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Manresa difondrà les oportunitats de
les noves tecnologies amb l'acte
«El Bages puja al tren de les TIC»
L'acte se celebrarà aquest dijous, 6 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda a la seu de la
Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç de Manresa, situada a l'Edifici Can Jorba a la Muralla del Carme 17-23,
acollirà dijous, a dos quarts de 7 de la tarda, l'acte El Bages puja al tren de les TIC. La xerrada
posa al punt de mira les oportunitats que brinden les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC) a la comarca del Bages, i comptarà amb la presència de personalitats del sector.

L'acte començarà amb la benvinguda de la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Silvia
Gratacós, i l'obertura de l'acte a càrrec de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina
Cruz i Mas. Posteriorment, Gemma Rojas, presidenta de TIC Bages, farà una diagnosi del sector
al Bages. L'acte es clourà amb la ponència 5G: una gran oportunitat, a càrrec d'Eduard Martin, CIO
i director de 5G de la Mobile World Capital Barcelona.

L'accés és obert a tot el públic interessat, i és gratuït.
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L’economia catalana viu un pe-
ríode de desacceleració? «Nosal-
tres no ho hem notat tant com s’ha
dit», assegura Enrique Rodríguez,
secretari general de CCOO del Va-
llès Occidental-Catalunya Cen-
tral. Si bé s’observen alguns pro-
cessos de destrucció d’ocupació
en la indústria, com ara l’ERO a la
planta de TE Connectivity a Mont-
cada i Reixac, Rodríguez atribueix
aquests casos a «decisions estra-
tègiques» de les empreses i no pas
a una frenada general de l’econo-
mia. Rodríguez va fer aquestes de-
claracions ahir al matí a la presen-
tació, a la seu de CCOO a Manre-
sa, de la segona Assemblea Sindi-
cal Oberta de Catalunya del sindi-
cat.  

Segons Rodríguez, el fet que els
partits d’esquerra espanyols ha-
gin format govern en un context
de creixement de l’economia és
una oportunitat per fer reformes
que millorin les condicions de
vida dels treballadors. D’entrada,
el líder sindical afirma que cal de-
rogar la reforma laboral «com més
aviat millor» i aprovar una regula-
ció que equipari els estàndards de
protecció dels llocs de treball als
que hi ha a la resta de països d’Eu-
ropa occidental. 

Rodríguez, a més, reclama al
Govern central que faci les refor-
mes necessàries perquè els sindi-
cats tornin a tenir més pes en la
negociació col·lectiva, que apugi
la pressió fiscal sobre les rendes
altes i que garanteixi la continuïtat
del sistema de pensions. El líder
sindical demana als polítics que

siguin valents: «L’augment del sa-
lari mínim no ha destruït ocupa-
ció, més aviat al contrari. Nosal-
tres defensem que incrementar-
lo fins a 1.200 euros, el 60% del sa-
lari mitjà, és factible i desitjable.
Ara cal que la classe treballadora
recuperi poder adquisitiu». 

Rodríguez és conscient que,
per reforçar CCOO, cal que el sin-
dicat doni més importància a la
deliberació col·lectiva i la partici-
pació horitzontal dels afiliats i
col·laboradors en la presa de de-
cisions estratègiques. Aquest
punt de vista, compartit per la di-
recció, va ser un dels principis que

va guiar la renovació del sindicat
després de la crisi econòmica del
2008. 

Així, el 2015 CCOO va celebrar
la primera Assemblea Sindical
Oberta, en la qual els 5.916 afiliats
i col·laboradors que hi van parti-
cipar van aprovar 25 propostes
que van formar part del pla d’ac-
ció de l’11è Congrés del sindicat.
Totes les propostes s’han traduït
en accions concretes. 

Els eixos temàtics del debat de
la segona Assemblea Sindical
Oberta, que va obrir-se al gener i
es tancarà al juny, són la transició
justa –com cal adaptar-se als

canvis energètics, climàtics, tec-
nològics, laborals i demogràfics
per millorar les condicions de
vida dels treballadors–, els femi-
nismes, la compatibilització de
les identitats personals de tota
mena amb la unitat de la classe
treballadora, el repte generacio-
nal, tant del sindicat com de la
societat en general, i la relació de
CCOO amb les noves realitats
laborals i socials. Aquestes pro-
postes, que els afilitats i els
col·laboradors podran votar en
les assemblees o a través de l’apli-
cació de ccoo.cat, orientaran l’ac-
ció sindical els propers 4 anys. 

VÍCTOR GONZÁLEZ MANRESA

CCOO descarta que l’economia
visqui un període de desacceleració 
El sindicat presenta a Manresa la segona Assemblea Sindical Oberta, que es tancarà al juny

VÍCTOR GONZÁLEZ

Rodríguez i Maribel Ayné, secretària de Polítiques d'Igualtat de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central

L’Ateneu Cooperatiu de la Ca-
talunya Central organitza el pro-
per dia 17 de febrer un acte a la
Casa Flors Sirera de Manresa en
què es presentaran els resultats
d’un projecte de recerca sobre les
cures dins les cooperatives de tre-
ball i d’una eina d’autodiagnosi
per millorar en diversos aspectes
en aquest àmbit. La presentació
anirà a càrrec de Neus Andreu, de
la cooperativa Fil a l’Agulla, que és
qui ha fet la recerca i ha ideat la
posterior eina d’autodiagnosi,
que ara posen a disposició d’altres
entitats i cooperatives.

Fil a l’agulla fa anys que treballa
de prop amb cooperatives, enti-
tats i organitzacions de diferents
tipus que decideixen abordar els
seus conflictes i treballar de ma-
nera més sostenible humana-
ment. Aquests processos han tin-
gut el seu fruit al llarg de l’any 2019
amb el projecte «Fent realitat les
cures dins les cooperatives de tre-
ball associat». 

REDACCIÓ MANRESA

La Casa Flors
Sirera acull una
xerrada sobre
cooperatives 

La Cambra de Comerç de Man-
resa, situada a l’Edifici Can Jorba
a la Muralla del Carme 17-23, aco-
llirà dijous, a 2/4 de 7 de la tarda,
l’acte «El Bages puja al tren de les
TIC». 

La xerrada posa en el punt de
mira les oportunitats que oferei-
xen les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació (TIC) a la co-
marca del Bages, i hi participaran
diverses personalitats del sector.

L’acte començarà amb la ben-
vinguda de la presidenta de la
Cambra de Comerç de Manresa,
Sílvia Gratacòs, i l’obertura de l’ac-
te a càrrec de la regidora d’Ocu-
pació, Empresa i Coneixement,
Cristina Cruz. 

Posteriorment, Gemma Rojas,
presidenta de TIC Bages, farà una
diagnosi del sector al Bages. L’acte
es clourà amb la ponència «5G:
una gran oportunitat», a càrrec
d’Eduard Martín, CIO i director de
5G de la Mobile World Capital
Barcelona.

L’accés és obert a tot el públic
interessat, i és gratuït.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra
reuneix experts
sobre les
oportunitats de
les TIC al Bages

Catalunya va ser la principal
autonomia en despesa turística el
2019, amb 21.325 milions d’euros,
fet que es tradueix en el 21,3% de
tot el que els viatgers internacio-
nals es van gastar a l'Estat i el 4,1%
més que el 2018, segons dades de
l'Institut Nacional d'Estadística
(INE). Aquesta despesa total va
assolir els 92.278 milions l'any

passat a l'Estat, el 2,8% més que un
any abans. La despesa mitjana per
turista va ser de 1.102 euros tant a
Catalunya, com a l 'Estat, el 3,3% i
el 1,7% més, respectivament. Pel
que fa al nombre de viatgers, Ca-
talunya també va ser líder amb
19.358.203 viatgers, el 0,8% més, i
el 23,1% del total. Al conjunt de
l'Estat, es va arribar als 83,7 mi-
lions de turistes el 2019, el 1,1%

més. Al conjunt de l'Estat, el país
que més va gastar va ser el Regne
Unit amb 17.986 milions, el 0,2%
més, seguida d'Alemanya (11.722
milions i un descens del 2,1%) i
França (7.596 milions i el 2,6%
més).

Les Illes Canàries van ser el
principal destí turístic per als es-
trangers al desembre, amb el
27,8% del total. Catalunya va ocu-

par la segona posició, amb el 23%,
i Andalusia la tercera, amb el 13%.
Per origen, el 18,8% dels turistes
que van visitar Catalunya eren
francesos i el 19,9% alemanys.

En dades estatals, la via aero-
portuària és la principal d'accés,
amb prop de 3,5 milions al de-
sembre, el 3,3% més. Per carretera
hi van arribar gairebé un 11% més
i amb vaixell el 15,7% més.

ACN BARCELONA

Catalunya lidera la despesa turística de l’Estat el
2019 amb 21.325 milions d’euros, el 21,3% del total
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 L'euríbor ha repuntat durant
el mes de gener fins al -0,253%.
L'índex, utilitzat com a
referència per fixar els tipus
d'interès de les hipoteques a
Espanya, ha pujat respecte al
-0,261% del desembre.

-0,253%

L’EURÍBOR REPUNTA
LLEUGERAMENT AL

GENER

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Les vendes a les grans
superfícies a Catalunya van
créixer el 3,9% el 2019. Aquest
creixement s'explica per un
augment del 8,3% de les
vendes d'aliments i del 0,7%
de la resta de productes.

3,9%
AUGMENT DE LES

VENDES A LES GRANS
SUPERFÍCIES 

La societat de garantia
recíproca Avalis de Catalunya
va superar per primera vegada
el 2019 els 150 milions d'euros
en avals atorgats, amb 151
milions en total, el 5% més
respecte a l'any anterior.


AVALIS SUPERA ELS

150 MILIONS EN
AVALS ATORGATS  

SINDICALISME El secretari general de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, Enrique Rodríguez, descarta
riscos de desacceleració en la presentació, a Manresa, de la 2a Assemblea Sindical Oberta de l’organització 



7/2/2020 El sector de les TIC al Bages el formen 171 empreses que donen feina a 501 persones - Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

https://www.regio7.cat/economia/2020/02/07/sector-tic-al-bages-formen/595994.html 1/5

0

regió7.cat » Economia » Notícies de Manresa

El sector de les TIC al Bages el
formen 171 empreses que donen
feina a 501 persones
La majoria de projectes empresarials tecnològics de la comarca són pimes que
treballen per a pimes de la Catalunya Central

Víctor González 06.02.2020 | 23:38

Al Bages hi ha 171 empreses del sector de les

Tecnologies de la Informació i la Comunicació
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(TIC), que donen feina a 501 persones. Gemma

Rojas, presidenta de TIC Bages, va obrir amb

aquestes dades la seva intervenció a l'acte «El

Bages puja al tren de les TIC», que va tenir lloc ahir

a la tarda a la seu de la Cambra de Comerç de

Manresa. En el conjunt de Catalunya hi ha 14.997

empreses TIC, on treballen 90.579 persones. El

sector ja suposa el 2,5% del PIB de Catalunya.

Rojas també va revelar que el sou mitjà del sector a

la comarca és de 40.582 euros anuals bruts,

mentre que la mitjana catalana és de 50.602 euros. Rojas, a més, va apuntar que la majoria d'empreses

TIC del Bages, el nombre de les quals s'ha mantingut constant des del 2014, són, sobretot, pimes que

treballen per a pimes de la Catalunya Central i d'arreu del territori català i, en menor mesura, de la resta

de l'Estat espanyol i l'estranger.

La presidenta de l'entitat, que agrupa empreses, professionals, centres formatius i administracions

públiques, va explicar que el 46% de les empreses TIC del Bages es concentren a Manresa i estan

especialitzades en l'edició de programes informàtics, tot i que també n'hi ha que ofereixen altres

serveis. «El 70% de les empreses TIC de la comarca tenen una cartera de serveis més genèrics. La resta

ofereixen productes ad hoc, més especialitzats», va puntualitzar Rojas.

Pel que fa a les fortaleses del sector, la presidenta de TIC Bages va destacar «el domini de programes

concrets, l'oferta de serveis integrals i flexibles i la proximitat».

D'altra banda, Rojas va alertar que les empreses de la comarca són «massa petites, tenen poca

capacitat comercial, els costa cercar una marca pròpia i han d'afrontar una competència molt dura que

fa pressió en els marges de benefici». Rojas també va advertir que la incertesa econòmica és un factor

que també pot condicionar negativament el desenvolupament del sector a la comarca.

Tot i això, va assegurar que el sector té oportunitats de creixement a l'abast perquè la indústria, que té

un pes molt rellevant en l'economia local, viu un procés de transformació digital i d'implementació de

tecnologies 4.0. Rojas va animar els representants del sector de les TIC que omplien ahir a la tarda la

sala d'actes de la Cambra a acompanyar les empreses industrials en aquest procés.

En definitiva, Rojas va afirmar que el sector, si és capaç d'aprofitar les oportunitats, té possibilitats de

creixement en el futur. En aquest sentit, va incidir que el percentatge d'empreses TIC del Bages sobre el

total del sector a Catalunya (1,4%) se situa per sota de la mitjana catalana. «Tenim la capacitat per

créixer, tant en nombre d'empreses com en volum i facturació», va assegurar.

Recomanacions
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Gemma Rojas, ahir a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa

víctor gonzález
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Per fer créixer aquest sector, Rojas va fer una sèrie de recomanacions, tant a les empreses i

professionals que hi treballen com als centres formatius i les administracions.

D'una banda, va afirmar que és «imprescindible» facilitar la creació d'empreses TIC, un objectiu que

només s'assolirà si se simplifiquen els tràmits administratius.

D'altra banda, va considerar que cal «donar a conèixer», tant al sector com al conjunt de la societat, «el

creixement de les empreses que s'han especialitzat».

Finalment, Rojas va assegurar que cal incentivar l'ocupació i les carreres professionals en el sector. Així,

Rojas va alertar que, tot i que Manresa disposa d'una oferta de qualitat i variada d'estudis en TIC, «la

matriculació encara és molt baixa». Rojas va fer una crida a les empreses del sector i a les

administracions perquè treballin de bracet per promoure els estudis en TIC entre els joves de la

comarca i atraure el talent d'arreu.

Sinergies

TIC Bages, que va agafar el relleu de l'extinta Fundació CATIC, agrupa una trentena d'empreses, centres

formatius i administracions que treballen en els àmbits de l'electrònica, la informàtica i les

telecomunicacions.
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Eduard Martín: «La tecnologia 5G és una autopista en la qual cada usuari disposa d'un carril propi».  Economia
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Al Bages hi ha 171 empreses del
sector de les Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació (TIC),
que donen feina a 501 persones.
Gemma Rojas, presidenta de TIC
Bages, va obrir amb aquestes da-
des la seva intervenció a l’acte «El
Bages puja al tren de les TIC», que
va tenir lloc ahir a la tarda a la seu
de la Cambra de Comerç de Man-
resa. En el conjunt de Catalunya
hi ha 14.997 empreses TIC, on tre-
ballen 90.579 persones. El sector
ja suposa el 2,5% del PIB de Cata-
lunya. 

Rojas també va revelar que el
sou mitjà del sector a la comarca
és de 40.582 euros anuals bruts,
mentre que la mitjana catalana és
de 50.602 euros. Rojas, a més, va
apuntar que la majoria d’empre-
ses TIC del Bages, el nombre de
les quals s’ha mantingut constant
des del 2014, són, sobretot, pimes
que treballen per a pimes de la Ca-
talunya Central i d’arreu del terri-
tori català i, en menor mesura, de
la resta de l’Estat espanyol i l’es-
tranger. 

La presidenta de l’entitat, que
agrupa empreses, professionals,
centres formatius i administra-
cions públiques, va explicar que
el 46% de les empreses TIC del Ba-
ges es concentren a Manresa i es-
tan especialitzades en l’edició de
programes informàtics, tot i que
també n’hi ha que ofereixen altres
serveis. «El 70% de les empreses
TIC de la comarca tenen una car-
tera de serveis més genèrics. La
resta ofereixen productes ad hoc,

més especialitzats», va puntualit-
zar Rojas. 

Pel que fa a les fortaleses del
sector, la presidenta de TIC Bages
va destacar «el domini de progra-
mes concrets, l’oferta de serveis
integrals i flexibles i la proximi-
tat». 

D’altra banda, Rojas va alertar
que les empreses de la comarca
són «massa petites, tenen poca
capacitat comercial, els costa cer-
car una marca pròpia i han
d’afrontar una competència molt
dura que fa pressió en els marges
de benefici». Rojas també va ad-

vertir que la incertesa econòmica
és un factor que també pot condi-
cionar negativament el desenvo-
lupament del sector a la comarca. 

Tot i això, va assegurar que el
sector té oportunitats de creixe-
ment a l’abast perquè la indústria,
que té un pes molt rellevant en
l’economia local, viu un procés de

transformació digital i d’imple-
mentació de tecnologies 4.0. Ro-
jas va animar els representants del
sector de les TIC que omplien ahir
a la tarda la sala d’actes de la Cam-
bra a acompanyar les empreses
industrials en aquest procés. 

En definitiva, Rojas va afirmar
que el sector, si és capaç d’aprofi-
tar les oportunitats, té possibilitats
de creixement en el futur. En
aquest sentit, va incidir que el per-
centatge d’empreses TIC del Ba-
ges sobre el total del sector a Ca-
talunya (1,4%) se situa per sota de
la mitjana catalana. «Tenim la ca-

pacitat per créixer, tant en nombre
d’empreses com en volum i factu-
ració», va assegurar.  

Recomanacions
Per fer créixer aquest sector, Rojas
va fer una sèrie de recomana-
cions, tant a les empreses i profes-
sionals que hi treballen com als
centres formatius i les administra-
cions. 

D’una banda, va afirmar que és
«imprescindible» facilitar la crea-
ció d’empreses TIC, un objectiu
que només s’assolirà si se simpli-
fiquen els tràmits administratius. 

D’altra banda, va considerar
que cal «donar a conèixer», tant al
sector com al conjunt de la socie-
tat, «el creixement de les empre-
ses que s’han especialitzat». 

Finalment, Rojas va assegurar
que cal incentivar l’ocupació i les
carreres professionals en el sector.
Així, Rojas va alertar que, tot i que
Manresa disposa d’una oferta de
qualitat i variada d’estudis en TIC,
«la matriculació encara és molt
baixa». Rojas va fer una crida a les
empreses del sector i a les admi-
nistracions perquè treballin de
bracet per promoure els estudis
en TIC entre els joves de la comar-
ca i atraure el talent d’arreu. 

Sinergies
TIC Bages, que va agafar el relleu
de l’extinta Fundació CATIC,
agrupa una trentena d’empreses,
centres formatius i administra-
cions que treballen en els àmbits
de l’electrònica, la informàtica i les
telecomunicacions. 

VÍCTOR GONZÁLEZ MANRESA

El sector de les TIC al Bages el formen 171
empreses que donen feina a 501 persones
La majoria de projectes empresarials tecnològics de la comarca són pimes que treballen per a pimes de la Catalunya Central

VÍCTOR GONZÁLEZ

Gemma Rojas, ahir a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa
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ECONOMIA

 El valor de les operacions de
fusió i adquisició arreu del món
durant el 2019 va arribar als 3,4
bilions de dòlars (2,73 bilions
d’euros), tot i la «cautela
econòmica i un règim regulador
més estricte».

3,4
bilions 
VALOR DE LES

OPERACIONS DE
FUSIÓ I ADQUISICIÓ

L’EMPRESALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 The New York Times
Company, l’empresa
propietària del diari The New
York Times, va obtenir un
benefici net atribuït de 139
milions de dòlars (127 milions
d’euros) el 2019. 

139
milions

BENEFICI NET DE THE
NEW YORK TIMES
DURANT EL 2019 

El Gremi d’Hotels de
Barcelona va alertar ahir d’una
caiguda gradual del turisme de
reunions a Barcelona en els
últims anys a causa,
fonamentalment, del clima
polític a Catalunya.


CAU EL TURISME

DE REUNIONS
A BARCELONA  

«La tecnologia 5G és una auto-
pista en la qual cada usuari dispo-
sa d’un carril propi». Amb aquesta
metàfora, el CIO i director de 5G
de la Mobile World Capital Barce-
lona, Eduard Martín, va presentar
la cinquena generació de tecno-
logies de telefonia mòbil al públic
que omplia la sala d’actes de la
Cambra de Comerç de Manresa.

La ponència de Martín va cloure
l’acte «El Bages puja al tren de les
TIC», que van presentar la presi-
denta de la Cambra, Sílvia Grata-
còs, i la regidora d’Ocupació de
l’Ajuntament de Manresa, Cristi-
na Cruz.

Martín va explicar que el 5G és
una «tecnologia habilitadora di-
gital», és a dir, una tecnologia TIC
d’alta capacitat de disrupció i es-

tratègica per a la transformació di-
gital de l’economia. 

L’ús social del 5G, va assegurar
Martín, suposarà una nova fita en
l’evolució de la telefonia. Així, si el
2G va fer possible la missatgeria
mòbil i el 4G va transformar els te-
lèfons mòbils en ordinadors de
butxaca capaços de reproduir àu-
dio i vídeo d’alta resolució, amb el
5G la xarxa serà capaç de proces-

sar «més dades amb més rapide-
sa» i «s’adaptarà a les necessitats
de cada usuari». Tot i que Martín
va admetre que encara no se sap
exactament quin impacte tindrà
en els usos de la telefonia, sí que
va assegurar que serà fonamental
per al desenvolupament de tec-
nologies d’alta precisió, com ara
el cotxe autònom, la cirurgia ro-
bòtica remota i la realitat virtual.   

V.G. MANRESA

Eduard Martín: «La tecnologia 5G és una autopista
en la qual cada usuari disposa d’un carril propi»

V.G.

Eduard Martín

Rojas va afirmar que el
sector, si és capaç d’aprofitar
les oportunitats, té
possibilitats de creixement

TECNOLOGIA Al Bages hi ha 171 empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que donen feina a 501
persones, va revelar ahir Gemma Rojas, presidenta de TIC Bages, en un acte a la Cambra de Comerç de Manresa
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