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Inauguració institucional

Agustí Comas i Guitó
President del Consell Comarcal del Bages

Com a president del Consell comarcal em correspon donar-vos la benvinguda 
a la comarca, no només a la ciutat de Manresa, però en aquest cas sí cal agrair 
al consistori manresà que puguem fer aquesta jornada avui aquí, en aquest espai 
tan fantàstic de la Plana de l’Om. Doncs bé: alcaldes, regidors, representants de 
la Diputació, doneu-vos tots per saludats, així com tota la gent que ha vingut a 
nivell universitari i a nivell tècnic representant els ajuntaments de la província. 
Sigueu benvinguts a Manresa i a la comarca del Bages.

Deixeu-me que agraeixi i feliciti tant a la Diputació de Barcelona com a la 
Societat Catalana de Geografia, per realitzar conjuntament aquesta jornada 
sobre el desenvolupament local i el patrimoni natural i cultural a Catalunya. 
Un títol, el d’aquesta jornada, amb el qual aquí a la comarca ens sentim molt 
identificats, perquè des del Bages ja fa temps que apostem i creiem que una 
bona manera de créixer econòmicament com a territori és a través dels elements 
que ens envolten, com és en aquest cas –com marca la jornada i creiem que ha 
de ser– tant en l’aspecte arquitectònic, històric o natural.

Sempre parlem de paisatge, el paisatge que ens envolta és evidentment el que 
veiem, el que tenim... però en aquest cas permeteu-me que des de la comarca 
també apostem molt per la terra. La terra que ens dona els seus fruits, com 
ara la vinya; una vinya que aquí al Bages havíem perdut molt però que s’està 
recuperant. S’està fent una gran feina a través de la DO Pla de de Bages i estem 
creant uns vins molt reconeguts i que estan tenint una gran acceptació a tot 
arreu. Però aquests vins també ens porten un patrimoni al darrere, i un dels 
aspectes importants que s’ha recuperat molt a la comarca és tant les barraques 
de vinya com les tines de pedra seca, un actiu important que tenim pel qual 
creiem que hem d’apostar i pel qual s’està apostant realment des del territori. 
Per tant també encaixa en aquesta filosofia de la jornada d’avui. També podríem 
seguir parlant tant de l’oli com dels productes de l’horta: de l’albergínia blan-
ca, del tomàquet de Montserrat, que són actius que tenim i que hem de saber 
aprofitar també per vendre territori i, al final, per créixer i desenvolupar-nos, 
en aquest cas nostre, com a comarca.
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Tot això, com ho podem vendre, com ho podem fer? Doncs evidentment 
un punt claríssim és el turisme; també en parlareu en la jornada d’avui. Aquest 
paraigua, una marca de turisme en què podem englobar-ho tot. Per això, també 
hem de veure que aquest turisme sigui sostenible i que no espatllem el territori. 
També és important la forma de créixer a través del turisme venent producte 
singular, producte de proximitat (vi, productes de l’horta...) i permeteu-me fer 
un incís (que després al final de la jornada ja el tindreu i per tant no m’allargaré 
en aquest punt) però sí vull comentar-vos que en aquest territori que esteu, 
afegint-hi Collbató amb els coves i les coves del Toll de Moià, és territori Ge-
oparc: territori Geoparc Unesco de la Catalunya Central. On sou ara, fa quasi 
bé 40 milions d’anys hi havia un mar interior. Per tant d’aquest mar interior 
van sortir les muntanyes de Montserrat o va sortir la terra que tenim que ha 
fet que tinguem mines de potassa, mines de sal, i que els productes que tenim 
tinguin aquest gust diferent del que pot haver en un altre lloc. Per tant aquest és 
el patrimoni que ens ha creat la història, que com us he dit l’últim ponent que 
tindrem, el Benjamí Fortuny, com a gerent de Geoparc i cap de l’àrea tècnica 
de turisme del Consell Comarcal del Bages, ja us ho explicarà millor i veureu 
les oportunitats que se’n poden treure. Per tant, la muntanya de Montserrat 
no hi és perquè sí i els elements que tenim al voltant, com aspectes geològics, 
de mineria, la sal, la potassa hi són per alguna cosa; hi són perquè hi ha hagut 
una història abans i tot aquest patrimoni que ens ha deixat la història l’hem 
de saber aprofitar.

Per tant, vull felicitar-vos per aquesta jornada que encaixa perfectament amb 
la idea de treball que tenim des de la comarca del Bages, des del Consell co-
marcal i també –important– la sinèrgia de tots els pobles que ens envolten que 
també hi aposten, que també hi han cregut. Un altre exemple ben clar és, en 
l’últim Feder que va sortir, des del Consell i conjuntament amb els municipis 
que hi van voler apostar, vam fer la línia de turisme amb el títol “Geoturisme 
com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages”. 
Tots aquests elements que ens envolten creiem que els hem d’aprofitar i en la 
nostra comarca així ho hem fet. Suposo 
que molts de vosaltres esteu pensant en 
elements que teniu al vostre poble o ciutat 
o al voltant per també poder aprofitar 
aquestes sinèrgies que tenim, i esperem 
que amb aquesta jornada d’avui podeu 
recollir idees o elements que teniu pel cap 
per poder aprofitar i desenvolupar més el 
vostre poble, ciutat o territori d’alguna 
comarca.

Bé, no m’hi estenc més. Moltes gràcies 
a tots i benvinguts i benvingudes.


