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SOCIETATBAGES

Diversos agents privats del Ba-
ges s’han agrupat dins l’associació
Bages Impuls per promocionar la
comarca turísticament. Estan con-
vençuts que el Bages «té potencial»
i s’han posat entre cella i cella fer
néixer un projecte turístic que pu-
gui ser durador en el temps.

Ignasi Sala (del Mas de la Sala),
un dels impulsors, explica el per-
què de la nova entitat: «el sector
públic idea projectes de turisme,
però després, ja sigui perquè no hi
ha pressupost o perquè arriben un
altre cop eleccions i els polítics can-
vien, acaben desapareixent; per
això creiem que ho ha de liderar el
sector privat». 

Sala exposa també el «canvi de
mentalitat» que, al seu entendre,
cal a tots els agents que puguin es-
tar implicats en el turisme i que
passa per anar junts i no separats,
«per aglutinar esforços i propostes»
amb els que, anteriorment, es po-
dien veure com a competència.
«Hem de potenciar el Bages d’u-
na manera col·laborativa, anar
tots a l’una per fer possible que si-
gui un atractiu turístic de veritat».

En aquesta línia, indica que
l’associació treballa en dues línies
d’actuació: «aixecar els punts tu-
rístics ja existents» i «provocar si-
nergies  entre  el  sector que puguin
desembocar en productes co-
mercials», com la capsa regal Viu
el Bages, la primera criatura que ha
parit Bages Impuls «en un temps
rècord de tres mesos», subratlla. Es
tracta d’un paquet que permet al
comprador escollir entre els hotels
Món Sant Benet, Abat Cisneros de
Montserrat, Parador de Cardona o
Mas de la Sala de Sallent i que in-
clou descomptes i propostes per
fer turisme pel Bages.

In crescendo
En encara no un any de vida, l’en-
titat ha anat sumant gent i n’espe-
ra aglutinar «encara més», afirmen
els empresaris involucrats, que
insisteixen que «estem oberts a to-
tes les propostes». Bona mostra de

la diversitat que es cerca ja es va
poder veure en l’acte de la FUB, on
va tenir lloc la presentació i on hi
havia representants d’iniciatives
tan diverses com Escampa la Bo-
ira, web que ofereix l’agenda cul-
tural bagenca; de Bages Terra de
Vins, un portal d’enoturisme que
naixerà el 2015 i que aglutinarà ce-
llers, gastronomia i paisatge (amb
les tines de pedra seca com a plat
fort); de MangemBages, una co-
operativa que aposta pel produc-
te de casa, o del Gremi d’Hotele-
ria del Bages.

El timó el porta el sector privat,
però Sala assegura que no tanquen
la porta a les institucions públi-
ques, que es preveu que també s’hi
puguin sumar per remar «en la
mateixa direcció». De fet, l’entitat
ja ha fet reunions amb el Consell
Comarcal i amb diversos ajunta-
ments, com el de Manresa.
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Agents privats del Bages fan front
comú per promocionar el turisme

Les empreses agafen les regnes per vertebrar un projecte que no es limiti als mandats polítics

«El sector públic fa projectes,
però sovint desapareixen per
falta de diners o canvi de
polítics», diuen els impulsors

Representants d’empreses de la comarca implicats en l’entitat, durant l’acte de presentació fet a la FUB
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Una de les primeres iniciatives
que durà a terme la nova asso-
ciació d’empresaris Bages Impuls
serà el sopar d’aquest dimecres
que ve, 3 de desembre, una data
que no s’ha escollit a l’atzar.

Coincideix amb la festivitat
de Sant Francesc Xavier, patró del
Turisme i mà dreta de sant Ignasi
de Loiola, «un fet que ens lliga di-
rectament amb la iniciativa Man-
resa 2022», explica Ignasi Sala,
any de commemoració del 500è
aniversari de l’estada del sant a
Manresa, a través del qual el
consistori manresà està verte-
brant una proposta turística.

La idea és instaurar la que
s’ha anomenat Nit del Turisme al
Bages cada any pels vols de la
mateixa data, en el que ha de ser
una vetllada «de col·laboració
entre persones i organitzacions

que treballen en l’àmbit de l’hos-
taleria, la restauració, els esdeve-
niments, la comunicació, els vins
o els productes de proximitat»,
entre d’altres propostes, sense dei-
xar de banda, insisteix l’entitat,
«les institucions públiques». En
cada sopar es reconeixerà la tasca
de persones o entitats que hagin
destacat en la promoció de la co-
marca, un guardó que enguany re-
caurà sobre Josep Lluís Iriberri, di-
rector de l’Oficina Tècnica del
Camí Ignasià.

El sopar estarà elaborat pels
xefs de l’Abat Cisneros, del Mas de
la Sala, del Parador de Cardona i de
L’O de Món Sant Benet, Jordi Llo-
bet, posseïdor d’una estrella Mic-
hellin, que liderarà el grup de cui-
ners. L’àpat val 40 euros i les places
s’han limitat a 250. És obert a tot-
hom, tingui o no en marxa algun
tipus de negoci turístic.
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Un sopar molt ignasià
per agafar empenta

L’Ajuntament de Sant Vicenç
posa en marxa un procés de par-
ticipació ciutadana per avaluar
els serveis i la gestió municipal a
través de la percepció que en tenen
els veïns. El consistori ha preparat
una enquesta per ajudar a detec-
tar les fortaleses i les mancances
del municipi, recollir queixes i
propostes. 

Aquesta enquesta es podrà res-
pondre a partir de dilluns vinent i
fins al 31 de gener. El document
imprès es podrà trobar en diferents
espais del municipi, quedarà pen-
jat a la pàgina web de l’Ajuntament,
i es podrà respondre utilitzant les
urnes que es col·locaran a la seu de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, a l’a-
juntament, i en diferents equipa-
ments com ara la biblioteca, el pa-
velló i els centres d’ensenyament.
L’Ajuntament preveu que l’em-
presa Dades.cat, encarregada de
l’elaboració de les enquestes, tin-
gui els resultats a final de febrer per
poder-los traslladar a la ciutadania
el mes de març, juntament amb el
balanç de les actuacions dutes a
terme en el marc del Pla d’Actua-
ció Municipal.
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Sant Vicenç ha posposat per al 13
de desembre el Mercat d’Inter-
canvi i Segona Mà que hi havia
previst per a avui, per l’amenaça de
mal temps. El certamen, ja plena-
ment consolidat, se celebra a la
plaça de l’Ajuntament i entorn.
També es trasllada a aquell dia el
concurs de receptes d’aprofita-
ment, però es manté avui la xer-
rada sobre la fauna del parc natu-
ral de Sant Llorenç, a les 11 del matí
a la biblioteca.
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El Mercat de
Segona Mà de Sant
Vicenç es trasllada
al 13 de desembre 

Sant Vicenç farà
una enquesta als
veïns per avaluar
serveis i gestió
municipals 
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Instal·lacions adaptades
Flexibilitat d’horaris.

• Pròtesis de genoll, de maluc...
•  Artroscòpies
•  Lesions d’espatlla
•  Problemes tendinosos...

Si t’apuntes a NAT’S

en la quota el primer i quart mes
50 % de descompte

el mes de desembre, gaudiràs del
REHABILITACIÓ A L’AIGUA

NO es necessari nivell de natació

Mes informació a: 
fisioterapeuta@nats.cat

Treball individualitzat amb 
el fisioterapeuta
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