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Presentació

Jordi Santasusana i Codina
President de la Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa

L’any 2004 ha estat, per a tots els qui formem part de la Cambra de
Comerç de Manresa, un any de treball intens, d’esforç, però també
de satisfaccions. El 2004 és, sens dubte, un any de consolidacions,
un any en què tasques iniciades els anys anteriors han començat a
donar resultats, la major part d’ells molt satisfactoris.

En l’àmbit dels serveis, una de les apostes importants de la Cambra
en els darrers temps, hem vist com arrelaven dos serveis iniciats tot
just l’any passat: l’Oficina de Gestió Unificada (OGU) i el Servei
d’Assessorament Tecnològic, amb uns resultats pel que fa a gestió
de tràmits especialment positius en el cas de l’OGU, ja que s’han
superat totes les previsions fetes pel departament de Treball i
Indústria de la Generalitat. Estem contents que aquest servei fun-
cioni, però encara ho estem més de veure que és útil per a les em-
preses de la nostra comarca, ja que els evita temps i desplaça-
ments. D’altra banda, l’any 2004 hem començat a oferir els certifi-
cats digitals de Camerfirma, en una clara aposta per la incorporació
de les TIC a les empreses i perquè aquestes tecnologies afavoreixin
d’una forma real la seva activitat, permetent realitzar d’una forma
segura a través d’internet, tot tipus de tràmits, transaccions i opera-
cions.

L’augment del nombre de cursos de formació oferts per la Cambra,
l’impuls de noves accions per a afavorir la internacionalització de les
empreses, la continuació de les línies de suport al comerç urbà a
través dels plans de dinamització comercial i el contacte directe
amb les empreses de la nostra demarcació per tal de conèixer les
seves necessitats reals, han estat altres punts destacats en l’acti-
vitat de la Cambra al llarg del 2004. A un nivell més institucional,
hem de remarcar la presència dels prínceps d’Astúries a l’acte d’en-
trega dels Premis Cambra, el novembre passat, i la preparació de
dos importants projectes que culminaran aquest 2005: el trasllat de
la seu de la Cambra a Can Jorba i l’inici de les activitats del
Centenari. Encarem doncs un any important per a la nostra institu-
ció, un any en el qual volem obrir les portes de la Cambra al conjunt
de la societat de la nostra comarca.

No voldria acabar sense agrair molt sincerament als membres del
Comitè Executiu i del Ple i a tot el personal de la Cambra el seu
esforç i dedicació en tirar endavant una institució que, no ho obli-
dem, està al servei de tota l’empresa bagenca.
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La
Cambra

La Cambra és una corporació de dret públic que té com a
objectius vetllar pel desenvolupament econòmic de la comarca
del Bages i pels interessos generals de les seves empreses. Els
seus òrgans de govern són el Ple, el Comitè Executiu i el
President, que són escollits per sufragi universal de totes les
empreses de la demarcació cada 4 anys.

Composició del Ple. Legislatura 2002-2006

Grup

Ind. extrac.
no metal.

Metal·lúrgica

Fab. de teixits 
tèxtils

Paper, arts
gràf., químiques

Mat. de transport

Fusta, suro i altres

Alimentació i
begudes

Prep. d’obres i
construc.

Empresa

Elèctrica Selga SA
Formigons i Àrids SA

Tallers SA-PA SL
Tecniacero SA
Vilardell Purtí SA
Const. Mec. de Manresa SA

Bancintes SL
Essis Confección SL
Perramon i Badia SA

Pirelli Neumáticos SA
Sertín SL

Metalbages SA

Santasusana SA

Busquets Esteban, Juan José
Sala Salas SA

Construccions Salido SA
Constructora d’Aro SA
Electromecànica Soler SL

Representant

Francesc Selga
Josep Masachs

Joan Sarri
Francesc Farràs
Joan Cortina
Judit Botifoll

David Brunet
Òscar Valiente
Miquel Perramon

Claudio Sánchez
Manel Rosell

Joan Marín

Jordi Santasusana

Juan José Busquets
David Sala

Fèlix Salido
Jordi Tragant
Jordi Soler



Comerç
especialitzat

Comerç al detall

Comerç a l’engròs

Hoteleria

Trans. emmag. i
comunicacions

Mediació financera

Act. immob. 
i serveis

Altres serveis
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Comercial Juanola SL
Bodega Roqueta SA

Del Paso Linares, Miquel

Haro Nájar, Joan
Unilabor SL

Terres i Parets SL

Hostal La Barca SL
Sánchez Pulido, Diego

Transportes Dopal SA
Viajes Concord SA

Banco Bilbao Viz. Arg. SA
Caixa Manresa

Llobregat Lúdics SL
MS-MT SL
Promotora de Casas SL

Perruqueria Codina CB
Fundació Caixa Manresa

Llorenç Juanola
Montserrat Rodié

Miquel Del Paso
(e.p.d) (fins el 15/07/04)
Joan Haro
Josep Escalé

Xavier Lanza

Joan Domínguez
Diego Sánchez

Lluís Planas
Josep Guardiola

Enric Gamell
Josep Vives

Josep M. Camps
Antonio Sorroche
Elisa Claret

Marcel Codina
Jaume Torras 
(fins el 24/11/04)
Pere Ribera
(des del 24/11/04)

Representants de la Federació Empresarial i Pimec-

Sefes Catalunya Central

Federació Empresarial

Pimec-Sefes Catalunya Central

Enric Perramon

Vicenç Mauri
Pere Casals
Ignasi Perramon
Jaume Torras

Comitè Executiu

President

Vicepresident primer

Vicepresident segon

Tresorer

Vocals

Secretari general

Jordi Santasusana

Manel Rosell

Joan Haro

Enric Gamell

David Brunet
Josep Escalé
Vicenç Mauri
Jaume Torras

Joan Sarri

Josep Ribera

Santasusana SA

Sertín SL

Haro Nájar, Joan

BBVA

Bancintes SL
Unilabor SL
Matribages
Fundació Caixa Manre-
sa (del 29/01/04 al 24/11/04)
Taller SA-PA SL
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Membres del Ple

Judit Botifoll

David Brunet

Joan Josep Busquets

Josep Maria Camps

Pere Casals

Elisa Claret

Marcel Codina

Joan Cortina

Miguel del Paso (e.p.d)

Joan Domínguez

Josep Escalé

Francesc Farràs

Enric Gamell

Joan Haro

Llorenç Juanola

Xavier Lanza

Joan Marín

Josep Masachs

Vicenç Mauri

Josep Guardiola

Enric Perramon

Ignasi Perramon

Miquel Perramon

Lluís Planas

Montserrat Rodié

Manel Rosell

David Sala

Fèlix Salido

Claudio Sànchez 

Diego Sánchez

Jordi Santasusana

Joan Sarri

Francesc Selga

Jordi Soler

Antonio Sorroche

Jaume Torras

Pere Ribera

Jaume Torras

Jordi Tragant

Oscar Valiente

Josep Vives

Construccions Mecàniques de Manresa 

Bancintes SL

Busquets i Esteban, Joan Josep

Llobregat Lúdics SL

Pimec-Sefes Catalunya Central

Promotora de Casas SA

Perruqueria Codina CB

Vilardell Purtí SA

Del Paso Linares, Miguel (fins 15/07/04)

Hostal la Barca

Unilabor SL

Tecniacero SA

BBVA

Haro Najar, Joan

Comercial Juanola SL

Terres i Parets SL

Metalbages

Formigons i Àrids

Pimec Sefes Catalunya Central

Viatges Concord SA

Fed. Empresarial de la Cat. Central

Pimec Sefes Catalunya Central

Perramon i Badia SA

Transportes Dopal SA

Bodegas Roqueta SA

Sertín SL

Sala Salas SA

Construcciones Salido SA

Pirelli Neumáticos SA

Sánchez Pulido , Diego

Santasusana SA

Tallers SAPA SA

Elèctrica Selga SA

Eletromecànica Soler

MS-MT SL

Fundació Caixa Manresa (fins 24/11/04)

Fundació Caixa Manresa (des del 24/11/04)

Pimec Sefes Catalunya Central

Constructora d'Aro

Essis Confección SA

Caixa d'Estalvis de Manresa
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Jove Cambra

UBIC

Cambra de la Propietat Urbana

Consell Tecnològic del Bages

Col·legi d'Agents Comercials

Fundació Abadia de Montserrat

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials

Col·legi d'Enginyers Industrials

Montepio de Conductors

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

Fundació Universitària del Bages

Vocals consultors

Jordi Simon

Jordi Francitorra

Joan Masachs

Venanci Pellicer

Salvador Portabella

Josep Sinca

Albert Gómez

Lluís Vázquez 

Josep M. Vives

Enric Masana

Juan Jorge Sánchez

Valentí Martínez

L'Agricola Regional

Barnaus Assessors

Indústries Ponsa

Banc de Sabadell

Kadira

Ibervinter

Adjunts a comissió

Antoni Balcells

Josep Barnaus

Salvador Cors

Miquel Pujols

Joan S. Rodó

Antoni Rosell

Moià

Artés

Navàs

Navarcles

Castellgalí

Sant Salvador de Guardiola

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sallent

Súria

Delegats

Josep Autet

Josep M. Artigas

Faustí Castaño

Jordi Feixo

Enric Freixa

Ramon Llobet

Carles Miralles 

Miquel Priego

Josep Puig

M. Àngels Vilanova (e.p.d)
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Josep Ribera

Glòria Oviedo

Oriol Jou
Conxita Rovira
Encarna Macias

Conxita Rovira

Jaume Ferrer
Roser Capsada

Esther Hernández

Isabel Cortés

Imma Bonvehí
Carmen Maria Mieza

CatPress

Glòria Oviedo

Encarna Macias

Ramon Serra

Saumoy Ribó Baigés

De Puig Advocats

Organigrama de la Cambra

Secretari general

Secretària de presidència

Administració

Comerç interior

Comerç exterior

Indústria

Formació

Comptabilitat

Premsa i comunicació

Qualitat

Oficina de Gestió Unificada

Assessor tecnològic

Assessorament fiscal

Assessorament jurídic

Comissions

Centenari

President

Vocals

Comerç exterior

President

Vocals

Comerç interior

President

Vocals

Adjunt

Manel Rosell

Pere Casals
Francesc Farrás
Enric Perramon

Montserrat Rodié
Jaume Torras

Josep Pujol

David Brunet
Sebastià Catllà
Elisa Claret
Joan Cortina
Pere Gassó

Josep Guardiola
Antoni Rosell
Ramon Sanllehí
Francesc Santasusana
Jaume Torras

Joan Josep Busquets
Marcel Codina
Josep Escalé
Llorenç Juanola

Xavier Lanza
Miguel del Paso
(e.p.d) (fins 15/07/04)
Oscar Valiente

Joan Haro

Joan Sebastià Rodó
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Construcció

President

Vocals

Economia i patrimoni

President

Vocals

Edifici

Vocals

Projecte edifici

Vocals

Indústria

President

Vocals

Infraestructures i transports

President

Vocals

Promoció comarcal i delegats

President

Vocals-delegats

Enric Gamell

Antoni Balcells
Miquel Pujols

Antoni Rosell
Josep Vives

David Brunet
Josep Escalé

Enric Gamell

Enric Gamell Manel Rosell

Joan Sarri

Judit Botifoll
Joan Cortina
Francesc Farrás

Joan Marín
Claudio Sánchez

Josep Alabern
Jaume Arimany
Josep M. Badia
Elisa Claret
Agustí Cots
Albert Gómez
Josep Masachs
Ricard Pio

Lluís Piqué
Fèlix Salido
Francesc Selga
Jordi Soler
Antonio Sorroche
Jordi Tragant 
Pere Vilaró
Joan Zanichelli

Manel Rosell

Josep Guardiola
Ignasi Perramon

Lluís Planas

David Brunet

Josep Escalé

Josep M. Artigas
Faustí Castaño
Jordi Feijó
Enric Freixa
Llorenç Juanola

Carles Miralles
Miguel Priego
Josep Puig
M. Àngels Vilanova
(e.p.d)
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Representants en altres organismes i entitats

Assemblea Gral. de Caixa de Manresa
Jordi Santasusana

Consell d'Administració  de Caixa de Manresa
Jordi Santasusana

Associació per a l'Arbitratge de Manresa-Bages
Jordi Santasusana i Josep Ribera

Tribunal Arbitral Manresa-Bages
Jordi Santasusana i Josep Ribera

Comitè Executiu  Fira de Manresa
Jordi Santasusana (nat), Manel Rosell, Joan Haro i  Josep

Ribera (nat)

Patronat Fira de Manresa
Jordi Santasusana, Manel Rosell, Joan Haro, Josep Ribera,

Miquel Del Paso (fins 15/07/04), Diego Sánchez (des de

15/07/04) i Oscar Valiente

Patronat EMI
Ignasi Perramón

Comissió Executiva Fundació Lacetània
Joan Sarri (fins 15/07/04), Judit Botifoll (des de 15/07/04) i

Jordi Tragant

Patronat Fundació Lacetània
Jordi Santasusana (nat), Joan Sarri (fins 15/07/04), Joan

Marin, Jordi Tragant, Judit Botifoll (des de 15/07/04) i Josep

Ribera (nat)

Patronat Fundació Universitària del Bages
David Sala (fins 29/03/04) i Vicenç Mauri (des de 29/03/04)

Patronat Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Manresa
David Sala (fins 29/03/04) i Josep Ribera (des de 29/03/04)

Patronat Escola Universitària Politècnica de Manresa
Jordi Santasusana (nat)

Consell Escolar Territorial  Barcelona-Comarques (Generalitat de
Catalunya)
Josep Ribera

Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i El Bages
Elisa Claret

Associació de Propietaris Plomistes de Manresa
Ignasi Perramón

Patronat del Consell Tecnològic del Bages
Jordi Santasusana i Vicenç Mauri

Consell d'Administració del Bàsquet Manresa, S.A.E.
Xavier Lanza

Camerdata S.A.
Jordi Santasusana

Consell Superior de Cambres d'Espanya
Jordi Santasusana (nat)

Fundació per al Foment de l'Economia i el Màrqueting a Catalunya
Jordi Santasusana

Consell Consultiu de Sant Benet de Bages
David Sala (fins 29/03/04) i David Brunet (des de 29/03/04)

Consorci Viari de la Catalunya Central
David Brunet i David Sala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Comissió Pla Integral de Mobilitat (abans Mixta de Participació
Ciutadana)
Joan Haro

Comissió Mixta de Circulació
Joan Haro

Consell Municipal d'Urbanisme de Manresa
Jordi Soler

Fòrum del Comerç de la ciutat
Joan Haro i Miquel Del Paso

Consell d'Administració d'Aigües de Manresa
A. Codina del Rio

Consell de Mobilitat (Ajuntament de Manresa)
David Brunet

Assemblea General Parc de la Sèquia
Jordi Santasusana

Fira de la Pedra
Vicenç Mauri

Consell d'administració del PTB
Manel Rosell

Consell de Cambres de Catalunya

Ple del Consell
Jordi Santasusana (nat), Manel Rosell i Josep Ribera

Comissió de Medi Ambient
Jordi Santasusana i Josep Ribera

Comissió de Comerç Interior
Joan Haro i Xavier Lanza

Comissió de Comerç Exterior
Manel Rosell i Jaume Torras

Comissió d'Indústria
Joan Sarri i Vicenç Mauri

Comissió d'Infraestructures i Transports
David Brunet i David Sala

Comissió d'Ordenació del Territori
David Brunet

Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Santasusana

Consell de Direcció de la Junta de Residus
Jordi Santasusana

Consell de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Jordi Santasusana

Comissió  de la Borsa de Subproductes de Catalunya
Jordi Santasusana

Comissió Llei d'Intervenció Integral de l'Admin. Ambiental
Jordi Santasusana

Representació del president en altres organismes i

entitats

Associació per a l'Arbitratge de Manresa-Bages (Presidència)
Tribunal Arbitral de Manresa-Bages

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Comitè Executiu Fira de Manresa (Presidència)
Patronat Fira de Manresa (Vicepresidència)
Patronat Escola Universitària Politècnica de Manresa (Presidència) 
Patronat Fundació Lacetània  (Presidència)
Patronat Consell Tecnològic del Bages 
Camerdata SA 
Consell Superior de Cambres d'Espanya 
Escola Superior de Marquèting i Administració de Barcelona-
Patronat ESMA
Fundació Privada per al Foment de l'Economia i el Marquèting a
Catalunya 
Assemblea General de Caixa de Manresa
Consell d'Administració de Caixa de Manresa
Consell d'Administració d'AVALIS

Consell de Cambres de Catalunya

Ple del Consell
Comissió de Medi Ambient (Presidència)
Ple del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Residus
Consell de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Institut Català de Tecnologia
Comissió de Seguiment de la Borsa de Subproductes 
Comissió de Seguiment de la Llei d'Intervenció Integral de
l'Administració Ambiental

Entitats amb seu a la Cambra

Associació de Transportistes de la Catalunya Central
Centre de Normalització Lingüística Montserrat
Col·legi d'Agents Comercials
Col·legi de Delineants
Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages
Gremi de Serradors de Barcelona
Jove Cambra de Manresa
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa

Convenis signats amb altres organismes i entitats

Conveni projecte via verda per afavorir la reflexió sobre aspectes
d'interès per al desenvolupament de la Catalunya Central.
Conveni entre el COPCA, l'ICEX, el Consejo Superior de

Cámaras i les Cambres de Comerç de Catalunya per al desen-
volupament del programa Nex-Pipe 2000.
Conveni entre la Tricameral i la Cambra de Comerç, Indústria i

Serveis d'Andorra.
Conveni entre la Tricameral i la Cambra Nacional de la ciutat de

Mèxic.

.

.

.

.

.

.
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Conveni entre el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i
la Tricameral.
Conveni per al desenvolupament del projecte "Sistema d'infor-

mació territorial per a la promoció industrial del Bages-SIT".
Conveni amb Caixa Manresa per finançament de les PIME.
Conveni amb la Cambra de l’Ariège.
Conveni amb el Centre de Normalització Lingüística de

Manresa.
Conveni amb Caixa de Pensions.
Conveni de pràctiques acadèmiques dels estudiants de la diplo-
matura de gestió i administració pública.
Conveni amb Banc de Sabadell per al finançament de les PIME.
Conveni amb Clarke, Modet & Co. per al servei de patents i mar-
ques.
Conveni amb el CIDEM per a l'establiment d'un punt d'informació
CIDEM (PIC).
Conveni per a la creació d'un Centre de Formació Pràctica per a
la indústria.
Conveni amb Pimec Sefes Catalunya Central.
Conveni amb LCR Telecom España S.A. per serveis de teleco-
municacions.
Acord del Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació

del Bages.
Conveni per a la constitució d'una xarxa territorial de serveis de

suport als emprenedors i a la creació d'empreses.
Conveni amb FECSA.
Conveni amb la Federació Empresarial de la Catalunya Central.
Conveni de col·laboració amb Amics de la Seu, Associació per a
la conservació i restauració de la Col·legiata Basílica de Santa
Maria de la Seu de Manresa.
Conveni entre COPCA, la Tricameral i la FUB per postgrau de
Comerç Internacional.
Acord amb el Centre d'Iniciatives i Negocis de Catalunya, SL,
per al desenvolupament del servei d'assessorament en la gestió
de medi ambient.
Conveni per la formació d'especialistes en Comerç Exterior

(Tricameral).
Conveni amb la Cambra de Comerç Espanyola a Alemanya per
la recuperació de l'IVA a les empreses exportadores.
Conveni amb Santacana Grup per la posada en marxa del servei
d'assessorament i l'adaptació a la Llei orgànica de protecció de
dades.
Conveni amb l'Ajuntament de Manresa i Mútua Intercomarcal

en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses.
Acord amb el departament de Treball, Indústria, Comerç i

Turisme per al desenvolupament i posada en marxa del servei
OGU-Cambra.
Conveni amb el CIDEM per a la creació del nou servei d'assesso-
rament tecnològic comarcal.
Conveni amb la Fundació Abadia de Montserrat 2025.

.

.

.

.
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.
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Conveni amb el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per
al postgrau de Comerç i Marketing Internacional.
Conveni amb el Departament d'Indústria , Comerç i Turisme per
la Borsa de professionals de Comerç Internacional.
Conveni amb Camerdata SA.
Conveni amb l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de

Manresa.
Conveni amb l'Escola Universitària Politècnica de Manresa.
Conveni amb Tribuna Oberta Manresa.
Conveni del Programa de seguiment PIPE 2000 - Catalunya.
Conveni amb Tax Back España SL per la prestació del servei de
devolució de l'IVA de serveis pagats a l'estranger.
Conveni amb la Fundació Politècnica de Catalunya per
Diplomatura de Postgrau en Gestió Integrada de la Prevenció, el
Medi Ambient i la Qualitat.
Conveni de col·laboració entre Les Heures, Fundació Gimpera,
Universitat de Barcelona, i la Tricameral per Postgrau de gestió
ambiental.
Conveni amb el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de

Manresa, Pimec-Sefes, la Patronal Metal.lúrgica del Bages, i els
sindicats CC.OO i UGT, per a la realització d'un projecte per a la inte-
gració laboral de les persones amb disminució de Manresa i
Comarca.

.

.

.

.

.
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Comerç
exterior

L’any 2004 prop de 200 empreses van iniciar-se en l’obertura
de nous mercats per als seus productes gràcies a les missions
comercials organitzades per les cambres de Manresa, Sabadell i
Terrassa, agrupades entorn a la Tricameral. L’aposta de la
Cambra per afavorir la internacionalització de les empreses es
va materialitzar l’any passat en un augment del nombre de
missions i de països visitats.

Missions comercials

Coordinació de 21 missions comercials conjuntament amb la
Tricameral, que van visitar un total de 38 països de tot el món. Hi
participen 191 empreses, de les quals 16 són de la demarcació
del Bages.

Destinació de les missions organitzades per la Tricameral l’any 2004

.. .. . .
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MISSIÓ

Algèria-Marroc

Romania-Bulgària

Romania

Xina-Taiwan

Rússia

Repúbliques Bàltiques

Grècia-Turquia-Xipre

Iran-Emirats Àrabs Units

Corea-Japó

Líbia-Egipte

Brasil-Xile-Argentina

Benelux

França

Regne Unit

Mèxic-Guatemala-Costa Rica

Malàisia-Tailàndia-Vietnam

Portugal

Hongria-Txèquia

Sudàfrica

Croàcia-Eslovènia

Polònia

PARTICIPANTS

10 empreses

9 empreses

9 empreses

12 empreses

8 empreses

15 empreses

11 empreses

8 empreses

5 empreses

5 empreses

9 empreses

7 empreses

8 empreses

5 empreses

10 empreses

10 empreses

10 empreses

10 empreses

10 empreses

10 empreses

10 empreses

Total missions realitzades:

Total empreses participants:

21

191

Missions 
organitzades
l’any 2004 i
número 
d’empreses 
participants

Accions de subcontractació

Promoció de la subcontractació a Alemanya. Sector automoció

Inici de les activitats l’1 de setembre, amb la incorporació de
diferents empreses de la demarcació. Forma part del Pla de
Subcontractació de Catalunya.

Empreses
participants

Països
visitats

Missions
realitzades

Comparativa
de les mis-
sions rea-
litzades els
anys 2003 i
2004

.
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Comerç exterior

Subcontractació-cooperació industrial a Romania

Programa iniciat el 2004 conjuntament amb Pimec, dins del Pla
de Subcontractació de Catalunya. Hi participen 5 empreses i es
realitza una primera visita d’exploració.

Programa Interreg III Ariège-Manresa

Recerca de partners empresarials entre empreses de l’Ariège i
del Bages. Aquesta recerca es fa extensiva a empreses de Midi-
Pyrénées i de tot Catalunya. Hi participen inicialment 10 empre-

ses.

Promoció del contacte entre operadors turístics de les dues
bandes de la frontera, amb l’objectiu d’estudiar possibles col·la-
boracions, crear rutes conjuntes, etc. L’abril del 2004 es realitza
una reunió entre operadors de turisme industrial de la Catalunya
central, la Diputació de Barcelona i representants de l’Ariège. Les
reunions tenen continuïtat.

Jornades de treball entre les cambres de Manresa i de l’Ariège en
el marc de la fira de Saint Girons. Hi participen també empre-
ses i operadors turístics de la Catalunya central.

Trobada entre les
cambres de Manresa
i de l’Ariège a la fira
multisectorial de
Saint Girons

Participació de la Cambra de Comerç de l’Ariège a la fira

Maquitec de Barcelona.

Participació de les estacions d’esquí de l’Ariège a la fira ExpoNeu

de Manresa.

Tramitació de programes del COPCA

Com a delegació del Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA), la Cambra ha tramitat:

18 programes Mipro
13 programes Cerit
1 programa Internet
6 programes Taules Rodones
4 programes Missions Comercials

.
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Servei de consultoria per a pimes

Inici del servei, dirigit a petites i mitjanes empreses. S’ofereix
consultoria a preu reduït, amb un mínim de 20 hores i un màxim
de 60. Hi participen inicialment 3 empreses.

Informació

Atenció a 301 consultes sobre comerç internacional.

Enviament via correu electrònic de les publicacions sobre comerç
exterior Newsletter Tricameral i Informacions Cambra. 

Col·laboració en la confecció i difusió de les pàgines web de les
Cambres catalanes i espanyoles, on queden reflectides totes les
accions que duen a terme les Cambres de Comerç en matèria de
comerç exterior,

Formació

En el marc del programa de formació de la Cambra, coordinació
de l’oferta formativa en l’àmbit del comerç internacional (cursos,
jornades, seminaris i curs de postgrau).

.
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Comerç
interior

L’activitat de la Cambra per la promoció del comerç urbà i de
proximitat es va materialitzar l’any passat en una major partici-
pació en plans de dinamització comercial, que van arribar a 11
poblacions de la comarca. El departament de Comerç Interior de la
Cambra també ofereix als comerciants informació actualitzada
sobre els ajuts de l’Administració, assessorament sobre temes
específics de l’activitat comercial i informes de conjuntura comer-
cial de la demarcació.

8a Jornada de Comerç

Un moment de la
Jornada de Comerç,
que es va celebrar al
centre operatiu de
Caixa Manresa al
polígon Santa Anna
de Sant Fruitós de
Bages

Organització de la 8a Jornada de Comerç, dedicada a debatre
sobre temes que preocupen el sector com l’urbanisme i els
horaris comercials. Hi participen:

Enric Aloy, responsable d’Organització del Consum.
Albert Orts, inspector de consum.
Santiago Pagès, economista i gerent. Coordinador del
Programa d’Assistència Tècnica al Comerç del Consell de
Cambres de Catalunya.

.

.
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Josep Camprubí, regidor de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Manresa.
Antoni Garcia, regidor de Governació, Comerç, Consum,
Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sallent.
Miquel Rodríguez, del Gabinet ECOS.
Àngels Mas, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Manresa.
Alfons Garcia, secretari general del departament de Comerç,
Turisme i Consum.

Presentació del Programa d’Ajuts al Comerç

Organització d’una sessió tècnica de presentació del  programa
d'ajuts al Comerç de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004
per tal de donar a conèixer les línies  de suport a la dinamització
del comerç urbà en tots els seus àmbits. La jornada va a càrrec
de Jordi Carbonell, director de l'Oficina de Comerç de la
Generalitat de Catalunya.

Homenatge als comerciants

L’homenatge als
comerciants va con-
sistir en una visita a
Montserrat, on van
ser rebuts per l’Abat

Organització d’un acte d’homenatge a 7 comerços que figuren
entre els més antics de la comarca. Tots ells superen els 50 anys
d’antiguitat i n’hi ha un (Ca la Paula), que té més de 100 anys. Els
comerços homenatjats són:

Wilma Forns (Sant Vicenç de Castellet).
Viatges Baixas (Manresa).
Ca la Paula (Callús).
Peixateria Camprubí (Navarcles).
Josep Vilanova (Súria).
Garatge Costa (Monistrol de Montserrat).
Vins Alsina (Manresa).

Plans de dinamització comercial

La Cambra ha col·laborat amb 11 plans de dinamització comer-

cial de diferents poblacions de la comarca:
Manresa 
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Comerç interior

Concurs d’aparadors de Nadal

Representants dels 3 establi-
ments guanyadors en l’acte
d’entrega de premis que es va
fer a la seu de la Cambra

Organització del 37è concurs d’aparadors de Nadal, en el qual
participen una vintena de comerços de la ciutat de Manresa. A
més, es col·labora amb els concursos que s’organitzen en dife-
rents poblacions de la comarca. Els establiments guanyadors del
concurs de Manresa són:

Primer premi: Ikks (roba per a nens)
Segon premi: Xocolat (granja-pastisseria)
Tercer premi: Rosa d’Abril (floristeria)

Formació

Coordinació de l’oferta formativa de la Cambra en matèria de
comerç interior, especialment en l’àmbit dels cursos de manipu-

lació d’aliments.

Informació

Organització de sessions informatives sobre temes d’interès per
als comerciants i col·laboració en la distribució de publicacions
del Consell de Cambres de Catalunya.

Gestió de serveis

Coordinació de serveis adreçats al comerç i altres sectors empre-
sarials de la comarca.

Aparador del Bages

L’any 2004 8 empreses hi exposen els seus productes.

Artés 
Sallent 
Navas 
Navarcles 
St. Fruitós de Bages 

Moià 
Sant Joan de Vilatorrada
Súria
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor

.
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Indústria

En matèria d'indústria, la principal tasca de la Cambra es con-
centra en mantenir un contacte fluid i directe amb les empre-
ses de la comarca per tal de donar a conèixer els diferents
serveis que ofereix la institució i detectar quines són les
necessitats del teixit industrial de la comarca.

Visites a empreses

Visita a 17 empreses de la comarca amb l’objectiu de donar a
conèixer els serveis que ofereix la Cambra i mantenir un inter-
canvi d’opinions amb els responsables dels diferents departa-
ments de l’empresa. Les empreses visitades l’any 2004 han
estat dels sectors tèxtil, alimentari, metall, cautxú, plàstics i
altres indústries manufactureres.

PRINCIPALS 

PREOCUPACIONS 

DE LES EMPRESES 

DEL BAGES

Subvencions i incentius per
a la inversió industrial i l’ex-
portació

Adaptació a la normativa de
protecció de dades

Adaptació a la normativa de
medi ambient

Adaptació a la normativa de
protecció de riscos laborals

Innovació tecnològica

Les visites a empreses han permès
conèixer de primera mà quins són els
temes que més preocupen el teixit
industrial de la comarca

.
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Pacte Territorial del Bages

Participació de la Cambra en el comitè polític i en la comissió tèc-
nica del Pacte Territorial del Bages. 

Informació

Organització d’actes empresarials i informatius com els cicles
d’”Esmorzars Empresarials” i “opinió.cambra”. Organització
de jornades i conferències sobre temes d’interès per als empre-
saris. 

Col·laboració i coordinació de les publicacions “Anuari Estadístic

del Bages” i “Dades estadístiques del Bages”.

Gestió de serveis

Coordinació de serveis adreçats a la indústria, emprenedors i
altres sectors empresarials de la comarca.

Imatge d’un dels
esmorzars empresari-
als realitzats l’any
2004

.

.

.

.



28 - memòria 2004

Formació

L'any 2004 la Cambra de Comerç de Manresa ofereix un total de
42 cursos de formació que són seguits per prop de 740
alumnes. Això suposa un increment de l'oferta formativa
respecte l'any anterior gràcies, principalment, a un augment
dels cursos programats pel CEDEM i a la incorporació de nous
programes

Cursos de formació

L’IVA en el comerç internacional. Intrastat

Gener 2004. 9 hores. 8 participants.

Com ha de portar els comptes l’empresari individual

Gener 2004. 16 hores. 14 participants.

Com contractar un agent comercial a l’estranger

Març 2004. 5 hores. 10 participants.

Comptabilitat general bàsica

Març 2004. 30 hores. 14 participants.

La tertúlia anglesa

Març 2004. 10 hores. 10 participants.

Iniciació al full de càlcul Excel

Abril 2004. 16 hores. 8 participants.

Contaplus

Maig 2004. 20 hores. 12 participants.

Com cercar i analitzar informació a internet per exportar

Maig 2004. 9 hores. 5 participants.

.
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Formació

Logística i gestió de magatzems

Juny 2004. 20 hores. 9 participants.

Paquets i llaços

Juliol 2004. 6 hores. 4 participants.

Nòmines i seguretat social

Setembre 2004. 20 hores. 13 participants.

PowerPoint

Setembre 2004. 8 hores. 6 participants.

Estratègies de màrqueting i publicitat a internet

Setembre 2004. 4 hores. 5 participants.

Com utilitzar google

Setembre 2004. 6 hores. 5 participants.

Ofimàtica

Novembre 2004. 60 hores. 12 participants.

Tècnic en prevenció de riscos laborals

Novembre 2004. 42 hores. 12 participants.

Administratiu de personal

Novembre 2004. 92 hores. 12 participants.

Secretari/ària

Novembre 2004. 72 hores. 12 participants.

Manteniment de sistemes informàtics

Novembre 2004. 45 hores. 15 participants.

Programa de direcció i control de pimes

Març 2004 (1a edició) i setembre 2004 (2a edició). 20 hores. 24
participants.

Manipulació d’aliments

6 cursos repartits al llarg de l’any. 4 hores (dependents) o 6 hores
(obradors). 90 participants.

El gruix de l’oferta
formativa de la
Cambra es realitza a
través del CEDEM, a
les aules situades al
Palau Firal
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Seminaris i sessions informatives

Seminaris del CEDEM

Organització d’11 seminaris. 387 assistents.

Seminaris de comerç exterior

Organització de 6 taules rodones dins del programa de suport del
COPCA i 7 sessions diverses. 200 assistents.

Seminaris d’innovació

Organització de 3 seminaris de difusió tecnològica dins del servei
d’assessorament tecnològic de la Cambra. 39 assistents.

Reforma de la llei de Seguretat Social i desenvolupament

reglamentari

Maig 2004.

Presentació de la Taula d’Autònoms de Catalunya

Juny 2004.

Jornades sobre la contractació laboral dels immigrants

Juny i novembre 2004. Organitzat conjuntament amb el Consell
Comarcal del Bages i Pimec.

Formació de postgrau

Programa de postgrau en Comerç Internacional

6a edició. Realitzat conjuntament amb l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials de Manresa, que forma part de la
Fundació Universitària del Bages i està adscrita a la UAB. Hi par-
ticipen 20 alumnes.

Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals

1a edició. Realitzat conjuntament amb l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials de Manresa. Hi participen 15 alumnes.

Beques Cambra-COPCA per a professionals en

comerç internacional

Concessió de 5 beques corresponents a la subvenció d’un 50%
del cost de la realització del postgrau en Comerç Internacional.

Imatge de la pre-
sentació de la Taula
d’Autònoms de
Catalunya que es va
fer a la seu de la
Cambra
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Serveis a 
les empreses

L'aposta de la Cambra per potenciar els serveis a les empreses
es materialitza l'any 2004 amb la incorporació del nou servei
de signatura digital (Camerfirma) i la consolidació dels serveis
d'assessorament tecnològic i d'oficina de gestió unificada. A
més, es continuen oferint serveis adaptats a les necessitats de
les empreses de la demarcació del Bages.

Certificació digital (Camerfirma)

Participació en el projecte “Hacia un censo digital” impulsat per
totes les Cambres espanyoles i que consisteix en facilitar de
forma gratuïta certificats digitals a les empreses de la demar-
cació. En els primers 8 mesos de funcionament del servei s’eme-
ten 100 certificats, que han convertit la Cambra en la segona
Cambra espanyola pel que fa a la progressió d’emissió de certifi-
cats.

Oficina de Gestió Unificada

Gestió de 849 tràmits d’un total de 628 expedients, que repre-
senten un volum econòmic de 20.719,81 euros.

Gràfic comparatiu dels
tràmits gestionats per
l’OGU els anys 2003 i
2004, any en què es van
superar àmpliament les
previsions del departa-
ment de Treball i
Indústria de la
Generalitat

.
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Gràfic comparatiu del
volum econòmic dels
tràmits gestionats per
l’OGU els anys 2003 i
2004

DISTRIBUCIÓ DE TRÀMITS PER ÀREES

Servei de Seguretat

OGU Barcelona

Servei d’Hidrocarburs

Servei d’Energia Elèctrica

Servei de Planificació

Departament d’Agricultura

Servei de Salut Alimentària

Departament de Treball

Servei d’Automòbils i Metrologia

Subdirecció General de Mines

Agència Catalana de l’Aigua

Servei de Producció en Règim Especial

Secció de Sanejament Ambiental

63

431

11

23

192

6

27

11

3

73

3

5

1

Total tràmits realitzats 849

Tràmits gestio-
nats per l’OGU
l’any 2004 en
funció del seu
àmbit d’actuació

Assessorament Tecnològic

Servei que té com a objectius promoure projectes d’R+D a les
empreses, conèixer nous proveïdors tecnològics i realitzar semi-
naris sobre alguna tecnologia o sector determinat.

Es tracta d’un servei que s’ofereix gràcies a un conveni signat
amb el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM) de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats del servei per l’any 2004 són:
64 empreses visitades
8 projectes d’R+D iniciats
5 auditories tecnològiques
22 actuacions d’assessorament
19 contactes amb proveïdors d’oferta tecnològica
3 jornades de difusió tecnològica
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Serveis a les empreses

Gràfic comparatiu dels
resultats del servei
d’assessorament tec-
nològic l’any 2004 i de
les previsions fetes pel
CIDEM

Creació d’empreses

Servei vinculat al departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya.

Assessorament a 61 emprenedors, dels quals 13 van acabar el
pla d’empresa i van crear l’empresa.

Propietat industrial

Tramitació de serveis de propietat industrial a 20 empreses, que
suposa una xifra de negoci de 9.925,86 euros i un benefici
de1.089,95 euros.

Tramitació al registre mercantil

Utilització del servei de legislació dels llibres de comerç per part
de 18 empreses.

Utilització del servei de presentació de comptes anuals per part
de 4 empreses.

Tramitació de 2 registres davant del Registre Mercantil Central.

La xifra de negoci és de 1.655 euros i el benefici de 217 euros.

Emissió de certificats

Emissió de 1.296 certificats i 745 certificats de reconeixement
de signatura.

Quaderns ATA

Emissió de 30 quaderns, amb un valor total del material de
903.828,52 euros.

Altres serveis

Assessorament jurídic
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Solucions internet
Selecció de personal
Recuperació de l’IVA
Protecció de dades
Patents i marques
Telefonia
Cens d’empreses d’àmbit nacional i internacional
Confecció d’etiquetes
Cessió de sales
Dades estadístiques, publicacions oficials, etc.
Enquesta de conjuntura econòmica de Catalunya

.
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Infraestructures

La millora de la línia ferroviària entre Manresa i Lleida, els des-
doblaments de la C-16 i l’Eix Transversal, l’arribada del trans-
port públic als polígons industrials del Bages i el desenvolupa-
ment general de les infraestructures a la comarca són les prin-
cipals prioritats de la comissió d’Infraestructures. Bona part de
la tasca d’aquesta comissió es du a terme a través del Consorci
Viari de la Catalunya Central, del qual en formen part la
Cambra, el Montepio de Conductors i el Consell Comarcal del
Bages

Contactes institucionals

Visita a Lleida per donar suport a la Cambra de Comerç d’aques-
ta ciutat i a la Diputació de Lleida en la seva reivindicació de mi-
llora de la línia ferroviària de La Pobla de Segur. Hi assisteixen re-
presentants de la Cambra i del Consorci Viari de la Catalunya
Central.

Entrevistes amb Manel Nadal, director general de mobilitat.

Contacte amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, que participa en el cicle opinió.cambra, orga-
nitzat per la Cambra de Comerç.

Entrevista del comitè executiu del Consorci Viari de la Catalunya
Central amb el diputat Joan Herrera sobre aspectes relacionats
amb el medi ambient.

Entrevista amb Antoni Negro, president del Montepio de
Conductors Manresa-Berga.

.
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Reunions

Reunió de la comissió per unificar criteris sobre aspectes diver-

sos de les infraestructures a Manresa i el Bages (desdobla-
ment de la C-16 i la C-25, millora de la línia ferroviària entre
Barcelona i Lleida, accés del transport públic als polígons indus-
trials del Bages, aparcaments a Manresa, aeroport, etc.).

Reunió a Tarragona de la Comissió d’Ordenació del Territori.

Reunió del Consorci Viari de la Catalunya Central per valorar i
informar sobre la visita a Lleida i prendre posició sobre el traçat

ferroviari Lleida-Igualada-Barcelona.

Assistència al comitè executiu i l’assemblea general del Consorci
Viari de la Catalunya Central.

Jornades i sessions informatives

Sessió informativa al Consell Comarcal sobre els resultats de les
gestions del Consorci Viari de la Catalunya Central.

Ponència del president de la comissió d’Infraestructures, David
Brunet, a la Jornada d’Infraestructures de la Catalunya

Central, organitzada per Pimec.

Estació de la Renfe a
Manresa. La comissió
d’infraestructures
treballa perquè s’in-
crementi la freqüèn-
cia de trens entre
Manresa i Barcelona

.
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Construcció

La comissió de la Construcció ha estat ampliada per crear la
Taula de la Construcció, que integren, a més de la Cambra de
Comerç de Manresa, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, el Col·legi
d’Enginyers Industrials del Bages, el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials, el Gremi de la Fusta, el Gremi
d’Instal·ladors del Bages i el Berguedà, el Gremi de
Constructors d’Obres de Manresa i Comarca i el Col·legi
d’Advocats de Manresa.

Projectes de treball de la Taula de la Construcció

Col·laboració en la redacció del text final de l'ordenança d'apro-

fitament de l’energia solar de Manresa.

Redacció d'una proposta de modificació puntual del Pla

General d'Ordenació Urbana, per tal de modificar els paràme-
tres referents a les alçades reguladores. 

Reunió amb el regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'A-
juntament de Manresa, Josep Camprubí, per tal de fer-li arribar
una proposta de revisió del ICIO (Impost de Cosntruccions i
Obres). En la reunió s’acorda elaborar una primera proposta per
tal que des de l'Ajuntament es pugui iniciar aquesta revisió.

Inici del treball en temes tan importants per a la ciutat com el
proper Pla General o la liberalització del sòl.

Preparació de la primera jornada de la Taula de la Construcció

a l'entorn de l'Habitatge.

.

.
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Amb motiu de la propera aprovació del Pla Parcial territorial de

les comarques centrals, se sol·licita informació al departament
de Política Territorial i Obres Públiques, i es fa arribar un escrit on
es fa esment de la  preocupació sobre aquest tema i s'ofereix la
col·laboració de la Taula de la Construcció en la redacció de l'es-
mentat Pla, així com en la del Pla Director previ.

Proposta de revisió del Pla d'Ordenació Urbanística del Territori

del municipi de Santpedor amb tres temes a tractar:
Alçades reguladores
Ordenança d'aprofitament de l'energia solar.
Aprofitament de les aigües pluvials per generar regs

Col·laboració en activitats

Jornades de Seguretat

Concurs de paletes

.

.

.
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Actes
empresarials

La Cambra organitza periòdicament actes empresarials que
compten amb la presència de destacades personalitats del món
polític, econòmic i social del país. De l’any 2004 en destaca
l’inici del cicle opinió.cambra i la celebració de la quarta edi-
ció dels Premis Cambra, que va reconèixer la tasca realitzada
per diferents empreses de la comarca i va tenir com a convi-
dats els Prínceps d’Astúries.

Esmorzars empresarials

Antoni Ollé, director d’Avalis, Societat de Garantia Recíproca.
14 de gener

Raimon Serret, director general de Comerç de la Generalitat de
Catalunya.
9 de març

El director general
de Comerç, Raimon
Serret, va ser el con-
vidat en l’esmorzar
empresarial del mes
de març

.

.
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Josep Garriga, director general de Telefónica de España a
Catalunya.
19 de maig

Agustí Segarra, director del CIDEM.
6 de juliol

Salvador Alemany, conseller delegat d’Abertis.
29 de setembre

Jesús Ángel Flores, director de la 5a divisió de Correus.
24 de novembre

Opinió.cambra

Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
2 de març

Pere Esteve, conseller de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat de Catalunya.
6 de maig

Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.
8 de juliol

Un moment de l’acte
opinió.cambra que
va tenir com a con-
vidat el conseller
Joaquim Nadal

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
13 d’octubre

Premis Cambra 2004

Organització de la quarta edició dels Premis Cambra, guardons
que tenen per objectiu reconèixer la tasca realitzada al llarg de
l’any per les empreses de la comarca, estimulant-les en l’adopció
d’una nova cultura empresarial i potenciant l’esperit i l’autoestima
del teixit empresarial de la zona.

L’acte d’entrega té lloc al Museu de la Tècnica el dia 11 de

novembre i és presidit pels Prínceps d’Astúries, Felip i Letizia.

.

.
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Actes empresarials

Les empreses premiades en aquesta edició són:
Pujol Muntalà (Premi a la Internacionalització)
Conserves Ferrer (Premi a la Iniciació en l’Exportació)
Ampans (Premi al Medi Ambient)
Correduria d’Assegurances Santasusana (Premi a les
Tecnologies de la Informació)
Vilardell Purtí (Premi a la Innovació)
Del Paso Sabaters (Premi al Comerç)
Fundació Caixa Manresa (Premi Urbanisme i Territori)
Hayes Lemmerz (Premi Especial)

Representants de les
empreses premiades
amb els Prínceps
d’Astúries, Felip i
Letizia

.
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Centenari

El setembre del 2005 han de començar els actes de celebració
del Centenari de la Cambra, que s’allargaran fins el març del
2006. Durant el 2004, la comissió del Centenari treballa en la
definició i programació de les activitats commemoratives i
realitza nombroses visites amb l’objectiu d’aconseguir la impli-
cació d’empreses, institucions i societat en general en aquesta
celebració.

Definició d’activitats

Llibre del Centenari

Encàrrec fet als historiadors Gemma Rubí i Lluís Virós. El llibre es
troba en fase de documentació i recerca d’informació.

Escultura commemorativa

Encàrrec fet a l’artista manresà Josep Barés. Durant el 2004 es
treballa en el procés de reproducció, que es fa amb un sistema
innovador a partir de la digitalització del disseny. Compta amb la
implicació d’ASCAM i el Centre de Formació Pràctica.

Imatge del procés 
de digitalització 
de l’escultura del
Centenari, previ a la
seva reproducció

.

.
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Música

Contactes mantinguts amb l’Orfeó Manresà per poder portar a
Manresa un innovador espectacle sobre La Ciutat, amb música
de Manel Camp i textos de Josep M. Espinàs.

Exposicions

Encàrrec d’una exposició sobre Joan Jorba i els grans emprene-
dors del segle XX.
Definició d’altres propostes, de contingut econòmic asiàtic (en
col·laboració amb Casa Àsia) i de contingut social.

Conferències

Definició de tres cicles de conferències:
“Aproximació a Àsia, el continent emergent”
“Els grans emprenedors del segle XX”
“Tendències de futur en la gestió empresarial”

Arqueologia industrial

Contactes amb la Taula de la Construcció i els col·legis profes-
sionals per l’elaboració d’un catàleg de patrimoni industrial del
Bages.

Actes empresarials

Definició i organització d’actes empresarials del Centenari:
Actes institucionals
Ple del Consejo Superior de Cámaras a Manresa
Dia de les multinacionals del Bages

Contactes empresarials, institucionals i protocol

Gestions diverses per aconseguir la presència als actes del
Centenari de destacades personalitats del món institucional,
polític i econòmic.

Contactes amb empreses i institucions per a aconseguir la seva
implicació en els actes del Centenari.

Altres línies de treball

Acord amb la DO Pla de Bages per la selecció del vi del

Centenari.

Petició a l’Ajuntament de Manresa perquè un carrer o plaça de la
ciutat portin el nom del Centenari de la Cambra. Es treballa
també per ubicar una rèplica de l’escultura del Centenari en un
espai de la ciutat.

Inici dels tràmits necessaris perquè la Cambra pugui rebre la Creu
de Sant Jordi i el reconeixement del Consejo Superior de
Cámaras.

Gestions amb Correus per l’emissió d’un matasegells del
Centenari.

Centenari

.

.
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Comunicació

L’any 2004, la Cambra ha tingut presència als mitjans de comu-
nicació escrits cada 1,28 dies. Donar a conèixer les seves
activitats i línies de treball als empresaris i la societat en ge-
neral és la principal missió de la Cambra en matèria de comu-
nicació. Per fer-ho, compta amb canals de comunicació propis
com el butlletí Informa i la pàgina web, que l’any passat van
renovar el seu format.

Gabinet de mitjans de comunicació

Emissió de notes de premsa, organització de rodes de premsa i
gestió de les peticions dels mitjans en funció de les necessitats
comunicatives de la Cambra. L’any 2004 apareixen 250 informa-

cions relacionades amb la Cambra als mitjans de comunicació
escrits. A aquestes, cal sumar-hi 35 insercions publicitàries i
impactes no quantificats en mitjans audiovisuals (ràdios i televi-
sions).

Roda de premsa de
presentació dels
Premis Cambra, l’oc-
tubre del 2004

.



memòria 2004 - 45

Publicacions

Butlletí Informa

Renovació del butlletí informatiu de la Cambra. Des de l’any 2004
es publica tres cops l’any, té 16 pàgines a tot color i se n’editen
7.800 exemplars que es reparteixen entre els electors de la
Cambra.

Comunicació

Butlletí Informa corresponent al mes de juny
del 2004, amb el nou format ja incorporat

Informacions Cambra

Butlletí electrònic sobre comerç exterior que s’envia quinzenal-
ment a 420 empreses de la demarcació. A finals d’any i en el
marc de la renovació de la web de la Cambra es comencen a
enviar butlletins electrònics en un nou format.

Newsletter Tricameral

Butlletí electrònic de la Tricameral sobre comerç exterior. L’any
2004 se’n fan 11 enviaments a prop de 250 empreses exporta-
dores.

Dades estadístiques del Bages

Edició d’aquest fullet amb dades rellevants de la comarca del
Bages corresponents a l’any 2003.

Anuari estadístic del Bages

Col·laboració en l’elaboració del tercer Anuari Estadístic del
Bages, en què participen també el Consell Comarcal del Bages,
l’Ajuntament de Manresa i el Consorci de Formació i Iniciatives
del Bages Sud.

Informatiu Comerç

Difusió d’aquesta publicació del Consell de Cambres de
Catalunya sobre comerç interior. L’any 2004 se n’editen 11
números i se’n distribueixen 25.000 exemplars en empreses de
tot Catalunya.

Noticiari Comerç Exterior

Difusió d’aquesta publicació mancomunada entre totes les
Cambres catalanes sobre comerç exterior. L’any 2004 se n’editen
11 números i es distribueix a més de 350 empreses exportadores
de Catalunya.

.
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Comunicació

Internet

Renovació de la pàgina web de la Cambra. Com a principal nove-
tat, incorpora un marketplace virtual en el qual les empreses
poden introduir les seves ofertes i demandes.

Imatge de la nova
web de la Cambra,
activa des de finals
del 2004

.
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També
són Cambra

La Cambra participa activament en diferents institucions i 
entitats de la comarca del Bages, amb la voluntat d’implicar-se
en el seu entorn i, especialment, en tot allò que fa referència
al desenvolupament econòmic i empresarial. La Cambra
presideix el comitè executiu de Fira de Manresa i els patronats
de la Fundació Lacetània i de l’Escola Universitària Politècnica
de Manresa.

Fira de Manresa

Fira de l’Aixada-Mercat medieval

14 i 15 de febrer al Barri Antic de Manresa. Hi participen 172
expositors i 62.000 visitants.

Fira del vehicle d’ocasió

27 i 28 de març al Palau Firal. Exposició de més de 200 vehicles
i assistència de 3.800 persones.

ExpoBages

Del 14 al 16 de maig al Palau Firal. Hi participen 172 expositors i
25.700 visitants.

Imatge de l’estand
de la Cambra a
ExpoBages 2004

.

.

.
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Nit de l’esportista

11 de juny al Museu de la Tècnica. Hi assisteixen 400 persones.

Fira Ecoviure

Del 22 al 24 d’octubre al Palau Firal. Hi participen 95 expositors i
12.100 visitants. 

Diades de la Gastronomia del Bages

Demostració de cuina el 27 d’octubre al Museu de la Tècnica. Hi
assisteixen 400 persones.

Jornades de Medicina de l’Esport del Bages

De l’11 al 13 de novembre al Museu de la Tècnica. Hi assisteixen
400 persones. 

ExpoNeu

Del 19 al 21 de novembre al Palau Firal. Hi participen 68 exposi-
tors i 10.500 visitants. 

Paral·lelament als actes firals, Fira de Manresa organitza actes
públics sobre temes monogràfics que habitualment es realitzen
al museu de la tècnica de Manresa. Aquesta activitat té un fort
desenvolupament durant l'any 2004.

Fundació Lacetània

Centre de Formació Pràctica

Organització de 39 cursos de formació per a professionals del
sector del metall. Hi participen 476 alumnes, que realitzen un
total de 2.251 hores de classe.
Obtenció del certificat de qualitat ISO 9001:2000 per al dis-
seny i desenvolupament de cursos de formació ocupacional i
formació privada en l’àmbit tècnic.
Ampliació del centre en 150 m2, que suposen la creació de
tres nous espais. Aquesta ampliació es complementa amb
l’adquisició de nou equipament.

Exposició de cicles formatius

Del 19 al 24 d’abril al Museu de la Tècnica. Adreçat a alumnes de
quart d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

L’acte inaugural
d’ExpoNeu, amb el
president de la
Cambra i l’alcalde de
Manresa

.
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Jornada d’intercanvi d’experiències de la família mecànica

7 de maig. Hi assisteixen 80 professors.

Proves d’accés

Curs de preparació per les proves d’accés a cicles formatius de
grau superior en col·laboració amb l’Escola d’Adults. Hi ha 35
inscrits i més d’un 65% d’aprovats.

Jornades Cientificotecnològiques

Del 22 al 26 de març, amb el tema “El canvi global. Perspectives
mediambientals del segle XXI”.

Premis Fundació Lacetània

Hi participen 20 treballs, 9 de batxillerat i 11 de cicles formatius
de grau mitjà i superior.

Conferència a la Universitat de Santander

Jaume Barniol, en representació de la Fundació Lacetània, fa una
conferència a la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de
Santander, dins d’unes jornades sobre formació professional.

Fòrum de l’educació a la UAB

Participació en aquest fòrum el 21 de novembre.

Cursos de formació

Realització de diversos cursos a través de l’ICE de l’UAB:
Màquina d'electroerosió de fil, Sistema operatiu Linux i Fiscalitat
d'empreses. A través del Departament d'Educació s’imparteix el
curs Diagnosi i intervenció en edificació existent.

Jornades dels alumnes d’informàtica

Mostra dels crèdits de síntesi d’informàtica el 22 de juny.

Convenis

Signatura de convenis amb:
Volkswagen Audi España
Universitat Politècnica de Catalunya
Gremi de Constructors de Manresa i Comarca

Patronat de l’Escola Universitària Politècnica de

Manresa

Estudis curs 2003-2004

L’EUPM imparteix els següents estudis:
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica
Industrial
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat en
Sistemes Electrònics
Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial
Enginyeria Tècnica de Mines especialitat en Explotació de
Mines
Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica

També són Cambra
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També són Cambra

Estudiants

El curs 2003-2004 es matriculen 904 estudiants, dels quals 239
són de nou ingrés. En aquest curs hi ha 182 titulats.

Pràctiques en empreses

Dels 182 alumnes titulats, un 22% fa estada en una empresa
amb conveni de cooperació educativa. Se signen un total de 116
convenis, en els quals participen 90 estudiants que fan un total
de 52.029 hores de pràctiques. 15 d’aquests estudiants fan el
projecte de fi de carrera a l’empresa on realitzen el conveni.

.

.
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Economia 
i patrimoni

La comissió d'Economia i Patrimoni es reuneix periòdicament
per tal de revisar les despeses que es generen a la Cambra, així
com per gestionar adequadament els recursos existents. Els
membres d'aquesta comissió són responsables de gestionar el
pressupost ordinari de la institució i també d'informar al ple i
proposar pressupostos extraordinaris quan ho considerin neces-
sari.

Pressupostos 2004

Durant l’any 2004 s’aproven els següents pressupostos:

Liquidació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses i
d'inversions de l'exercici 2003, balanç de situació i compte de
resultats a 31/12/2003.

Pressupost ordinari d'ingressos i despeses i pressupost d'in-
versions de l'exercici 2005.

Pressupost extraordinari 1/2004 per despeses del centenari.

.

.

.
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Josep Puigdellívol Prat

Auditor-Censor Jurado de Cuentas
R.O.A.C. Nº 04844

Passeig de Pere III nº 51, 8º 3ª
Telf. 938772971 - Fax 938738188
08240 Manresa (Barcelona)

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT

DELS COMPTES ANUALS

Al Sr. President de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ

I INDÚSTRIA DE MANRESA

He auditat els comptes anuals de la CAMBRA OFI-
CIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA, que
comprenen el balanç de situació a 31 de desembre
de 2004, el compte de pèrdues i guanys i la memòria
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, així com la liquidació del pressupost ordinari i
d’inversions corresponents a l’any 2004, dels que la
preparació i contingut són responsabilitat dels òrgans
de govern d’aquesta Corporació. La meva respon-
sabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats
comptes anuals i liquidacions pressupostàries en el
seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb
les normes d’auditoria generalment acceptades, que
requereixen l’examen, mitjançant la realització de
proves selectives de l’evidència justificativa dels
comptes anuals i l’avaluació de la seva presentació
global, dels principis comptables aplicats i de les
estimacions realitzades.

D’acord amb la legislació mercantil, els òrgans d’ad-
ministració presenten, a efectes comparatius, en
cada una de les partides del balanç i del compte de
pèrdues i guanys, a més de les xifres de l’exercici
2004, les corresponents a l’exercici anterior. La meva
opinió es refereix exclusivament als comptes anuals i
liquidacions pressupostàries de l’exercici 2004. Amb
data 15 d’abril de 2004 vaig emetre l’informe d’audi-
toria sobre els comptes anuals i liquidacions pressu-
postàries de l’exercici 2003 on expressava una opinió
favorable.

Miembro del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España
Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 4884 / NIF: 39.311.520-N

Miembro Numerario Ejerciente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya nº 1.203

1.

2.
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Josep Puigdellívol Prat

Auditor-Censor Jurado de Cuentas
R.O.A.C. Nº 04844

Passeig de Pere III nº 51, 8º 3ª
Telf. 938772971 - Fax 938738188
08240 Manresa (Barcelona)

La meva opinió és que els comptes anuals i la li-
quidació dels pressupostos adjunts de l’exercici 2004
expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de la CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
DE MANRESA, a 31 de desembre de 2004, i dels
resultats de les seves operacions i dels recursos que
ha obtingut i ha aplicat durant l’exercici anual clos el
mateix dia i que contenen la informació necessària i
suficient per interpretar-los i comprendre’ls adequa-
dament, en tots els aspectes significatius, segons les
normes de gestió econòmica vigents per les Cam-
bres de Comerç i Indústria de Catalunya i amb els
principis comptables acceptats generalment que són
uniformes amb els aplicats en l’exercici anterior.
Així mateix, segons la meva opinió, la CAMBRA DE
COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA ha complert
raonablement amb les instruccions administratives i
de compliment de legalitat i en especial les disposici-
ons dels articles 11 i 16 de la llei 3/93 de 22 de març.

Les memòries de les liquidacions pressupostàries
adjuntes de l’exercici 2004, contenen les explicacions
que els òrgans de govern consideren oportunes
sobre la situació de la Corporació, l’evolució de les li-
quidacions pressupostàries i altres assumptes i no
forma part integrant dels comptes anuals. He verifi-
cat que la informació comptable que contenen les
esmentades memòries de les liquidacions pressu-
postàries concorda amb la dels comptes anuals de
l’exercici 2004. El meu treball com a auditor es limita
a la verificació de les memòries de les liquidacions
pressupostàries amb l’assoliment abans esmentat en
aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió d’infor-
mació diferent de l’obtinguda a partir dels registres
comptables de la Corporació.

Manresa, 15 d’abril de 2005

JOSEP PUIGDELLÍVOL PRAT

Miembro del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España
Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 4884 / NIF: 39.311.520-N

Miembro Numerario Ejerciente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya nº 1.203

3.

4.
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Liquidació del pressupost ordinari d’ingressos i

despeses

Exercici 2004

Ingressos

Ingressos per Recurs
Cameral Permanent

Ingressos de l’activitat

Per serveis prestats

Per publicacions

Altres ingressos

Per arrendaments

Subvencions

Ingressos extraordi-
naris i financers

Total d’ingressos de

l’exercici

Pressupost

538.935,07

406.204,60

127.581,65

10.464,35

0,00

100.326,23

167.832,37

500,00

945.639,67

Realitzat

627.436,79

391.207,00

150.560,47

6.345,80

843,24

95.086,75

138.370,74

5.014,80

1.023.658,59

Despeses

Despeses de personal

Altres despeses
d’explotació

Subvencions

Viatges, estades i
dietes

Serveis exteriors

Tributs

Publicacions i 
subscripcions

Dotacions amortitza-
cions a l’immobilitzat

Variacions de les 
provisions

Despeses extra-
ordinàries i financeres

Total de despeses de

l’exercici

Pressupost

325.019,18

547.990,08

4.510,26

12.475,77

430.337,55

65.190,70

35.475,80

11.541,61

0,00

61.088,80

945.639,67

Realitzat

342.275,31

604.436,68

3.762,61

8.966,66

478.462,52

78.866,91

34.377,98

16.286,93

214,33

3.506,30

966.719,55

Resultat total de

l’exercici
56.939,04
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Resum de
premsa



56 - memòria 2004

Dossier Econòmic de Catalunya
31/01/04

Regió 7
3/02/04

Resum de premsa



memòria 2004 - 57

La Vanguardia
17/05/04

Regió 7
12/02/05

Dossier Econòmic
de Catalunya
29/05/04

Resum de premsa



58 - memòria 2004

Revista Cámaras
Juny 2004

Regió 7
2/06/04

Regió 7
2/10/04

Resum de premsa



memòria 2004 - 59

Regió 7
9/10/04

La Vanguardia
12/11/04

Resum de premsa



60 - memòria 2004

Regió 7
2/12/04

Resum de premsa
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