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“Som i serem un pol 
d’atracció si ens ho creiem, 
si hi dediquem esforços 
i treballem perquè així 
sigui”
Entrevista a À� dria Mazcuñan, 
alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

“Aglutinem el teixit 
empresarial de les diverses 
zones industrials de Sant 
Fruitós de Bages per fer 
pinya i ser un altaveu”
Entrevista a Ferran Boixadós, 
president de l’ÀPÀES

L’APAES i l’Ajuntament 
signen un conveni que 
permetrà a l’entitat 
ampliar les accions de 
dinamització empresarial 
El Consistori ha atorgat una subvenció 
extraordinària per donar un impuls 
extra al sector

L’APAES, al costat de
l’empresariat de Sant 
Fruitós de Bages
L’entitat ha col·laborat en la campanya 
COVID Free  per fer més segura
l’activitat als polí�gons del municipi



“Des de l’associació 
APAES es fa una
important tasca 
d’acompanyament
a les empreses”

Entrevista a Àdria Mazcuñan,
alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

És Sant Fruitós de Bages un pol d’atracció 
empresarial?
Som i serem un pol d’atracció si ens ho creiem, 
si hi dediquem esforços i treballem perquè així� 
sigui. Sant Fruitós de Bages és un municipi sit-
uat al centre de Catalunya en un punt estratègic 
de comunicació, en un nexe de carreteres 
que ens facilita molt la mobilitat i l’accés 
relativament ràpid cap a tot arreu. Tenim un 
enllaç proper que ens porta cap a la frontera 
amb França i ens connecta amb Europa, i a la 
mateixa distància hi tenim el port i l’accés al 
transport marí�tim. Àmb l’afegit que disposem 
d’una gran extensió de polí�gon industrial i gran 
disponibilitat de naus i parcel·les. Podrí�em 
dir que és com un llençol a mig pintar que cal 
seguir omplint de traçades.

Quins avantatges aporta el municipi a les 
empreses?
Com deia, la facilitat de comunicació, la 
disponibilitat d’espais per a la instal·lació de 
noves activitats i la seva promoció, i la impor-
tant tasca que una entitat com l’ÀPÀES fa també 
en l’acompanyament d’empreses.

Quines són les prioritats de l’equip de gov-
ern en l’àmbit empresarial?
Àctualment hi ha dos nivells de prioritat: 
l’urgent, a nivell de donar una resposta ràpida 
davant la situació de crisi per la pandèmia que 
estem vivint, i un treball constant i diari amb 
una planificació més a llarg termini. Respecte 
a aquest segon àmbit, tenim com a prioritat 
l’endreça i la consolidació de tots els polí�gons 
existents, i el suport a les activitats establertes i 

a les que vulguin iniciar activitat a Sant Fruitós. 
La formació ocupacional per tal de donar 
resposta a les necessitats laborals especí�fiques 
també és una lí�nia en la qual estem treballant. 

L’Ajuntament ha iniciat recentment accions 
per millorar i dotar de més serveis els 
diferents polígons industrials del municipi. 
Quines són les principals necessitats?
Estem treballant per resoldre la recepció de 
les obres als polí�gons de Santa Ànna i Berga II 
i també per assegurar un enllumenat i asfaltat 
correctes a totes les zones industrials. També 
volem incrementar el manteniment, la segure-
tat i la regulació del trànsit dins els polí�gons, 
així� com una bona connexió a internet i la con-
nectivitat amb el nucli urbà per tal de facilitar 
l’accés dels veí�ns i veí�nes.

Quines són les accions previstes de forma 
més immediata?
Cal acabar amb la recepció dels polí�gons que 
encara no està finalitzada, la implementació de 
la vigilància amb càmeres a tots els polí�gons i 
fer-ne la promoció perquè s’omplin d’activitat. 
E� s de tots conegut que tenim molta superfí�cie 
de polí�gon buida, sense cap tipus d’activitat. 
Com més passa el temps, els polí�gons que es 
mantenen buits perden valor i atractivitat. 
També reforçarem les accions per facilitar 
la millora de la sostenibilitat en tot el marc 
empresarial ja iniciades amb les auditories 
energètiques que s’estan fent actualment.

Quines accions s’impulsen des de l’Ajunta-
ment de suport a les empreses en el marc de 
la pandèmia?
Des de l’Àjuntament hem obert l’oficina d’at-
enció covid, on poden acudir totes les empreses 
davant qualsevol necessitat d’informació o 
tramitació d’ajudes tant pròpies com externes, 
així� com d’elaboració de plans de suport. 
També hem fet accions de suport a la restaura-
ció i establiments d’estètica, que en el moment 
de respondre aquesta entrevista  són les 
activitats que estan tancades. Evidentment, en 
funció de com evolucioni aquesta segona onada 
caldrà emprendre noves mesures i crear noves 
lí�nies d’ajut. Volem fer una gestió responsable 
davant de la pandèmia i donar resposta a les 
necessitats reals del sector empresarial, així� 
com també a les de tota la ciutadania. Defugim 
de les accions llampants i apostem per donar 
respostes realistes i que resolguin problemà-
tiques certes.

Què aporta al municipi una entitat com 
l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial 
de Sant Fruitós de Bages (APAES)?
Una entitat com l’ÀPÀES aporta seguretat i tran-
quil·litat a diferents nivells. Com a ajuntament, 
perquè sabem que tenim un interlocutor clar, 
que detecta les necessitats i n’és sensible, i amb 
qui treballar per millorar dia a dia. À la vegada, 
aporta seguretat i tranquil·litat a les empreses 
ja que també troben un interlocutor clar, alhora 
que és la primera porta d’accés a la informació 
per a aquells que inicien l’activitat econòmica.  
L’ÀPÀES esdevé a més un ens de relació a nivell 
comarcal, a nivell de paí�s, per tal de poder tenir 
més pes dins qualsevol negociació. 

Com són les relacions entre l’Ajuntament i 
l’APAES?
Les valoro com a positives i fluí�des. En els dar-
rers quatre mesos, quan l’ÀPÀES ens ha trucat 
a la porta ens hi ha trobat, i a la inversa també. 
I així� cal que sigui, treball conjunt i constant, 
amb confiança i bona sintonia, per tal de poder 
emprendre nous projectes conjunts.
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Editorial

Teniu a les vostres mans el primer butlletí� 
de l’Àssociació de Parcs d’Àctivitat Empre-
sarial de Sant Fruitos de Bages (ÀPÀES), 
un nou mitjà de comunicació que estren-
em amb il·lusió per tal de donar a conèix-
er la nostra activitat i, a la vegada, enfortir 
encara més la nostra entitat.

L’ÀPÀES  va néixer l’any 2012 per l’impuls 
de l’Àjuntament de Sant Fruitós de Bages 
i un grup representatiu d’empresaris 
i empresàries dels diferents polí�gons 
del municipi. L’objectiu va ser crear una 
associació que agrupés totes les empreses 
dels diferents polí�gons del municipi per 
esdevenir un interlocutor únic davant de 
les entitats i administracions públiques 
i, a la vegada, crear xarxa entre el teixit 
empresarial local per poder portar a 
terme accions que contribuí�ssin a facilitar 
l’activitat empresarial i a millorar-ne la 
competitivitat. Una tasca que hem fet 
durant tots aquests anys, que valorem 
molt positivament i que ara més que mai 
cal continuar.

La crisi causada per la pandèmia de la 
covid-19 que estem patint, encara amb 
unes conseqüències imprevisibles, ha fet 
palès la importància d’unir-nos i de fer 
pinya. Des de l’ÀPÀES hem fet els últims 
mesos i seguirem fent una tasca de suport 
i assessorament a les empreses per 
ajudar-les a afrontar millor la situació. 
Des d’aquí�  us emplacem a seguir-nos i a 
sumar-vos al nostre projecte.

Qui som

Us presentem les persones que, des del 
mes de febrer d’aquest 2020, formen la 
junta de l’ÀPÀES i que estan a disposició 
de totes les empreses que vulguin contac-
tar amb l’entitat:

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!

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

Alfonso Menor
Vocal
Empresa: Denso
Polígon: Santa Ànna

Joan Vila
Vocal
Empresa: The Cyclery
Polígon: Sant Isidre

Maria Masana
Secretària
Empresa: Sarauto
Polígon: Riu d’Or – Casanovas

Albert Canal
Vocal
Empresa: Nat’s
Polígon: Riu d’Or – Casanovas

Josep Obiols
Vocal
Empresa: Control Group
Polígon: Riu d’Or – Casanovas

Albert Blancafort
Vocal
Empresa: Difoprint
Polígon: La Bòbila
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L’Àjuntament de Sant Fruitós de Bages ha 
començat a executar un pla d’actuacions per 
millorar els diferents polí�gons industrials del 
municipi i dotar-los de més serveis. Àquest 
conjunt d’accions, que inclouen la instal·lació 
de noves càmeres de vigilància, el reasfalta-
ment de carrers i l’ampliació del clavegueram, 
suposa una inversió de 490.000 euros,  que 
es financen amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

Instal·lació de càmeres de seguretat
Els polí�gons de Sant Isidre, Riu d’Or-CasaNo-
va i La Bòbila comptaran pròximament amb 
càmeres de vigilància en els seus principals 
accessos. Concretament, el consistori instal·larà 
9 càmeres de control de matrí�cules i de vid-
eovigilància. N’hi haurà 3 al polí�gon de Sant 
Isidre, 3 al polí�gon Riu d’Or-CasaNova i 2 al 
polí�gon de La Bòbila.

Àquests dispositius són un model especialitzat 
que permet la captació i el reconeixement de 
matrí�cules que estan connectats amb els cossos 
de seguretat. Àixí�, quan detecten l’entrada 
de vehicles amb matrí�cules sospitoses als 
polí�gons, envien avisos a la Policia Local i 
als Mossos d’Esquadra. À banda, les càmeres 
també permeten obtenir imatges de l’entorn, 
fet que facilita la identificació o la investigació 
posterior de robatoris o altres possibles actes 
delictius. E� s previst que aquestes càmeres 
s’instal·lin abans de finalitzar l’any.

Reasfaltament de carrers
L’Àjuntament ha portat a terme aquesta tardor 
els treballs de reasfaltament de diversos 
carrers dels polí�gons industrials de Sant Isidre 
i Riu d’Or Casanova, que es trobaven en mal 
estat de conservació. Concretament, aquestes 

millores s’han realitzat als carrers Àneto, Pica 
d’Estats i Ensija del polí�gon Sant Isidre i al car-
rer Pedraforca del Polí�gon Riu d’Or Casanova. 

Millora del clavegueram
Àquest mes de novembre s’ha iniciat una millo-
ra del clavegueram. L’actuació inclou l’ampli-
ació del diàmetre dels col·lectors i per tant la 
millora de la capacitat hidràulica a la carretera 
de Berga (C16-c) tant a la banda del polí�gon 
Sant Isidre com a la banda del polí�gon Casa 
Nova. Àmb aquestes obres se solucionaran els 
problemes de manca de capacitat hidràulica de 
la xarxa de clavegueram. E� s previst que aquests 
treballs s’executin en cinc mesos.

“Som un lobby i 
treballem per aconseguir 
millores globals que facin 
més competitives les
empreses”

Entrevista a Ferran Boixadós
president de l’APAES 

Ferran Boixadós és el president de l’Àsso-
ciació de Parcs d´Àctivitat Econòmica de 
Sant Fruitós de Bages (ÀPÀES) des del 

passat mes de febrer, entitat a la qual està vin-
culat des del 2015. L’actual president és el CEO 
i quarta generació al capdavant de Boixadós 
Envasos Metàl·lics, empresa familiar amb més 
de 110 anys d’història que recentment s’ha 
traslladat a una nova nau del polí�gon industrial 
de la carretera de Berga. 

Quina és la tasca de l’APAES i què ofereix als 
seus associats?
Àglutinem el teixit empresarial de les diverses 
zones industrials de Sant Fruitós de Bages per 
fer pinya i ser un altaveu. Àixò fa que siguem un 
lobby empresarial, que representem tots els as-

sociats davant de les administracions públiques 
i que treballem per aconseguir millores globals 
que facin més competitives aquestes empreses. 
Vetllem per la millora de les infraestructures, 
fem seguiment de les actuacions que porta 
a terme l’Àjuntament a les diverses zones 
industrials, canalitzem totes les demandes i 
inquietuds de temes generals que podem tenir 
les activitats, etc. Són coses que difí�cilment les 
empreses podem fer de forma individual. 

Per què és important que hi hagi una entitat 
com l’APAES que aglutini les empreses del 
municipi?
Perquè d’aquesta manera hi ha una veu única, 
un únic interlocutor. I això facilita que puguem 
aconseguir millores globals que reverteixen en 

les empreses però també en el municipi, que 
guanya en atractiu empresarial. I que puguem 
treballar projectes comuns, per exemple d’en-
ergia, d’infraestructures o mobilitat. 

Quina evolució ha seguit l’entitat des dels 
seus inicis, l’any 2013?
Durant aquests anys el nombre d’associats ha 
seguit una lí�nia ascendent. Des d’un primer 
moment hem col·laborat amb l’administració 
pública, especialment l’Àjuntament. Àixò ha 
fet que poguéssim aconseguir millores en les 
infraestructures del municipi, com és el cas 
del desplegament de la fibra òptica, i també 
millorar la mobilitat amb la instal·lació de nova 
senyalització. Una altra cosa que hem aconse-
guit és que les empreses dels polí�gons industri-
als del municipi es puguin conèixer millor.

Quins són els punts forts de Sant Fruitós de 
Bages a nivell empresarial?
La diversificació del teixit empresarial. Que un 
municipi sigui molt divers pel que fa a sectors 
empresarials penso que és un benefici. Àixò 
permet molt networking, establir xarxes i 
sinergies entre empreses. També penso que 
cal destacar que Sant Fruitós és una localitat 
de tradició empresarial i que això segueix sent 
així� avui en dia. Moltes empreses familiars 
establertes a la localitat han apostat no només 
per continuar al municipi, sinó també per 
desenvolupar-hi els seus plans de creixement 
com es el nostre cas. I per últim,  la posició 
geogràfica, que fa que gaudim d’una molt bona 
comunicació a les principals carreteres del 
nostres paí�s. Àixò ens dona molts avantatges i 
competitivitat. 

I quins els punts de millora?
Des del teixit empresarial no en tenim mai 
prou... Hem avançat, però encara voldrí�em unes 
millors infraestructures, unes millors teleco-
municacions, uns millors accessos.

Quins són els principals reptes de l’entitat 
que vostè presideix?
Poder tenir totes les empreses dels polí�gons 
industrials de Sant Fruitós sota el paraigües 
de l’ÀPÀES i consolidar encara més la nostra 
activitat. Tenim ja una trajectòria d’uns anys 
però podrí�em dir que encara som una entitat 
jove i que tenim molt camí� per recórrer. O sigui 
que continuarem treballant per seguir creixent 
i aportar valor tant als nostres associats com 
al municipi. La crisi que ens ha portat la pan-
dèmia de la covid-19 ens fa veure més que mai 
la importància de treballar en xarxa.

Quines són les principals demandes del 
teixit empresarial del municipi?
Àconseguir una rebaixa de la pressió fiscal per 
part de les administracions públiques, tenir 
uns polí�gons de primerí�ssim nivell pel que fa a 
infraestructures i que les polí�tiques d’ocupació 
siguin en concordança amb les necessitats de 
les empreses. E� s a dir, que les borses locals 
d’ocupació siguin realment útils. Tot això 
contribueix favorablement en la competitivitat 
de les empreses 

A l’hora d’ampliar les instal·lacions de la 
seva empresa, vostè ha apostat continuar a 
Sant Fruitós de Bages. Per què?
El meu pare va portar l’empresa a Sant Fruitós 
de Bages ja fa 40 anys. Àctualment la meva 
famí�lia i jo vivim a Sant Fruitós, on ens sentim 
molt a gust i afortunats de formant part  d’un 
dels municipis més importants i amb projecció 
de futur del Bages. E� s per això que el projecte 
de creixement de l’empresa passava per contin-
uar formant part de Sant Fruitós de Bages.
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Sant Fruitós inverteix 490.000 
euros en millores als diferents 
polígons industrials
El Consistori instal·la noves càmeres de vigilància i renova 
part del clavegueram i vials

S’impulsa un nou servei de 
diagnosi energètica i de 
gestió de residus per a les 
empreses del municipi
És una acció que compta amb el suport de 
l’APAES

L’Àjuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat 
en marxa un servei gratuí�t per tal d’assessorar 
les empreses del municipi sobre la gestió 
energètica i de residus. Àquest nou servei té per 
objectiu ajudar a disminuir la despesa energèti-
ca de les empreses i fomentar millores en el 
camp de la reducció d’emissions i l’eficiència en 
la gestió de residus.
Un expert realitzarà una diagnosi de les 
empreses participants que se centrarà en les 

És un nou servei d’assessorament a 
particulars i empreses per contribuir a 
afrontar la crisi de la covid-19 

Des de finals del mes d’octubre, Sant Fruitós 
de Bages compta amb una oficina per atendre 
les empreses, comerços, emprenedors i veí�ns 
i veí�nes del municipi que s’han vist afectats 
per la crisi generada per la pandèmia de 
la covid-19. E� s un nou servei impulsat per 
l’Àjuntament del municipi per tal d’oferir als 
usuaris assessorament en tots aquells tràmits 
relacionats amb la recuperació econòmica, ja 
sigui per iniciatives del mateix consistori com 
d’altres impulsades per les diferents adminis-
tracions públiques.
En aquest sentit, el servei ofereix tant a 
particulars com a empreses des de l’acompan-
yament per realitzar tramitacions telemàtiques 
fins a assessorament professional passant per 
ofertes formatives. 
Les persones interessades a fer ús d’aquest nou 
servei poden demanar cita prèvia al telèfon 93 
878 97 02 (de dilluns a divendres de 10 a 12 
hores) o al correu electrònic sfb.reconomica@
santfruitos.cat

Amb aquesta actuació es millora la connexió 
amb els polígons de la carretera de Berga

L’Àjuntament de Sant Fruitós de Bages va iniciar 
al mes de setembre les obres d’urbanització 
de la Unitat d’Àctuació 15a “El Cementiri” en la 
seva fase 2, que comprèn l’àmbit lateral de la 
C-16c, entre la rotonda i els edificis existents. 
Àquesta actuació consisteix principalment en la 
pavimentació i la dotació dels serveis neces-
saris de sanejament, drenatge i enllumenat en 
aquest punt.
Les obres estan pressupostades en 170.105 
euros i és previst que acabin a finals d’any.
Els treballs de la primera fase van consistir en la 
urbanització del camí� del cementiri i amb aques-
ta segona s’enllaçarà el tram entre el camí� del 
cementiri i els polí�gons de la carretera de Berga.

L’Ajuntament obre una 
oficina per a la recuperació 
econòmica del municipi

En marxa les obres 
d’urbanització del polígon 
del cementiri

tarifes, la potència energètica contractada, les 
corbes de consum elèctric i els consums fan-
tasma. À partir d’aquesta anàlisi, les empreses 
rebran un pla amb propostes de millora, a més 
d’assessorament en la implementació d’en-
ergies renovables, autoconsum i autoconsum 
compartit i es revisaran els costos de la gestió 
de residus i la seva optimització.
Àquesta iniciativa té el suport de l’ÀPÀES i 
forma part del projecte Industria Circular 
Bages, impulsat entre l’Àjuntament de Sant 
Fruitós de Bages, l’Àjuntament de Manresa, el 
Consell Comarcal del Bages i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona.

De moment hi ha set empreses que s’han inscrit 
en aquest programa, que té un màxim de deu 
places disponibles. Les persones interessades 
en acollir-s’hi poden escriure un correu elec-
trònic a sfb.promocio.econom@santfruitos.cat 
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L’entitat
organitza i 
participa en 
diferents 
reunions i 
trobades
L’any 2019 va organitzar 
dos esmorzars empresarials
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Els polígons de Sant 
Fruitós de Bages, lliures 
de covid-19
Un total de 231 treballadors de 21 empreses del municipi es realitzen tests 
ràpids d’antígens en la campanya PIMEC Covid Free amb el suport de l’APAES

Un total de 231 treballadors i trebal-
ladores de 21 empreses de Sant Fruitós 
de Bages es van realitzar un test ràpid 

d’antí�gens en el marc de la campanya PIMEC 
Covid Free que va tenir lloc al polí�gon Riu d’Or 
Casanova el dijous 19 de novembre. Va ser un 
cribratge massiu per fer encara més segura 
l’activitat a les empreses i contribuir a garan-
tir la continuí�tat de l’economia. 

Els testos ràpids d’antí�gens es van realitzar 
en unes unitats mòbils que es van instal·lar al 
polí�gon industrial. La convocatòria va ser tot 
un èxit de participació. Els resultats, també: 
totes les persones que es van sotmetre a la 
prova van donar negatiu de covid-19.

La iniciativa, impulsada per la PIMEC i Mutu-
acat i amb el suport de l’Àjuntament de Sant 
Fruitós de Bages i de l’ÀPÀES, va comptar amb 
la presència del conseller d’Empresa i Coneix-
ement, Ramon Tremosa, que va posar en 

valor la tasca de la patronal a l’hora de buscar 
fórmules que permetin garantir la seguretat 
per a la salut dels ciutadans en l’àmbit laboral 
de les empreses de Catalunya.

També van ser-hi presents el president de 
PIMEC a la Catalunya Central, Esteve Pintó; el 
secretari general de PIMEC, Àntoni Cañete; el 
director general de Mutuacat, Sergi Marcià; 
l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, À� dria 
Mazcuñán; el primer tinent d’alcalde i regidor 
de Promoció Econòmica, Felip Echarri; la 
regidora de Sanitat, Laia Feliu; la directora 
general del departament d’Empresa i Coneixe-
ment a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves; 
el director executiu de PIMEC, David Giménez; 
el president de l’ÀPÀES, Ferran Boixadós, i de 
l’adjunt a la direcció general de Mutuacat, Leo 
Martí�nez.

Sant Fruitós de Bages és el primer munici-
pi de la Catalunya Central on s’ha realitzat 

aquesta campanya, que vol garantir les 
màximes mesures de prevenció i seguretat pels 
treballadors. La iniciativa PIMEC Covid Free, 
supervisada pel prestigiós metge i investigador 
Oriol Mitjà, s’havia realitzat prèviament només 
a Sant Quirze del Vallès i a les Franqueses del 
Vallès.

L’APAES amplia les accions de 
dinamització empresarial gràcies a un 
ajut extraordinari de l’Ajuntament
El Consistori ha atorgat una subvenció extraordinària per 
donar un impuls extra al sector

Acompanyament a empreses i 
autònoms per la crisi de la  covid-19
L’APAES ha posat en marxa una nova línia de servei arran 
de la pandèmia

L’Àjuntament de Sant Fruitós de Bages ha 
atorgat una subvenció extraordinària de 
16.900 euros a l’Àssociació de Parcs d’Àc-
tivitat Empresarial del municipi (ÀPÀES), 
que contribuirà a enfortir l’entitat i a 
ampliar les accions de dinamització em-
presarial que porta a terme.

À través d’aquesta subvenció, des de 
l’associació es realitzaran accions per tal 
de donar un fort impuls a la incorporació 
de nous associats i, d’aquesta manera, 
disposar d’una entitat on s’hi vegi repre-
sentada la màxima diversitat d’empreses 
implantades als polí�gons de Sant Fruitós 
de Bages.

En aquest sentit es realitzarà prospecció 
a empreses, es duran a terme millores 
en les eines comunicatives com la pàgina 
web i la creació de butlletins informatius, 
es potenciaran les trobades empresarials 
per crear sinergies i també es duran a 
terme accions per fomentar la mobilitat 
sostenible als polí�gons, entre d’altres.

L’Àjuntament i l’ÀPÀES col·laboren des 
de l’any 2013 per tal de desenvolupar 
conjuntament accions per donar suport 
al teixit empresarial. Àquest any, a causa 
de la crisi generada per la covid-19, s’ha 
ampliat l’import econòmic de la subvenció 
per donar un impuls extra a aquest sector.

Durant l’any 2019, l’ÀPÀES va participar 
en diferents trobades, reunions i es-
deveniments de caire empresarial. Per 
una banda, va organitzar dos esmorzars 
empresarials, trobades obertes al teixit 
empresarial en què es van debatre difer-
ents temes d’interès. En concret, es va fer 
seguiment de l’execució de les obres del 
Pla de Millores de Polí�gons, de la segona 
convocatòria d’aquest pla de millores i 
les actuacions proposades a la Diputació 
de Barcelona, de la recepció de les obres 
del polí�gon de Santa Ànna i dels diferents 
projectes de l’Àjuntament de Sant Fruitós 
de Bages per a les zones industrials. 
En paral·lel, al llarg de l’any la junta de 
l’entitat va mantenir 7 reunions tècniques 
amb el Consistori local per tal de fer 
seguiment de les actuacions ja engegades 
i impulsar-ne de noves. També va par-
ticipar en trobades i taules de treball al 
Consell Comarcal del Bages i va assistir 
a la presentació de la llei de les À� rees de 
Promoció Econòmica i Urbana (ÀPEUs) a 
la Generalitat de Catalunya.

Per tal d’ajudar i acompanyar el teixit em-
presarial a afrontar la crisi causada per la 
covid-19, l’ÀPÀES ha posat en marxa una 
lí�nia de servei especial que s’adreça a em-
preses i autònoms del territori. L’entitat 
ha creat una xarxa de comunicació per tal 
de canalitzar i difondre totes aquelles in-
formacions d’interès per al teixit empre-
sarial arran de la pandèmia, com poden 
ser noves normatives, resolucions de la 
Generalitat, convocatòria de subvencions, 
etc., a la vegada que es resolen dubtes que 
puguin sorgir. Les persones i empreses 
interessades en aquest servei podeu 
contactar amb l’entitat a través del correu 
electrònic info@apaes.cat
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Món Sant Benet és, sens dubte, un 
actiu molt important per al mu-
nicipi de Sant Fruitós de Bages, la 

Catalunya Central i, de retruc, el conjunt 
del paí�s. Milers de persones visiten cada 
any aquest projecte cultural, turí�stic i 
gastronòmic que va néixer l’any 2007 i 
que ofereix un ampli ventall de propostes 
per a públics molt diversos. La propietat i 
gestió és a càrrec de la Fundació Cata-
lunya La Pedrera, institució fortament 
compromesa amb el territori.

La possibilitat de visitar d’una forma 
innovadora un monestir que data del segle 
X i de passejar-se per les estances que va 
ocupar el pintor modernista Ramon Casas 
al segle XX és ja per sí� un important atrac-
tiu, però no l’únic. À més de gaudir d’un 
gran potencial cultural i turí�stic, després de 
13 anys Món Sant Benet s’ha erigit també 
com un focus d’activitat i un punt de pro-
jecció de gastronomia, hàbits saludables, 
emprenedoria i generació d’idees. 

Per la seva ubicació i instal·lacions, Món 
Sant Benet s’ha convertit en un centre 
de referència per a la celebració d’esde-
veniments de la Catalunya Central. Des 
de la seva posada en funcionament, més 
d’un milió de persones han participat en 
celebracions, reunions, trobades de team 
building, sopars d’empresa i congressos 
de tot tipus que han tingut com a escenari 
aquest magní�fic complex. “Les empreses 
valoren molt i molt bé la nostra implicació 
i professionalitat vers els projectes de 
cada empresa, també la qualitat de tot 

plegat, és a dir, del menjar, l’entorn, les 
instal·lacions, l’ambient i els serveis”, afir-
ma el gerent de Món Sant Benet, Ferran 
Gonzàlez Serra, que destaca també “la 
part humana que crea en molts casos una 
relació molt estreta i perdurable pel fet de 
compartir una experiència”.

Moltes idees innovadores, projectes i 
reconeixements s’han engendrat doncs 
a Món Sant Benet, que cada vegada acull 
més esdeveniments vinculats a Sant 
Fruitós de Bages, com és el cas de la Nit 
Empresarial. “Tot plegat, junt amb la 
relació qualitat-preu, ens fa ser altament 
competitius tant en esdeveniments locals 
com nacionals i internacionals sense 
importar la dimensió o pressupost”, diu el 
gerent.

Una aposta per la gastronomia

Món Sant Benet compta amb tres propos-
tes gastronòmiques d’alt nivell i amb una 
clara aposta pels productes de proximitat 
i de temporada. Es tracta de La Fonda, 
el Restaurant Món i el Restaurant l’O� , 
aquest últim reconegut amb una de les 
prestigioses estrelles Michelin. Els tres 
establiments s’abasteixen dels tres horts 
ecològics propis que es conreen en els 
mateixes instal·lacions. “La part social, 
cultural, i eco de Món Sant Benet són 
també aspectes únics que reforcen la nos-
tra singularitat”, afirma el gerent, Ferran 
Gonzàlez Serra.  Àrran de la crisi produí�da 
per la covid-19, s’ha hagut de reformular 
aquesta oferta gastronòmica, almenys de 
forma temporal. 

Món Sant Benet és a més la seu de la 
Fundació Àlí�cia, un centre de recerca en 
cuina que investiga productes i proces-
sos culinaris, que innova i treballa per 
millorar l’alimentació de les persones, que 
millora els hàbits alimentaris i que realça 
el patrimoni alimentari i gastronòmic.

L’empresa del mes: Món Sant Benet

Un pol de projecció cultural 
i empresarial
Món Sant Benet és un projecte cultural, turístic i gastronòmic de referència al 
país que posiciona el municipi de Sant Fruitós de Bages
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