
 
 
 
 

TAULA D’INDUSTRIA 
Acta de reunió 

 
 

Dia: 09/07/2020  
Hora inici: 19:00  

Hora final: 21:00 

Lloc: Sala de sessions del 2n pis de l’Ajuntament de Manlleu – Plaça Fra Bernadí, 6 
 
 

 

Participants: Enric Vilaregut (Regidor Serveis Territorials, urbanisme, infraestructures, 
manteniment, servei d’obres i espai públic), Eudald Sellarés (Regidor Promoció Econòmica, fires i 
mercats Aj. de Manlleu), David Bosch (Regidor d’Indústria, Coneixement i Agenda Manlleu 2030) 
Betlem Parés (Coordinadora ASPPE), Toni Freixanet (Cap de Serveis d’infraestructures i Intervenció 
mediambiental), Ester Bofias (Responsable d’infraestructures viàries), Núria Mora (delineant), 
Georgina Pérez (Tècnica de comunicació i promoció ciutat),  Pilar Raurell (Tècnica d’empresa OPE), 
Josep Colomer (Colomer-Rifà), Ramon Colomer (Colomer-Rifà), Oriol (Colomer-Rifà), Montse Ficapal 
(secretària territorial de PIMEC Catalunya Central), David Burgaya (Cambra de Comerç delegació 
d’Osona), Anna Campasol (Cambra de Comerç de Barcelona - Responsable zona Osona-Berguedà), 
Montse Pujol (Badabadoc comunicació), Jordi Contijoch (Gràfiques Manlleu, president de l’AEM),  
Pep Anglada i fill (Mecànica Anglada),  Guillem Freixes (ASECORP), Joan Rovira (Mimcord), Rubén 
Junquera (TAC Osona), David Fabré (Xocolating 1944), Joan Costa i Assumpta Costa (Metal·lúrgica 
Manlleuense Metmann, Sebastià López (Orlocat), Xavier Coromina (Euromat), Joan Creus 
(Mecàniques Creus), Jordi Saborit (Neida), Jordi Martínez (Polarier Tilsa), Rubén Junquera (TAC 
Osona), Ivan Larrea (Tole Catalana), Núria Macià (CREACCIÓ),  i Jaume Codina (Manlleu Quatre) 
 
 

Ordre del dia: 
 

1. Calendari d’execució del Pla de Modernització de Polígons. Regidoria Urbanisme 

2. Pla del Mas. Nou sòl industrial. Regidoria Urbanisme. 

3. Projectes diversos de reactivació econòmica.(compra agregada, estudi mercaderies, pla 

de mobilitat). Regidoria Promoció Econòmica. 

4. Nova edició FES Manlleu-Setembre 2020. Regidoria Promoció. Econòmica. 

5. Situació socioeconòmica actual. Regidor Indústria. 

6. Participació de PIMEC Catalunya Central i CAMBRA DE COMERÇ d’Osona per explicar els 

seus recursos davant la crisi sanitària. PIMEC i Cambra. 

7. Precs i preguntes.  

 



 
 

 

Resum de la reunió: 
 
Després d’unes paraules per part dels tres regidors  donant la benvinguda el regidor d’urbanisme 
Sr. Enric Vilaregut, va informar que les obres s’iniciarien al setembre i a continuació va donar pas als 
de Colomer-Rifà. 
 
1. El Sr. Josep Colomer de Colomer-Rifà, va explicar el projecte de modernització del polígon, 

l’àmbit de les actuacions afectaran al Polígon de La Coromina, Font de Tarrés i El Verdaguer i es 
faran en 2 fases. 

 
Les actuacions de la Primera Fase seran: 
 

- Renovació de la xarxa d’aigua potable dels següents carrers: Ronda Matagalls, Carrer 
Fontcuberta, Carrer Joan Maragall, Carrer Santa M. de Corcó, Carrer Bellfort i Carrer Canigó, 
Carrer Sogorb). En els carrers de Santa M. de Corcó i Sogorb es farà per la calçada, i la resta 
per les voreres. 

- Canalització del Torrent Perer i 
clavegueram: Carrer Alp, Carrer Freser, 
Ronda Matagalls, Carrer Joan Maragall, 
Carrer Canigó i Carrer Sogorb) 

- Enllumenat públic, els punts existents es 
faran tots nous  i seran aeris, excepte en 
les cruïlles: Carrer Alp, Carrer Freser, 
Ronda Matagalls, Carrer Fontcuberta, 
Carrer Joan Maragall, Carrer Santa M. de 
Corcó, Carrer Rupit, Carrer Bellfort, 
Carrer Canigó, Carrer Sogorb, Avinguda 
Bellmunt, Carrer Font de Tarrés i cruïlles 
de tots els carrers de la Coromina. 

- Canalització de la Fibra òptica als carrers Ronda Matagalls, Carrer Fontcuberta, Carrer Santa 
M. de Corcó, Carrer Bellfort, Carrer Canigó, Carrer Sogorb, cruïlles de tots els carrers de la 
Coromina. 

 
Les actuacions de la Fase 2 estan pendents de trobar part del finançament, però les actuacions 
previstes seran: 
 

- Pavimentació – Asfaltat i voreres 
- Senyalització 

 

Va matisar que intentarien que l’obra tingués la mínima afectació possible, en els carrers de 2 
direccions primer es faria un sentit per tal que l’altra fos de pas pels vehicles i en les d’un sentit es 
faria per trams. 
 
I va donar pas a la Montse Pujol de l’empresa Badabadoc, empresa que ha estat contractada per 
l’Ajuntament per dur a terme la comunicació i informar a les empreses en tot moment mentre duri 



 
el procés de les obres. L’interlocutor serà únic i s’informarà a les empreses, veïns i visitants amb 
l’antelació necessària les afectacions i incidències que puguin sorgir, tan a l’inici com a la finalització. 
La informació es farà a través de les xarxes socials i/o dels canals que les empreses i veïns hagin 
preferit. També es faran unes trobades inicials amb els veïns i empreses per tal d’explicar les obres, 
saber què necessitaran saber, amb quina antelació i a qui caldrà fer arribar la informació. Aquestes 
reunions es faran en diversos dies i horaris per facilitar que tothom hi pugui assistir.  
 

2. Polígon Pla del Mas – El Sr. Ramon Colomer de Colomer-Rifà va explicar que arran d’una 
modificació que va fer l’Ajuntament ha sortit un nou sector a la Coromina nord que consta de 
66.000 m2 de sòl industrial del qual ja s’ha acabat la redacció del projecte d’urbanització i el de 
reparcel·lació està molt avançat. 

3. Aquesta intervenció va donar pas al Regidor de 
Promoció Econòmica, Eudald Sellarès, que va 
explicar els diversos projectes de reactivació 
econòmica que l’Ajuntament està duent a terme i 

4. va informar de la nova edició del FES Manlleu que 
es durà a terme a la tardor i que tindrà per 
objectiu actualitzar el Pla d’Acció de 
Desenvolupament Econòmic de Manlleu i àmbit 
Territorial davant la nova situació que estem 
vivint. 

5. A continuació, el regidor d’indústria, David Bosch va explicar la situació socioeconòmica actual 
de Manlleu, així com els objectius polítics i les palanques de canvi que contribuiran a fer-los 
possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La darrera intervenció va ser per la secretària territorial de PIMEC Catalunya Central i la 
Responsable de la zona Osona-Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona que van  explicar 
els serveis i recursos que ofereixen a les empreses davant la crisi sanitària. 

7. En el torn de preguntes no hi va haver-hi intervencions per part dels empresaris assistents. 


