TAULA D’INDUSTRIA
Acta de reunió
Dia: 5/04/2017
Hora inici: 19:00
Hora final: 20:15
Lloc: Can Puget, Manlleu
Participants: Enric Vilaregut (Regidor Serveis Territorials i Esport Aj. de Manlleu), Eudald
Sellarés (Regidor Promoció Econòmica Aj. de Manlleu), Betlem Parés (Aj. de Manlleu, OPE),
Jaume Codina (OPE, Aj. de Manlleu), Benjami Nieto (Regidor Aj. de Manlleu), Ramon Soldevila
(Regidor Aj. de Manlleu), Jordi Codina (Lavola), Joan Rovira (Mimcord), Pep Anglada (Mecànica
Anglada), Xavier Capelles (CEFORTEM), Guillem Freixes (ASECORP), Kini Muntada (Mecanitzats
Muntada)
Jordi Masgrau (CòdolGestió), Albert Fabré (Manlleu D Fusta), Conrad Tarragó (Esbelt), Anna
Viladecans, Albert Viladecans (Anna Viladecans SL), Joan Costa, Jaume Costa i Assumpta Costa
(Metal·lúrgica Manlleuense Metmann), Elisabet Mayorga (Prasfarma).
Han excusat assistència: Jan Bover (Javajan), Joan Creus (Mecàniques Creus SL), Joan Sala
(Grup Carrera), Olga (Josep’s Mobles Disseny SL).
Resum de la reunió.
El Pla d’acció dels PAE presentat en l’anterior trobada de la taula és el punt de sortida,
centrant els punts a tractar principalment en accions concretes: estat del nou POUM, tant pel
que pertoca a mobilitat, com a la creació de sòl industrial i a infraestructures, on la prioritat és
la fibra òptica.
Relatiu al POUM s’explica sobre un esborrany de plànols en quin moment es troben les
converses amb els propietaris sobre el desenvolupament de les àrees del Mas i del Verdaguer.
Ambdós projectes es volen fer per cooperació. El Verdaguer va una mica més avançat que el
Mas i s’espera que a finals de 2017 el projecte de reparcel·lació estigui ja acabat per entrar
màquines ja el 2018. El Mas va una mica més endarrerit, el pla parcial no està encara aprovat
però sempre serà possible en cas de retard, fer una segregació del pla antic.
Algun empresari opina que perquè el procés vagi ràpid, cal anar de pressa en iniciar o al menys
tenir, el compromís d’inici dels treballs de millora de l’accés als polígons amb vials amples per
la zona nord, direcció a Torelló i la C37, que sense això serà molt difícil vendre.
Tot i estar fora de l’ordre del dia, s’assenyala que el tema dels aparcaments s’abordarà més
endavant concentrant ara els esforços en els altres dos projectes. No obstant, s’avança que es
buscaran espais per reconvertir-los en aparcament, en un marc d’acord amb els propietaris.
En quan a la fibra òptica, s’informa que dues operadores han presentat ja el seus plans de
desplegaments de fibra òptica als polígons i s’espera que en breu n’apareguin un parell més,
independentment del desplegament en trama urbana que ja està fet o en curs (Movistar i Más
Móvil).

Acta reunió Taula Industria 05042017

1 de 2

En el punt de l’ordre del dia dedicat a la formació, el Cefortem manifesta la seva voluntat
d’arribar a acords amb les empreses. Segons expressen, “convertir les aules en una extensió de
les seves empreses” és la manera de millorar la formació dels treballadors, facilitant-ne la
selecció directa.
Fora de l’ordre del dia però prou important, se’ls convida a la inauguració el proper dia 27 de
l’espai Coworking LAB Manlleu, a disposició de totes les empreses i emprenedors de Manlleu.
I ja per acabar, se’ls informa dels acords signats amb l’Institut de Manlleu pel la creació del
Centre de formació integral de Manlleu, orientat a la formació en l’àmbit sociosanitari.
Es tanca la reunió remarcant el caràcter participatiu de la Taula d’Industria, agraint la seva
presència als assistents i demanant la continuïtat de la seva participació, sent unànime la
voluntat de continuar sent presents.

Manlleu, 11 d’abril de 2017
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