TAULA D’INDUSTRIA
Acta de reunió
Dia: 22/09/2016
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), Xevi Codina (lavola), Sebastià López (Orlocat), Albert Pérez; Jan Bover
(Javajan), Arnau Rovira (en representació de Joan Rovira) (Mimcord), Pep Anglada (Mecànica
Anglada), Xavier Capelles (CEFORTEM), Josep Solsona (La Salle), Guillem Freixes (ASECORP),
Jordi Codina (Lavola), Joaquim Carandell (Novatilu), Silvia Alcalá (SAUVIC), Joan Contijoch
(President Foment), Jordi Contijoch (Gràfiques Manlleu), Jordi Subiñà (T-SIS);
Han excusat assistència: Francesc Altarriba (Altarriba Pans), Pau Ridorsa (Bon Paladar), Kini
Muntada (Mecanitzats Muntada), Francesc Llorens (NordLogway), Jordi Masgrau (Codol
Gestió), Joan Sala (Grup Carrera), Nedi Bosch (IES Antoni Pous), Dolors Sánchez (Consultora
empresarial), Miquel Altimiras (Metalfen Osona).
Resum de la reunió.
Es destaca l’interès en la petició dels participants a la taula d’industrial del FES Manlleu de
Abril en ser més executius i no entrar en divagacions. S’assenyala el caràcter de punt de
trobada de la Taula d’Industria (TI) document i es proposa que es facin 3 reunions anuals.
L’objectiu de la reunió es el Pla de dinamització que es presenta i les accions per la seva
execució.
S’explica que el document que es presenta és un document obert, sinó perquè s’opini i
demana participació a les empreses i acaba dient que se’ls farà arribar el.
Lavola, empresa que ha redactat el document, fa la presentació que en trets generals conté
unes 35 propostes en 7 àmbits, destacant les mes rellevants ens les àmbits organitzatius de
col·laboració públic-privada, mobilitat i infraestructures, promoció d’espais, fibra òptica.
Destaca que s’ha lligat amb el nou POUM, doncs molts aspectes son de llarg recorregut.
Al llarg de la presentació es fan diversos aclariments sobre accessos i infraestructures, i de les
converses amb la Diputació i els compromisos adquirits per aquesta entitat. .
Ja en el torn de preguntes, alguns dels participants mostren interès en temes com
l’aparcament, transport públic i l’inundabilitats de certes àrees dels polígons. S’explica que
algunes d’aquestes qüestions quedaran aclarides al novembre, que es quan es preveu fer la
presentació del POUM.
Destaca alguna intervenció que considera molt bo tot el que s’ha explicat.
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Conclou la reunió de la taula remarcant el caràcter constituent de la Taula d’Industria en
aquesta trobada i es demana als presents la seva participació, sent unànime la voluntat de
continuar sent presents i amb la reflexió de que el FES Manlleu ha iniciat un espai de diàleg
funcional i amb transversalitat de l’equip de Govern, present a la reunió amb dues regidories,
que expressen la voluntat de ser resolutius, i que la Taula es un espai de diàleg, funcional i poc
polític, veient-li moltes potencialitats.
Es tanca la sessió coincidint els presents en que la periodicitat adequada de la Taula sigui
trimestral.
El document presentat es farà arribar com esborrany a tots els membres donant un període de
suggeriments de 10 dies i passat aquest termini es donarà el document per tancat.

Manlleu, 22 de setembre de 2016
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