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MANRESA, 20 de febrer de 2023. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà va
participar aquest divendres en un esmorzar diversos agents econòmics i socials del
Bages.

La trobada, fou organitzada per l’ACN i va tenir lloc a les instal·lacions de la Universitat de
Manresa – FUB. Hi van assistir més d'una quinzena d'empresaris i personalitats del món
universitari, de recerca, esportiu i de la societat civil. L'objectiu era generar un espai de
debat i d'intercanvi d'opinions entre perfils molt diversos.

Laura Vilagrà va destacar la importància que els representants polítics es desplacin al
territori per "rebre, escoltar i col·laborar" amb les persones que estan desenvolupant
projectes importants des del punt de vista social, econòmic i industrial. "Avui hi ha hagut
una representació important del Bages i han sorgit elements de mobilitat, connectivitat, i de
desenvolupament econòmic i industrial que entronquen amb el Pacte Nacional per la
Indústria o la previsió de noves partides pel desenvolupament d'elements de mobilitat com
la C-55 o els ferrocarrils", va exposar. La consellera va valorar la trobada com a "molt

https://www.acn.cat/
https://www.umanresa.cat/index.php/ca/fubages
https://www.umanresa.cat/index.php/ca/fubages


NOTA DE PREMSA
TROBADA AMB LA

CONSELLERA LAURA
VILAGRÀ

profitosa": "Avui ens enduem deures, però amb ganes de fer-los i de donar resposta a les
necessitats territorials".

El director general de Mutuacat, Sergi Macià, va participar en la trobada juntament amb
altres personalitats del món empresarial: Ignasi Llobet, director general de Grup Llobet
Alimentació; Lluís Rodríguez i Pau Pujadas, del grup ICL; Isabel Comella, sòcia de Sensus
Consultoria; Pere Casals, director general de Tecnium Industrial; Albert Cots, conseller
delegat de Cots i Claret; José Sáez, director general de Deltalab; Sebastià Catllà, conseller
delegat d'Oliva Torras; i Jordi Salvador, enginyer de CATUAV.

També assistiren a la reunió el director general d’Ampans, Toni Espinal; el president del
Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta; la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa,
Sílvia Gratacós i Enric Torres, conseller del centre corporatiu INI6.

Així mateix, la reunió va comptar amb la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC,
Sílvia Mas; el director dels estudis d'Empresa de la FUB, Marc Bernadich i el director
general del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Antoni Trasobares.

Mutuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 ofereix assegurances
d’assistència sanitària i de prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la
societat catalana.
Som una entitat sense ànim de lucre, revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim fidels als valors de
l’autosuficiència, i l’autogestió. Som així perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i continuem creient en
els valors del mutualisme.
Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges a tot
l’estat.


