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Polígons i empreses de 
Sant Mateu de Bages
http://poligonsiempreses.ccbages.cat/st-mateu-bages

suPerFÍCIe: 102,90 km2 
PoBlaCIÓ: 663 habitants (padró continu 2010) 
PolÍGons d’aCtIVItat eConÒMICa: 2 Pae 
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Sant Mateu de Bages té un polígon industrial a l’entitat de població de 
Valls de Torroella, on hi havia hagut una colònia tèxtil. Les instal·lacions 
tenen l’avantatge que les naus estan ubicades de manera horitzontal i 
no vertical com a la majoria de les antigues colònies tèxtils. Actualment 
està en construcció el polígon de Can Sivila, al peu de la C-55, a 
l’alçada de l’entrada Nord de Súria. Aquest nou espai està pensat 
sobretot per a petites empreses. Està molt ben comunicat i disposarà 
de tots els serveis (llum, aigua, telecomunicacions, noves tecnologies, 
etc.). 

L’oferta d’espais per a activitats econòmiques es complementa amb 
un entorn natural i paisatgístic importantíssim. Estem segurs que, en 
conjunt, els espais poden ser atractius per a molta gent amb empenta 
i ganes de treballar. Sant Mateu agraeix a l’avançada la confiança de 
tots aquells que mostrin interès per instal·lar-se en el nostre municipi.

Municipi
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Polígons d’activitat
econòmica
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Sòl industrial total (ha)                   Sòl disponible (ha)                   Sòl previst (ha)

(1) z. i. Valls de Torruella 

(2) Can Sivila

0 1 2 3 4

          0,14                                       1,18

                                                                                                                                                                                       3,87  



La Zona Industrial de Valls de Torruella és situa-
da al terme municipal de Sant Mateu de Bages, 
al nucli de Valls de Torruella. Es troba al punt qui-
lomètric 50 de la C-55 i per accedir-hi cal agafar la 
carretera BV-3002 de Salo - Pinós.

Les activitats econòmiques que predominen en 
aquesta zona industrial estan relacionades amb 
el comerç a l’engròs, la fabricació de productes 
alimentaris i amb els manipulats de paper i car-
tró. Actualment, el sòl industrial està ocupat en un 
88% i encara hi ha alguna oferta de naus en venda 
o lloguer.
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dades d’interès

Polígons i empreses de Sant Mateu de Bages

zona industrial de Valls de Torruella1

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament elèctric | Aparcament | 
Gas | Telèfon | restaurant cafeteria | Boques d’incendi | Senyalització



Sant Mateu de Bages amb 102,9 km2, és el 
municipi més gran de la província de Barce-
lona i està format per 5 entitats singulars de 
població que són Castelltallat, Coaner, Sant 
Mateu de Bages, Salo i Valls de Torroella.

La meitat de la població viu en masies disse-
minades per l’extens terme municipal, i l’altra 
meitat es concentra a Valls de Torroella, antiga 
colònia tèxtil, l’únic nucli amb característiques 
urbanes.

08/09Polígons i empreses de Sant Mateu de Bages

informació d’interès

dades d’interès

Can Sivila2

El nou polígon previst de Can Sivila tindrà 15,17 hectàrees 
i estarà situat entre els termes municipals de Sant Mateu de 
Bages (3,87 hectàrees) i Súria (11,30 hectàrees). Es preveu 
aprovar el corresponent Pla Parcial i projecte d’urbanització 
al llarg del 2011.

Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | 
Subministrament elèctric (futurs serveis previstos)

Turisme rural

Sant Mateu de Bages 
té un patrimoni natural i 
forestal importantíssim. 
Es troba en el centre de 
la Serra de Castelltallat, 
zona inclosa en el Pla 

d’Espais d’interès Natural 
i en la Xarxa Natura 2000. 
El riu Cardener travessa el 
sector nord-est del terme 
municipal. La gran bellesa 
del nostre entorn ha fet 
que el turisme rural hagi 
agafat una gran embranzi-
da i s’ha convertit en una 
activitat econòmica impor-
tant complementària amb 
el sector agrari. Hi ha 10 
cases de turisme rural de 
diferents tipologies, amb 

60 places d’allotjament i 
un càmping. 
Sant Mateu de Bages for-
ma part del Consorci de 
promoció turística del 
Cardener.
Més informació a:
www.elcardener.com 

Turisme empresarial

L’Observatori de Castell-
tallat al servei de les em-
preses.

L’observatori és un re-
clam turístic del municipi i 
també una opció per a les 
empreses: poden llogar 
la rectoria i la cúpula per 
a fer-hi els seus actes i 
reunions i aprofitar el seu 
entorn ric en establiments 
de cuina tradicional. 



Les Planes:  paisatge i 
aventura adaptats a les 
necessitats de cada em-
presa.

ofereix rutes en diligència 
també per a equips de di-
rectius d’empreses que 
vulguin enfortir relacions, 
cohesionar equips de tre-
ball, reunir-se, prendre de-
cisions o, tan sols, rebaixar 
els nivells d’estrès.

Més informació a:
www.paisatgeiaventura.com

Allotjament

- Camping Cal Paradís 
(Salo). Camping de 3ª 
categoria al mig de la 
natura, amb 44 parcel·les 
i 2 bungalows de 6 i 
4 places. disposa de 
piscina amb solàrium i 
restaurant.
www.campingcalparadis.com

- Ca l’Arturo (11 places). 
www.toprural.com/calarturo

- Ca l’Asenegre (11 pl).
 www.calmarquet.net
- La Cabana (6 places). 

www.calmarquet.net
- La Caseta de l’Era (6 

places).
 www.calmarquet.net
- Les Corts de Biosca (5 

places).
 www.serradecastelltallat.com/

biosca.html
- Les Feixes de Coaner 

(11 places).
 www.feixesdecoaner.com
- El Mas (14 places).
 www.elmas.cat
- Cal Pastor (7 places). 

www.agroturismo.org/html/
calpastor.htm

- Cal Prat Barrina (16 
places, disposa d’una 
sala per fer reunions).

 www.pratbarrina.com

Patrimoni

- Conjunt monumental de 
Coaner: torre i castell. 
(segle iX i X), església de 
Sant Julià de Coaner (se-
gle Xi) i santuari de la Ver-
ge del roser (segle XVii)

- Església de Sant Mateu 
(segle X) campanar pre-
romànic de tres pisos

- Museu de Sant Mateu 
amb tombes antropomòr-
fi ques i tombes visigòti-
ques

- dolmen i petjades fòssils 
de Castelltallat

- Conjunt de Claret de Ca-
vallers

Per a més informació:

Ajuntament de
Sant Mateu de Bages
Tel. 938 360 010

www.santmateudebages.cat
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Sant Mateu de Bages cuenta con un polígono 
industrial situado en la entidad de población de 
Valls de Torroella, lugar en el que se hallaba 
una colonia textil. Sus instalaciones presentan 
una gran ventaja, puesto que las naves están 
dispuestas de forma horizontal, en lugar de for-
ma vertical como la mayoría de las antiguas 
colonias textiles.

En la actualidad, se encuentra en construcción 
el Polígono de Can Sivila, junto a la C-55, a la 
altura de la entrada norte de Súria. Este nuevo 
espacio está pensado especialmente para pe-
queñas empresas, está muy bien comunicado 
y contará con todos los servicios (luz, agua, 
telecomunicaciones, nuevas tecnologías, etc.). 

La oferta de espacios para actividades econó-
micas se complementa con un entorno natu-
ral y paisajístico importantísimo. Tenemos la 
certeza de que, en su conjunto, los espacios 
pueden ser atractivos para muchas personas 
emprendedoras y con ganas de trabajar.

Sant Mateu agradece, de antemano, la con-
fianza de todos los que demuestren interés por 
instalarse en nuestro municipio.

Pere Ribera i Guals
Alcalde

06/07 
Zona Industrial de Valls de Torroella

La Zona Industrial de Valls de Torroella está si-
tuada en el término municipal de Sant Mateu 
de Bages, en el núcleo de Valls de Torroella. Se 
encuentra en el punto kilométrico 50 de la ca-
rretera C-55 y para acceder a él hay que tomar 
la carretera BV-3002 en sentido Saló y Pinós.

Les actividades económicas predominantes en 
esta zona industrial están relacionadas con el 
comercio al mayor, la fabricación de productos 
alimentarios y con los manipulados de papel y 
cartón. En la actualidad, el suelo está ocupado 
en un 88%, pero todavía se ofertan naves en 
venta o alquiler.

08 
Can Sivila

El nuevo polígono de Can Sivila tendrá una su-
perficie de 15,17 hectáreas y estará situado en 
los términos municipales de Sant Mateu de Ba-
ges (3,87 hectáreas) y Súria (11,30 hectáreas). 
Está previsto que a lo largo de 2011 se aprue-
be el Plan Parcial correspondiente además de 
su proyecto de urbanización.

SANT MATEU
DE BAGES
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
Sant Mateu de Bages has an industrial park in 
the town of Valls de Torroella, where there had 
once been a textile industrial village. The insta-
llations have the advantage that the industrial 
premises are positioned horizontally and not 
vertically like the majority of old textile indus-
trial villages.

The Can Sivila industrial park is currently under 
construction, by the foot of the C-55, at the level 
of the north entrance to Súria. This new space 
is designed above all for small companies. It 
has excellent communications and will have all 
the services (electricity, water, telecommunica-
tions, new technologies, etc.). 

The offer of spaces for economic activities is 
complemented by a natural and extremely im-
portant scenic setting. We are sure that, all to-
gether, the spaces may be attractive for many 
people with initiative who want to work.

Sant Mateu would like to thank in advance the 
trust placed by all those who show interest in 
setting up in our district.

Pere Ribera i Guals
Mayor
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Valls de Torruella I.P.

The Valls de Torruella Industrial Parkis situa-
ted in the municipal district of Sant Mateu de 
Bages, in the centre of Valls de Torruella. It is 
located at kilometre 50 of the C-55 and to enter 
it you should take the BV-3002 road from Salo 
to Pinós.

The main economic activities in this industrial 
park are related to bulk trading, the manufactu-
ring of food products and paper and cardboard 
handling. The occupancy of the land is cu-
rrently 88% and there are still some premises 
on offer for sale or rent.

08 
Can Sivila

The planned new industrial park of Can Sivila 
will be 15.17 hectares in size and will be situa-
ted between the municipal districts of Sant Ma-
teu de Bages (3.87 hectares) and Súria (11.30 
hectares). The Partial Plan and urbanisation 
project is due to be passed during 2011. 

Traducción al español English translation




