trialització en el marc del Pacte Nacional per 
a la Indústria, va concedir a l’empresa un ajut 
d’un màxim de 700.000 euros per assegurar la 
continuï�tat de l’activitat.

Modificació del Pla parcial del Parc Tecnològic del Bages

Finalitzen les obres de millora de 
l’enllumenat del polígon Casa Nova

A principis de 2022 el Consorci Urbanï�stic de 
l’Agulla, format pels ajuntaments de Manresa 
i Sant Fruitós de Bages, va aprovar de manera 
definitiva la modificació del Pla Parcial del Parc 
Tecnològic del Bages. Aquest pas hauria de 
permetre finalitzar les obres d’urbanització i 
assolir els 47.000 metres quadrats de sòl d’ac-
tivitat econòmica, ja que en l’actualitat només 
s’ocupen 6.000 metres quadrats de sòl.  El nou 
pla contempla algunes diferències respecte de 
l’inicial, que el fan més realista. Aixï�, s’elimina 
la galeria posterior de serveis, que tenia un 
cost molt elevat; s’escurça el vial principal que 
transcorre paral·lel a la variant; es reubiquen 
algunes edificacions previstes que al projecte 
inicial estaven a tocar del ramal de la Sèquia 
i es flexibilitzen els usos complementaris del 
parc.  De moment, només estan operatius els 
dos edificis ja construï�ts: el d’Eurecat Manresa 
i l’Impuls.

El passat novembre van acabar les obres 
de millora de l’enllumenat públic al carrer 
Matagalls, en el qual s’ubica el quadre elèctric 
que dona servei d’enllumenat a tot el polï�gon 
industrial Casa Nova de Sant Fruitós del Bages. 
Els treballs han consistit en la instal·lació d’un 
nou quadre d’enllumenat, i reconduir les lï�nies 
elèctriques pertinents que fins ara es trobaven 
en un emplaçament d’àmbit privat.

Més accessible
Gràcies al canvi d’ubicació del quadre elèctric, 

els tècnics de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages podran accedir les 24 hores del dia 
a la instal·lació per dur a terme tasques de 
manteniment i control per garantir el seu 
correcte funcionament. El cost dels treballs ha 
estat de 13.900 euros, els quals han comportat 
els pertinents treballs d’excavació, construcció 
de noves canalitzacions soterrades i la seva 
conseqüent pavimentació. També les actuaci-
ons elèctriques necessàries de reconducció i 
connexió de lï�nies elèctriques soterrades.
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Aprovades les 
ordenances 
fiscals, que 
incorporen 
bonificacions per 
a les empreses
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha 
aprovat les ordenances fiscals d’aquest 2023 
amb bonificacions importants per a les em-
preses que poden beneficiar-se de nombrosos 
descomptes en matèria de tributs. El consistori 
ofereix una bonificació en la quota ï�ntegra 
de l’IBI per als béns immobles en què s’hagin 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol.  Pel que 
fa a l’IAE, es planteja una rebaixa d’un màxim 
del 30% per a les empreses que facin autocon-
sum. Finalment, també destaca la bonificació 
que pot arribar al 60% de l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres quan es tracti 
d’obres en què es fomenti el treball i l’ocupació 
i també es concedeix una bonificació del 100% 
de la quota de l’impost en aquelles construcci-
ons, instal·lacions o obres que afavoreixin les 
condicions d’accés i habilitat de les persones 
amb discapacitat.
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Euromadem és una empresa especialit-
zada en la fabricació de bobines de fusta 
ubicada a Sant Fruitós de Bages, a prop 

del nucli de Torroella de Baix. Té la matriu a 
Brasil i és l’única planta del grup que opera a 
Europa i que treballa per a les empreses de la 
indústria del cable de l’energia. L’empresa, que 
va començar la seva activitat l’any 2006 a Calaf, 
es va traslladar al municipi anys més tard i des 
de l’any 2012 va incloure la robotització en el 
procés de fabricació de bobines amb màquines 
a mida per poder competir amb els mercats 
turc i xinès on els costos són més baixos. Tre-
ballen amb diferents tipologies de bobines amb 
un diàmetre a partir de 60 centï�metres (per a 
cablejat de baixa tensió) i fins a 2,5 metres (per 
a cablejat d’alta i molta alta tensió amb una 
capacitat de càrrega d’entre 6 i 7 tones). Més 
enllà de la matriu a Brasil, el grup MADEM té 
plantes a Orient Mitjà, Estats Units, Colòmbia i 
Mèxic i és una de les empreses referents per als 
fabricants de cablejat que utilitzen les bobines 
per a l’embalatge. 

Prop d’un centenar de professionals
L’empresa compta amb una plantilla de prop 
de 90 professionals. El director general de la 
companyia, Roger Satasusana, explica que “hem 

tancat l’any 2022 amb una facturació de 23,5 
milions d’euros, una tendència que es corregirà 
a la baixa aquest 2023 a conseqüència de la 
inestabilitat de l’entorn econòmic actual”. Eu-
romadem exporta un 65% de la seva producció 
al mercat exterior, sobretot a Europa, Israel i 
Costa Rica i als paï�sos de l’A� frica Occidental i 
Mediterrània. La fàbrica de Torroella de Baix 
té una superfï�cie de 7.000 metres quadrats i 
compta amb uns terrenys annexos de 7.000 
metres quadrats més per estucar tota la fusta. 
“Tenim una plantilla amb diferents perfils pro-
fessionals i sobretot cerquem perfils d’operaris 
de formació professional amb estudis especia-
litzats de mecatrònica i electricitat”. 

Fusta seca
Euromadem treballa amb una matèria primera 
certificada. Santasusana apunta que “per a 
nosaltres és bàsic disposar d’una fusta que 
tingui una alta qualitat per a l’embalatge i amb 
tractament fitosanitari previ perquè d’aquesta 
manera evitem fongs durant els trajectes de les 
bobines a través dels transports marï�tims”. Per 
aconseguir fusta amb aquestes propietats s’han 
d’adreçar als mercats de Canadà, Estats Units i 
Alemanya.

L’empresa del mes: Euromadem

Fabricants de bobines 
de fusta
Euromadem està especialitzada en la producció d’embalatges per a la indústria 
del cablejat de l’energia i exporta el 65% de les bobines a l’exterior

info@apaes.cat


