
POLÍGONS
I EMPRESES DEL
PONT DE VILOMARA
I ROCAFORT
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POLÍGON EL PONT

Més informació a www.elpont.cat i també a http://poligonsiempreses.ccbages.cat

Cofi nançat per: Realitzat pel:Amb la col·laboració de:
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Polígons i empreses del 
Pont de Vilomara i Rocafort
http://poligonsiempreses.ccbages.cat/pont-vilomara-rocafort 

SUPERFÍCIE: 27,41 km2 
POBLACIÓ: 3.714 habitants (IDESCAT 2009) 
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA: 1 PAE 

Autopista / Autovia

Carretera primària

Carretera secundària

Vies ferroviàries

CataluCatalu nya

ManresManresa

Girona

Barcelona

Lleida

AndorraAndorra

C-55

C-32

C-58

N-II

N-II

AP-7

AP-7

AP-7

AP-7

AP-2

C-16

C-16

Reus

Tarragona
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El Pont de Vilomara i Rocafort és un clar exemple de reindustrialització. 
A finals de la dècada dels noranta es va construir el polígon existent 
aprofitant l’embranzida de l’aposta del municipi pel canvi de model 
productiu a nivell local. En aquest polígon estan ubicades en l’actualitat 
quatre plantes de reciclatge fent d’aquest un cas únic en tot l’estat en 
l’especialització en tractament i reciclatge de residus. En aquest sector 
mediambiental hi conviuen altres activitats de diferents sectors.

La proximitat amb la xarxa de comunicacions i l’arranjament de 
la carretera BV-1225 que connecta en cinc minuts amb Manresa fa 
d’aquest polígon un pol d’atracció per a empreses que es volen 
instal·lar aprofitant la seva centralitat i sentir-se especials en fer-ho en 
un polígon únic com aquest.

Municipi



 EL PONT 

Polígons d’activitat
econòmica

(1) El Pont

0 2 4 6 8 10 12

                                        2,55                                                                                                                                  10,98                                        2,55                                                                                                                                  10,98
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                                        2,55                                                                                                                                  10,98

Sòl industrial total (ha)                   Sòl disponible (ha)Sòl industrial total (ha)                   Sòl disponible (ha)



Indústria química

Comerç a l’engròs

Transports i comunicacionsTransports i comunicacions

Serveis de reciclatge

Indústries transformadores dels metalls. Indústries transformadores dels metalls. 
Mecànica de precisió

Construcció

      20%      20%

      20%      20%

      20%      20%

20%      20%      

10%      10%      

10%      10%      

El Pla Parcial d’Ordenació Urbanística del polígon
El Pont va ser aprovat defi nitivament l’any 2000. El 
polígon es troba ubicat al nord del nucli urbà, al peu 
de la carretera BV-1224.

Actualment, el sòl industrial disponible del polígon 
el formen naus en venda o lloguer d’uns 500 m2 de 
superfície i/o parcel·les sense edifi car d’entre 3.000 
i 9.000 m2.

D’altra banda, el sòl industrial es troba ocupat per 
indústries químiques (20%), empreses de trans-
ports i comunicacions (20%), comerços a l’engròs 
(20%), serveis de reciclatge (20%), indústries 
transformadores del metall (10%) i empreses de 
construcció (10%). 
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Dades d’interès

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Sub-
ministrament elèctric | Aparcament | Gas | Telèfon
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ENTORN NATURAL 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac
El municipi de El Pont de Vilomara i Rocafort 
forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, paratge singular amb un paisat-
ge espectacular, compost de cingles i monòlits 
de conglomerat rogenc que contrasten amb el 
verd de les pinedes i els alzinars. 

Més informació: Consorci per la promoció
turística de les Valls del Montcau 
Tel: 93 831 83 75 / www.vallsdelmontcau.org 

PATRIMONI I FESTES

Centre d’Informació de
El Pont de Vilomara i Rocafort
Exposició permanent sobre el procés de reco-
llida i tractament del raïm i la vinya.

Més informació: 
Centre Cívic de El Pont de Vilomara i Rocafort,
a/e: p.santllorenc.pont@diba.cat 

Les Tines
Un dels atractius del nostre municipi són els 
diversos grups de tines que es localitzen de 
forma aïllada:Tines de la Vall del Flequer, Ti-
nes d’en Bleda, Tines de l’Escudelleta. 
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Informació d’interès



Museu de Rocafort
Representa una casa típica del poble reforma-
da. S’hi pot disfrutar d’una mostra dels objectes 
d’etnologia catalana procedents dels masos d’etnologia catalana procedents dels masos 
de la regió. També s’hi poden trobar objectes 
d’arqueologia i de la història del municipi. 

Església de Santa Maria de Matadars
Situada al Marquet Paradís, dins el nostre 
terme municipal, l’església és un dels monu-
ments més universals del preromànic català. 

Festa del ContribuentFesta del Contribuent
Se celebra durant el segon cap de setmana Se celebra durant el segon cap de setmana 
del mes de juny. Un dels actes és l’Arribada del del mes de juny. Un dels actes és l’Arribada del 
Recaptador on es fa el sorteig de l’exempció Recaptador on es fa el sorteig de l’exempció 
del pagament d’impostos i taxes durant l’any a del pagament d’impostos i taxes durant l’any a 
un contribuent del municipi.un contribuent del municipi.

SERVEIS A LES EMPRESESSERVEIS A LES EMPRESES
I ELS TREBALLADORS/ORESI ELS TREBALLADORS/ORES

Consorci de Formació i IniciativesConsorci de Formació i Iniciatives
del Bages Sud del Bages Sud 
El Consorci ofereix a les empreses i als tre-
balladors/ores serveis de promoció econòmi-
ca, promoció turística, foment de l’ocupació,
formació per al treball i formació d’adults.

Més informació a: www.cfi bs.es



POLÍGONOS
Y EMPRESAS
DEL PONT DE
VILOMARA I ROCAFORT

02/03
El Pont de Vilomara i Rocafort es un claro 
ejemplo de reindustrialización. A finales de 
la década de los noventa se construyó el 
polígono existente aprovechando el impulso 
del municipio en su apuesta por el cambio de 
modelo productivo a nivel local. En la actualidad, 
en este polígono están ubicadas cuatro plantas 
de reciclaje, lo cual hace de este un caso único 
en todo el país en lo que a especialización en 
tratamiento y reciclaje de residuos se refiere. 
En este sector medioambiental conviven otras 
actividades de diferentes sectores. 

La proximidad de la red de comunicaciones y 
la mejora de la carretera BV-1225 que conecta 
con Manresa en cinco minutos convierten a 
este polígono en un punto de atracción para 
empresas que buscan instalarse aprovechando 
su situación céntrica y sentirse especiales al 
hacerlo en un polígono único como este.

Cecilio Rodríguez Martín
Alcalde
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Polígono El Pont

El Plan Parcial de Ordenación Urbanística del 
polígono El Pont se aprobó definitivamente en 
el año 2000. El polígono se encuentra ubicado 
al norte del núcleo urbano, al pie de la carre-
tera BV-1224. 

Actualmente, el suelo industrial disponible del 
polígono está formado por naves en venta o 
alquiler de unos 500 m2 de superficie y/o par-
celas sin edificar de entre 3.000 y 9.000 m2. 

Por otro lado, el suelo industrial está ocupado 
por industrias químicas (20%), empresas de 
transportes y comunicaciones (20%), comer-
cios al por mayor (20%), servicios de reciclaje 
(20%), industrias transformadoras del metal 
(10%) y empresas de construcción (10%).

EL PONT DE VILOMARA 
I ROCAFORT
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
El Pont de Vilomara i Rocafort is a clear exam-
ple of reindustrialisation. At the end of the 
1990s the current industrial park was built ta-
king advantage of the speedy commitment of 
the town for changing the productive model at 
a local level. There are currently four recycling 
plants situated in this industrial park, making 
this a unique case within the state in the spe-
cialisation in waste treatment and recycling. 
Other activities of different sectors coexist in 
this environmental sector.

The closeness to the communications network 
and the start of the BV-1225 road that connects 
with Manresa in five minutes makes this in-
dustrial park a pole of attraction for companies 
who wish to establish themselves making the 
utmost of its centrality and feeling special in 
doing so in such a unique industrial park.

Cecilio Rodríguez Martín
Mayor
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El Pont I.P.

The Partial Urban Development Plan of the El 
Pont industrial park was definitively approved 
in 2000. The park is to the north of the urban 
centre, at the foot of the BV-1224 road.

The industrial land available today in the park 
consists of industrial plots for sale or rent of 
500 m2 surface area and/or unbuilt sites of bet-
ween 3,000 and 9,000 m2.

Additionally, the industrial land is occupied by 
chemical industries (20%), transport and com-
munication companies (20%), wholesale trade 
(20%), recycling services (20%), metal trans-
former industries (10%) and construction com-
panies (10%).

Traducción al español English translation




