
 

5a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE  
POLÍGONS DEL BAGES 

Innovació en la modernització dels polígons d’activitat econòmica 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lloc: CTM-Centre Tecnològic de Manresa 

Parc Tecnològic de la  Catalunya Central– Plaça de la Ciència, 2 de Manresa (Link Maps)  

Data: 06 de juliol de 2018 

Horari: de 10.00 a 13.30 hores 

  

Bona part de les activitats industrials de la comarca es localitzen als polígons d’activitat econòmica. Les 

infraestructures, equipaments i serveis d’aquests polígons són elements essencials per a la competitivitat 

de les empreses i per a la seva activitat empresarial. Tanmateix, actualment molts polígons mostren 

signes d’obsolescència i requereixen inversions per a la seva modernització. La Diputació de 

Barcelona impulsa un pla de modernització de polígons adreçat als ajuntaments de la comarca, de 

manera que s’estan redactant i executant projectes de modernització. Com són aquests projectes de 

modernització? És possible innovar tecnològicament a l’hora de planificar aquestes inversions 

de millora? Cal una concertació público-privada a l’hora de repensar i millorar aquests espais? 

En aquesta jornada invitem els tècnics municipals i les empreses dels polígons del Bages a debatre sobre 

com modernitzar els polígons d’activitat econòmica i a conèixer les solucions tecnològiques disponibles 

per aconseguir-ho. 

PROGRAMA: 

10.00 h Benvinguda 

 Sr. Jaume Arnau, regidor delegat de Comerç, Mercats i Indústria de l’Ajuntament de Manresa.  

 Sr. Juanjo Martin, Sotsdirector General del CTM-Eurecat. 

10.15 h  Pla de Modernització de polígons de la Diputació de Barcelona  
 Sra. Montserrat Rico, Tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. 

 La innovació tecnològica als polígons  

  Sr. Daniel Raya, Business Development. IT Industries & Public Sector. CTM-Eurecat. 

 Els Smart Polígons  

 Sr. Pol Valero, Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Manresa. 

11.15 h Pausa cafè  

11.45 h Espais de Debat: Com podem innovar alhora de modernitzar els polígons i espais 

industrials?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 h Conclusions dels espais de debat 

13.30 h Cloenda 

 Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del 

Bages.       
 

Espai de debat 1: Sostenibilitat i 
economia circular als polígons: 

residus i aigua 

Espai de debat 2:  
Eficiència energètica als 

polígons 

Espai de debat 3:  
Mobilitat i telecomunicacions 

als polígons 

Recollida mancomunada de residus, PaP 
industrial, xarxes d’aigües separatives, gestió 
intel·ligent dels recursos, simbiosi industrial, 

servitització, etc. 

Telegestió de l’enllumenat públic 
eficient, autoconsum, district 

heating amb biomassa, cogeneració, 
fotovoltaica i  eòlica aplicada als 
polígons, smart grids, punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics, etc. 

Fibra òptica, tecnologies aplicades a 
la seguretat, sistemes de 

reconeixement de matrícules als 
accessos, transport amenities, nous 
serveis al gran tonatge, car sharing. 

Moderat per Frederic Clarens, Àrea de 
Sostenibilitat del CTM-EURECAT.  

Moderat per Gemma Cucurella, 
representant de la Intercol·legial 
tècnica de la Catalunya Central.  

Moderat per Pol Valero, cap del Servei 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de Manresa. 

Confirmada la participació del  Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci de Residus del 

Bages, l’Oficina de Simbiosi de Bufalvent i les 
empreses CIMaigua, Craley Grup-Fibraigua, 

Remosa i Desferres Catalunya, entre d’altres.  

Confirmada la participació de 
l’Agencia de l’Energia del Bages, el 

Gremi d'instal·ladors GBB i les 
empreses Domini Ambiental, Selba, 
SECE i FelixCornet entre d’altres.  

Confirmada la participació de les 
empreses Fibracat, Bytelcom, 

Barkeno, Ausa, i Tracma, entre 
d’altres.  

https://www.google.es/maps/place/CTM+-+Centro+Tecnol%C3%B3gico/@41.744323,1.847076,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4947ca79b9cffc90!8m2!3d41.744323!4d1.847076
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcDPyeK7CKrUy4fAmskx_xtZZUdpfguzNgVsGbztb4McHFpQ/viewform
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Amb la col·laboració de:  
 
 
 
 

 

 

 


