BAGES TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA
El programa Bages TTT (Treball, Talent i Tecnologia) està liderat per l’Ajuntament de Manresa i
el Consell Comarcal del Bages i compta amb la participació de tots els ajuntaments i d’agents
socioeconòmics del territori. El projecte permetrà desenvolupar en els propers dos anys
accions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica centrades en la cadena de valor
que genera la mobilitat i la sostenibilitat entorn del pes de la indústria de l’automoció, tenint en
compte les singularitats específiques de tota la comarca, des de l’àmbit industrial a l’entorn
rural. És un dels projectes estratègics que la Diputació de Barcelona ha seleccionat per fer
front als efectes generats per la Covid-19.

4 línies de treball. Més de 50 accions
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Anàlisi i diagnosi

Primera línia d’anàlisi de la situació actual, en
la qual s’identificaran les cadenes de valor que
són clau per al territori, s'identificarà el grau
de digitalització de les empreses, s’elaborarà
una diagnosi socioeconòmica del Bages i una
d’específica per a l’entorn rural i es
dissenyaran actuacions per millorar la
competitivitat, entre altres actuacions.

03

Desenvolupament
de les persones

La
tercera
línia
està
enfocada
al
desenvolupament
competencial
de
les
persones i preveu formació en indústria 4.0. i
en l’àmbit de les TIC des de diversos vessants,
com ara el muntatge, la logística, l’electrònica
de components o la soldadura. Les formacions
estaran enfocades a promocionar la conversió
cap a la indústria digital.

Amb el suport de:
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Aliances estratègiques

La segona línia fa referència a l’establiment
d’aliances
estratègiques,
amb
el
desenvolupament d’eines de concertació
público-privada i amb la creació d’una taula de
treball de la cadena de valor d’automoció i
mobilitat sostenible, entre altres accions entre
municipis i agents.
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Impuls del teixit empresarial

La quarta i última línia és la d’impuls de la
capacitat productiva i de transformació del
teixit empresarial. Preveu tallers de captació
de talents, networkings, un estudi de les línies
de diversificació de la indústria del motor, la
creació d’una plataforma col·laborativa per
fomentar projectes, l’impuls d’estratègies
d’economia circular o l’acompanyament en
innovació i màrqueting digital a l’entorn rural,
entre altres accions.
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Anàlisi i diagnosi

● Coordinació de la prospecció comarcal. Desenvolupament de bases de dades d’empreses i polígons. Focus en identificació del grau TIC i 4.0.
● Actualització del mapa 4.0. Identificació cadenes de valor clau per al territori. Detecció d’interrelacions amb les empreses.
● FormaBages. Elaboració dels informes i anàlisis de les necessitats formatives previstos al projecte. Desenvolupament de nous continguts.
● Identificació de projectes pel territori. Co-disseny d’actuacions que millorin la competitivitat de les empreses de la cadena de valor.
● Elaboració de la diagnosis socioeconòmica del Bages.
● Elaboració de la diagnosis socioeconòmica específica de l’entorn rural del Bages.
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Aliances estratègiques

● Desenvolupament d’eines de concertació pública-privada i execució de l a prova pilot de l'òrgan de concertació pel desenvolupament del Bages.
● Taula de treball de l a cadena valor d’automoció i mobilitat sostenible. Taula de prospecció de projectes de futur i els fons Next Generation.
● Sessions de dinamització empresarial. Grups de treball amb empreses.
● FormaBages. Taula de formació del Bages. Anàlisi de necessitats formatives de l a cadena de valor.
● Benchmarquing. Promoure i ntercanvi d'experiències d'àmbit europeu de territoris similars al Bages.
● Setmana Europea de la Mobilitat. Promoure accions per sumar-les a la Setmana Europea de la Mobilitat.
● Disseny i planificació d’infraestructures, i niciatives socials de mobilitat i futurs plans de mobilitat l’entorn rural.
● Web del projecte. Continguts web específics pel desenvolupament del programa.

03

Desenvolupament de les persones

● Orientació i difusió. Accions de difusió de l’acció i capacitació d’usuaris. Entrevistes, seguiments als usuaris i balanços de competències.
● Nous entorns per l’aprenentatge. Creació d’entorns personals i comunitats d’aprenentatges.
● Talent femení 4.0. Fitxes d'oficis i vídeos per trencar estereotips.
● Formació: Inicia’TTT. Formació i nicial en peó del futur. Dues edicions.
● Formació: Muntatge 4.0. Formació en muntatge amb metodologia 4.0 per indústria automoció.
● Formació: Logística i ndustrial 4.0. Formació logística per empresa i ndustrial focalitzada amb necessitats concretes.
● Formació: Electrònica de components. Formació específica en electrònica de components.
● Formació: Micro soldadura + Soldadura plàstica. Formació de soldadura específica.
● ENGIPLANT. Suport als estudiants del postgrau ENGIPLANT de l a EPSEM-UPC.
● Foment de mestratges i ndustrials i de projectes R+D de l a EPSEM-UPC.
● Formació: Bootcamps. Formacions curtes en l’àmbit de l es TIC d’alt i mpacte.
● Foment STEM. Xerrades informatives a i nstituts i altres activitats pel foment de les STEM.
● STEM en femení. Activitats concretes pel foment de les STEM.
● Campus estiu de vocacions. Desenvolupar un campus d’estiu centrat en vocacions tecnològiques i industrials.
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Impuls del teixit empresarial

● Cicle de xerrades “L’empresa del demà”. Cicle de xerrades sobre eines tecnològiques, sostenibilitat i transició energètica.
● Jornada dona 4.0 i el talent que està per venir.
● Visites 4.0 a empreses.
● Impulsa’TTT. Programa d’impuls i acompanyament a l’empresa del demà. Solucions en 4.0 i màrqueting digital.
● Estudi i ndústria motor i línies de diversificació.
● Bages metall i automoció. Plataforma col·laborativa per fomentar projectes i cerca de mercats de forma participativa.
● Fira de l'Ocupació del Bages i Setmana de l’ocupació.
● Tallers de captació i retenció de talent per empreses.
● Accions de difusió formació dual.
● Networkings. Networkings de talent sectorialitzats.
● Techlab. Suport al desenvolupament del primer techlab d’indústria 4.0 a la comarca per part de la UPC-EPSEM.
● Looming Factory. Suport al desenvolupament del demostrador d’indústria 4.0 a la comarca per part de la UPC-EPSEM.
● Economia circular. Impuls a les estratègies d'economia circular en el territori.
● Foment ODS a l’empresa
● Vivers industrials. Analitzar la possibilitat de desenvolupar un viver industrial enfocat a la nova indústria
● Plans d’igualtat. Desenvolupament de plans d’igualtat per empreses.
● Visita a la Fira Advance Factory
● Atracció i retenció de talent. Foment de l’atracció de l’entorn rural i estratègies de retenció de talent.
● Smart Rural. Grups de treball en sostenibilitat i economia circular
● Apropa’TTT. Acompanyament en innovació i màrqueting digital a empreses de l’entorn rural.
● Apropa’TTT. Apropar les noves tendències al món rural mitjançant xerrades, grups de treball i prospecció. Jornada demostrativa
● Jornada mobilitat 4.0 – Networking empresarial a Castellbell i el Vilar.

