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El Govern aprova el Pacte Nacional per a la Recerca i 
la Innovació, el full de ruta del país per augmentar la 
competitivitat de Catalunya 
 

• Es tracta d’un gran acord estratègic consensuat amb agents 
econòmics, socials, universitat i partits que té per objectiu situar 
Catalunya, l’any 2020, com a pol internacional de referència en 
recerca i innovació 

 
• En els propers sis anys el Govern doblarà la despesa en recerca i 

desenvolupament i finançarà projectes d’R+D+I empresarial, amb 
una participació significativa de les universitats i centres de 
recerca catalans 

 
• El text definitiu del Pacte és el resultat d’un treball intens amb la 

participació de més de mig miler de persones de l’empresa, 
l’administració i el món acadèmic, tant nacional com internacional 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 
(PNRI), un full de ruta consensuat amb les universitats, els agents econòmics i 
socials i els partits polítics que té per objectiu situar Catalunya, l’any 2020, 
com a pol internacional de referència en aquests àmbits. El text definitiu del 
Pacte és el resultat d’un treball intens amb la participació de més de mig miler 
de persones de l’empresa, l’administració i el món acadèmic, tant nacional 
com internacional.  
 
El PNRI ha estat signat per un total de 22 institucions, del Govern, les 
universitats públiques i privades, dels agents econòmics i socials i dels partits 
polítics. Pel que fa a les universitats, signen el Pacte les 12 universitats de 
Catalunya: les 8 públiques (UB, UAB, UPC, UPF, URV, UdG, UdL, UOC) i les 
4 privades (UVIC, URL, UIC, UAO); 5 formacions polítiques amb representació 
parlamentària: (PSC, ERC, ICV, CiU, PP); les dues associacions empresarials 
més representatives (Foment i Pimec); i un dels sindicats més representatius 
de Catalunya (UGT). 
 
Cal destacar que, per primer cop, Catalunya té una visió i un full de ruta 
compartit en recerca i innovació per als propers anys que ha de permetre 
desenvolupar estratègies de país sòlides i polítiques estables en uns àmbits 
estructurals en els que el país s’hi juga el futur.  
 
El Pacte reforça les polítiques dirigides als actors clau del sistema de recerca i 
innovació, els emprenedors i les empreses, els investigadors i les universitats i 
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també es reforça el paper dels hospitals, els centres de recerca, els centres 
tecnològics i els parcs científics i tecnològics.  
 
En aquest sentit, el pacte incorpora en l’estratègia de recerca i innovació de 
Catalunya un paper molt rellevant del sector públic com a impulsor d’R+D+I, 
amb projectes orientats als reptes socials existents, com a generador de 
serveis innovadors i de compra pública sofisticada que arrastren i fan de motor 
de recerca i d’innovació empresarial incrementant la seva competitivitat. 
 
 
Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor 
 
El PNRI identifica 8 reptes i 26 objectius. Per a cada objectiu s’estableixen els 
compromisos dels diferents agents, fins a un total de 130, alguns dels quals 
són un reforçament d’accions ja existents i d’altres representen noves 
estratègies, nous programes i noves actuacions per als propers anys.  
 
Els 8 reptes que presenta són: 
 
1. Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor. 
2. Desenvolupar i mantenir una alta capacitat per generar i valoritzar 

coneixement. 
3. Innovar sistemàticament com a base de l’activitat productiva i de l’acció 

social i pública.  
4. Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació.  
5. Aconseguir que la ciència, la tecnologia i la innovació siguin imbuïdes a la 

societat catalana.  
6. Focalitzar i prioritzar l’estratègia nacional de recerca i innovació  
7. Adoptar una organització i una governança del sistema de recerca i 

innovació intel·ligent i que maximitzi l’eficiència i eficàcia.  
8. Invertir més i millor en recerca i innovació en l’àmbit públic i privat 
 
 
Es doblarà la inversió en recerca i innovació en els propers sis anys  
 
Amb aquest pacte, el Govern es compromet a doblar la despesa destinada a 
R+D durant el període 2009-2013, i a incrementar els crèdits a projectes de 
recerca empresarial. A més, es buscarà que en aquests projectes es 
subcontracti a organismes públics d’investigació catalans, com les 
universitats, un mínim del 25% del total de recursos destinats al projecte.  
 
En general, s’augmentarà progressivament i de manera suficient els 
pressupostos dedicats a R+D+I dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat per poder fer front als reptes en els seus àmbits competencials 
(educació, serveis socials, salut, immigració, medi ambient, energia, transport i  
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mobilitat, etc.) i per impulsar les activitats empresarials vinculades a les seves 
àrees. El Govern també promourà la implicació de l’Estat en la inversió en 
R+D a Catalunya a partir d’un acord marc estable, la millora de la coordinació 
de programes i la inversió en infraestructures.  
 
Pel que fa a l’obtenció d’altres inversions en recerca, el Govern impulsarà un 
fons de capital risc públic-privat català, un pla de captació de capital risc 
estranger, i promourà la millora dels productes financers existents per a 
projectes d’R+D+I empresarial. En aquest àmbit també reforçarà les 
actuacions que facilitin l’accés a projectes dels programes europeus i d’altres 
programes internacionals i de la captació d’inversions privades exteriors en 
R+D. Finalment, impulsarà un pla de mecenatge per l’R+D. 
 
Els agents del sistema de recerca i innovació desenvoluparan les polítiques i 
les actuacions necessàries per assolir els objectius de dedicar el 2% del PIB a 
R+D el 2010 i assolir el 3% el 2017, mentre que la inversió empresarial 
assoliria el 3% del PIB i el 4,5 respectivament en aquests anys. A més, 
acorden orientar els recursos públics als objectius que marca el PNRI sota els 
principis d’avaluació de l’ús, dels resultats i de l’impacte, la transparència i 
retiment de comptes. 
 
Per la seva banda, els agents del sistema financer impulsaran, a través de 
l’actuació comercial i les fundacions, les actuacions necessàries per enfortir el 
sistema de recerca i innovació català, amb una implicació especial en 
iniciatives emprenedores i de risc que afavoreixin la innovació. 
 
Cooperació entre els agents del sistema de recerca i innovació 
 
El pacte fomenta la cooperació dels agents del sistema de recerca i innovació 
de dues maneres: amb mesures estructurals, com l’adscripció del centres de 
recerca a les universitats, la creació d’un consorci de centres tecnològics i 
l’agència de centres de recerca; i amb mesures funcionals, com la promoció 
d’entorns de cocreació i coinnovació on s’integren científics, tecnòlegs, 
professionals, emprenedors, usuaris/consumidors cooperant en projectes 
comuns.  
 
A més, el pacte reforça les estratègies i les polítiques que han tingut èxit en 
els darrers anys, com ara la captació de talent científic, els centres de recerca 
o les grans infraestructures científiques i tecnològiques, però també aborda la 
necessitat d’incidir en nous àmbits que seran claus pel futur, com la recerca i 
la innovació en serveis i en nous models de negoci o la gestió de la propietat 
intel·lectual, entre altres. 
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El Govern destina prop de tres milions d’euros al futur 
centre de referència en Nutrició i Salut de Reus  
 

• El Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i la Salut 
(CTNS) és el primer d’aquest sector a Catalunya i permetrà 
reforçar la competitivitat de la indústria agroalimentària 

 
• El Centre, que actualment està ubicat provisionalment a les 

instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili, estudia els 
efectes de l’alimentació sobre la salut de les persones i els 
animals 

 
El Govern ha donat un nou impuls a la seu del nou Centre Tecnològic en 
Tecnologies de la Nutrició i la Salut (CTNS), l’organisme de referència en 
l’estudi i la investigació de la nutrició humana i animal que s’està construint al 
campus de Bellissens de Reus. L’acord d’avui preveu destinar a la construcció 
del centre una subvenció de 2.750.000 euros. 
 
L’ajut, que rebrà la Fundació Privada CTNS, servirà per a la cessió dels espais 
on s’ubicarà la Fundació (2.600.000 euros) i per a la posada en marxa de la 
pròpia Fundació (150.000 euros). Provisionalment el CTNS desenvolupa la 
seva activitat en instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili a Reus i és l’únic 
centre d’aquestes característiques a Catalunya ja que estudia els efectes de 
l’alimentació sobre la salut de les persones i els animals.  
 
El CTNS impulsa el desenvolupament d’aliments funcionals (productes 
alimentaris amb propietats beneficioses per a la salut) i ingredients per nutrició 
animal, actuant en totes les etapes que condueixen a la seva implantació i en 
la qual estan involucrats els sectors agroalimentari i sanitari, a més de 
l’administració pública, que actua com a regulador. Té la voluntat de ser un 
referent en el seu àmbit i potenciar la innovació a les empreses de la indústria 
de nutrició humana i animal. Per això, potenciarà unitats mixtes d’investigació 
centres de recerca-empresa per adaptar el coneixement obtingut a les 
necessitats productives de les empreses del sector. 
 
El projecte vol establir noves bases per a la millora de la salut de les persones 
a través de la nutrició, alhora que contribueix a la competitivitat de la indústria 
agroalimentària donant resposta a l’exigent normativa europea sobre 
alimentació funcional. El CTNS serà una eina imprescindible per les empreses 
del sector a l’hora d’entrar en nous mercats i internacionalitzar els seus 
productes. 
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El patronat de la Fundació CTNS compta amb quatre patrons públics, ACC1Ó, 
la Universitat Rovira i Virgili, l'IRTA i l'Ajuntament de Reus, més 14 empreses 
del sector de l'alimentació i la salut. 
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El Govern millora el sanejament de cinc comarques de 
Lleida amb la construcció de vuit depuradores 

 
• Les actuacions es desenvoluparan a les comarques del Segrià, el 

Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Val d’Aran i la Noguera 
 
• Les obres tenen un pressupost superior als 3,7 milions d’euros i 

donaran servei a 5.643 persones 
 

El Govern ha impulsat avui la construcció de vuit estacions depuradores per 
millorar el sanejament de les comarques del Segrià, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, la Val d’Aran i la Noguera. Aquestes noves depuradores 
s’ubicaran als municipis de la Portella, Sort, Alins, Torre de Cabdella, Vielha e 
Mijaran, Castell de Mur i Torrelameu i Corbins. A més, el Govern també ha 
donat llum verd a la instal·lació dels col·lectors en alta que donen servei a la 
depuradora d’Espui. El conjunt d’aquestes actuacions tractarà un cabal total 
de 1009 m3/dia que permetrà donar servei a 5.643 persones.  
 
Aquestes actuacions, que és previst que comencin abans que finalitzi l’any i 
tinguin una durada de 8 mesos, suposaran una inversió superior als 3,7 
milions d’euros repartits de la següent manera: 
  

• Estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de la Portella, 
al terme municipal de la Portella (Segrià): 426.673 euros.  

 
• Estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta d’Altron, al 

terme municipal de Sort (Pallars Sobirà): 360.394 euros. 
 

• Estació depuradora d’aigües residuals i els col·lectors en alta de Saurí-
Llessui, al terme municipal de Sort (Pallars Sobirà): 610.966 euros. 

 
• Estació depuradora d’aigües residuals i dels col·lectors en alta d’Àreu, 

al terme municipal d’Alins (Pallars Sobirà): 254.673 euros. 
 

• Estació depuradora d’aigües residuals i dels col·lectors en alta d’Alins, 
al terme municipal d’Alins (Pallars Sobirà): 261.507 euros. 

 
• Col·lectors en alta d’Espui (Aiguabella), al terme municipal de la Torre 

de Cabdella (Pallars Jussà): 221.801 euros. 
 

• Estació depuradora d’aigües residuals i dels col·lectors en alta del nucli 
d’Arròs, al terme municipal de Vielha e Mijaran (Val d’Aran): 525.748 
euros. 
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• Estació depuradora d’aigües residuals de Guàrdia de Tremp, al terme 

municipal de Castell de Mur (Pallars Jussà): 346.672 euros. 
 

• Estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de 
Torrelameu, als termes municipals de Torrelameu i Corbins (Noguera). 
784.756 euros. 

 
Totes aquestes actuacions permetran una important i imprescindible millora, 
tant sanitària com mediambiental, de les lleres públiques de les conques de la 
Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona. Així, l'entrada en 
funcionament d’aquests instal·lacions permetrà la recollida i el tractament 
adient dels esmentats cabals d'aigües residuals, possibilitant el retorn al medi 
en condicions de qualitat.  
 
Aquestes obres de millora del sanejament formen part del Programa de 
Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU) de les conques de la 
Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Garona. El 80% del cost de 
les obres prové del Fons de Cohesió de la Unió Europea.  
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L’Institut Català d’Energia participarà en la nova 
central de generació d’energies que es farà entre la 
Zona Franca i l’Hospitalet 
 

• El projecte preveu instal·lar una central de trigeneració que 
subministrarà calor i fred a una part de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat 

 
• La futura central està imulsada per L’Institut Català d’Energia 

(ICAEN), l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, 
del Ministeri d’Indústria i l’Agència de l’Energia de Barcelona  

 
El Govern de la Generalitat participarà juntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en el finançament de la 
nova central de generació d’energia que es posarà en marxa a partir del 2012 
i que donarà servei a part de la població de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat a través d’un nou sistema de trigeneració d’energia que 
subministrarà fred i calor. El sistema funcionarà a partir de l’aprofitament de la 
biomassa resultant de la poda dels parcs i jardins de Barcelona i del fred 
obtingut en el procés de regasificació del gas natural. 
 
El Govern ha autoritzat avui l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a signar un 
conveni amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb l’Agència d’Energia de 
Barcelona i l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) -
organisme que depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç- per 
participar en aquest projecte de construcció de la Central de generació 
d’energies Zona França-Gran Via l’Hospitalet. Segons el conveni, l’ICAEN i 
l’IDAE aportaran conjuntament 6 milions d’euros al projecte, al qual 
l’Ajuntament de Barcelona hi aporta 10,4 milions..  
 
El sistema funcionarà a partir de l’aprofitament de la biomassa resultant de la 
poda dels parcs i jardins de Barcelona i del fred obtingut en el procés de 
regasificació del gas natural. El projecte coincideix plenament amb els 
objectius de l’ICAEN, ja que suposa un nou avenç en el desenvolupament de 
noves tecnologies per a l’aprofitament d’energies renovables i per a l’estalvi 
d’energia a Catalunya. A més, la ubicació de la central permetrà convertir-la 
en una eina de difusió de l’estalvi i l’eficiència energètica a tota la ciutadania. 
 
L’ICAEN i l’IDAE signaran un conveni marc de col·laboració per al període 
2008-2012. L’ICAEN també es reserva la possibilitat d’entrar en el capital de la 
societat que gestionarà el projecte. 
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El Govern accepta la cessió d’un terreny per a la 
construcció del nou parc de Bombers de Valls 
 
 

• El nou parc de Bombers de Valls tindrà una superfície de 1337m���
�

• El projecte, que té un pressupost de més d’1,9 milions d’euros, 
inclou la construcció d’un heliport a la coberta de l’edifici 

 
 
El Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Valls 
a la comarca l’Alt Camp, d’un terreny on es construirà el nou parc de Bombers 
de la ciutat. El projecte del nou parc, amb un pressupost previst d’1.994.752 
euros, ja està redactat i, en aquests moments, està a l’espera que s’adjudiqui 
a una empresa constructora.  
 
El parc de Bombers de Valls, que actualment es troba al carrer Creu de 
Cames, es traslladarà al nou solar ubicat al carrer de Fusters, al polígon 
industrial Palau de Reig de Valls. El terreny té una superfície de 6000m� i és 
previst que l’edifici del nou parc n’ocupi 1337.  
 
El projecte del nou parc preveu la construcció d’un edifici amb dues zones ben 
diferenciades, la de dependències i la de cotxeres. La zona de dependències 
amb una superfície de 663m² tindrà dues plantes que acolliran els espais de 
funcionament diari del parc i els dormitoris. La zona de cotxeres inclourà un 
espai per estacionar els vehicles de bombers, el taller de reparació de 
vehicles, el magatzem i la zona de neteja i secat dels equips utilitzats pels 
bombers. A la coberta de l’edifici, a sobre la cotxera, es preveu construir un 
heliport. 
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El Govern impulsa les obres de dos nous accessos 
viaris als nuclis d’Isona i Conques, al Pallars Jussà 
 

• L’actuació permetrà millorar la connexió des de la variant de la 
carretera C-1412b mitjançant la construcció de dos nous vials 

 
• Els treballs comptaran amb una inversió de 2,8 milions d’euros i 

començaran l’hivern vinent 
 
 
El Govern construirà dos nous accessos als nuclis d’Isona i Conques des de la 
variant de la C-1412b, al Pallars Jussà, i amb aquest objectiu ha aprovat avui 
l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per aquestes obres. Els treballs 
compten amb una inversió de 2,8 milions d’euros i dotaran aquests dos nuclis 
de població del municipi d’Isona i Conca Dellà de connexions més directes 
amb la variant C-1412b. 
 
Aquesta variant des de Biscarri i fins a Figuerola d’Orcau compta actualment 
amb els accessos d’Isona nord-est, Figuerola d’Orcau i Orcau. Els conductors 
que volen dirigir-se a l’oest d’Isona han d’utilitzar l’accés d’Isona nord-est i 
circular per l’interior del nucli i els que volen entrar al nucli de Conques o 
accedir a la variant des de Conques, ho han de fer per mitjà de l’accés de 
Figuerola d’Orcau o d’Isona nord-est.  
 
Els treballs que ara s’impulsen consistiran en la construcció de dues 
carreteres d’accés des de la variant de la C-1412b, que permetran, 
respectivament connectar amb la zona oest d’Isona i amb el nucli de Conques. 
Les obres començaran l’hivern vinent i tindran un termini de 12 mesos.  
 
Els nous accessos 
 
Els dos vials estaran separats per una distància de tres quilòmetres. El nou 
vial d’accés a Isona tindrà una longitud de 630 metres i el de Conques serà de 
650 metres. Els dos nous accessos tindran una amplada de 8 metres i dos 
carrils per a la circulació de 3,5 metres i vorals de 0,5 metres.  
 
Els dos encreuaments de la variant amb els nous vials consistiran en una 
intersecció en forma de T que comptarà amb un tercer carril central per a 
facilitar els girs a l’esquerra. La connexió dels vials amb la carretera antiga, als 
nuclis d’Isona i Conques, es farà mitjançant una rotonda. Aquests giratoris 
tindran un diàmetre de 36 metres. Les obres inclouran la construcció d’un pas 
subterrani, de 24 metres de longitud, a l’accés a Conques, per donar continuïtat 
al camí del Sot i millorar la seguretat viària. Els treballs es completaran amb els 
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elements de drenatge, la senyalització vertical i horitzontal, i la col·locació de 
barreres de seguretat.  
 

�

�
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental-Oest  
 

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental- Oest és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que ja ha formalitzat 18 consorcis i en té previst un 
total de 37 

 
• Amb els Governs Territorials es fa realitat la participació del món 

local en la planificació i la direcció del sistema sanitari i es vol 
contribuir a la millora de la salut de la seva població 

 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Vallès Occidental-Oest i n’ha aprovat els Estatuts. La creació 
d’aquest consorci suposa fer un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que té previst formalitzar un total de 37 Governs Territorials. 
Amb aquest, ja són 18 els ens constituïts (Osona; la Garrotxa; el Baix Vallès; 
el Garraf; l’Alt Urgell; Lleida; el Baix Llobregat Litoral; el Baix Empordà; el Baix 
Camp, el Montsià;  Bages-Solsonès; Berguedà; Baix Llobregat Nord; Baix 
Montseny; Alta Ribagorça; Ripollès; i de Pallars Jussà i Pallars Sobirà ), i al 
llarg d’aquest any s’enllestirà la resta. 
  
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant 
un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals 
en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis 
donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen una 
composició equilibrada que garanteix la paritat en l'adopció de decisions entre 
els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament 
de Salut. 
  
Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. 
  
Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, 
de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les 
comarques, i d'un dimensionat que inclogui com a mínim l'atenció primària, 
l'hospitalària i la sociosanitària. El Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental-Oest comprèn una població de 409. 854 habitants. El Pacte per a 
la Salut del Vallès Occidental-Oest es va signar el 17 de març de 2006 entre el 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els ajuntaments de 
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Terrassa, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Matadepera, Castellbisbal, 
Viladecavalls, Ullastrell, Sant Quirze del Vallès, Vacarisses, Rellinars, Mura i 
Talamanca. 
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El Govern impulsa la prevenció i el control del 
tabaquisme 
 
 

• Signa un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Consum per 
potenciar la prevenció de consum de tabac, donar suport als qui 
vulguin deixar de fumar i protegir els no fumadors  

 
• S’hi destinaran més de 4 milions d’euros cofinançats per ambdues 

administracions 
 

• El 84,5 % de les inspeccions previstos a la Llei de mesures 
sanitàries contra el tabaquisme no detecten incompliments  

 
• 6.288 alumnes de 1er i 2n d’ESO van participar al programa Classe 

sense fum  
 

El Govern signarà un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i 
Consum per impulsar les activitats de prevenció i de control del tabaquisme. 
Els objectius del conveni són potenciar les activitats de prevenció de l’inici del 
consum de tabac, ajudar els fumadors a deixar el tabac i protegir la població 
no fumadora enfront l’aire contaminat pel fum del tabac.  
 
El conveni, subscrit pel Departament de Salut, determina que el Ministeri de 
Sanitat i Consum aporti suport tècnic, informació i documentació per 
desenvolupar les activitats, i col·labori en la seva realització. Ambdues 
institucions es comprometen a cofinançar les activitats. El cost total de 
l’activitat associada al programa està valorat en 4.003.193 d’euros, a raó de 
60% pel Ministeri de Sanitat i Consum i 40% pel Departament de Salut.  
 
Aquestes actuacions, sumades a les actuacions d’informació i sensibilització 
de la població, així com de suport a l’abandonament del tabaquisme i 
prevenció de l’inici, contribuiran a consolidar la tendència favorable a la 
disminució del consum de tabac que s’està observant. 
 
A Catalunya s’han realitzat un total de 27.015  inspeccions des de l’inici 
d’aplicació de la Llei de mesures sanitàries contra el tabaqusime fins al mes 
de març 2008. El nivell de compliment de la llei és generalment bo: el 84,5 % 
de les inspeccions no detecten incompliments, i quan es detecten, la majoria  
són per senyalització o per compartimentació inadequades. El percentatge 
d’incorreccions es manté estable entre el 2007 i el 2006. 
 
Els recursos públics d’ajuda a deixar de fumar engloben centres d’Atenció 
Primària, hospitals, centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva, 23 
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unitats especialitzades, farmàcies i la línia telefònica d’ajuda a deixar de fumar 
(902 111 444, Sanitat Respon).  
 
També s’han posat en funcionament els programes Atenció primària sense 
fum, Hospitals sense fum i Embaràs sense fum. A més durant els anys 2006 i 
2007 s’han finançat 4.358 tractaments farmacològics gratuïts en col·lectius de 
malalts ingressats, embarassades i poblacions exemplars. I a partir del 2008 
s’ha estès el finançament als barris inclosos en el programa “Salut las barris”. 
Entre les activitats de prevenció de l’inici de consum destaca el programa 
Classe sense fum, en el qual van participar 6288 alumnes de 1er i 2n d’ESO el 
curs passat. 
�
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L’Oficina d’Acció Ciutadana d’Olot tindrà una nova seu 
l’any que ve 
 

• El Govern comprarà un local per convertir-lo en la nova seu 
 

• Aquestes oficines informen i orienten la ciutadania sobre les 
prestacions que hi ha en matèria de benestar social 

 
 
L’Oficina d’Acció Ciutadana d’Olot, que funciona des de 1989, tindrà una nova 
seu a partir de l’any vinent. El Govern ha acordat avui comprar un local de 122 
metres quadrats per convertir-lo en una nova seu amb millors condicions. El 
local està situat a la planta baixa del número 4 del carrer Llosa d’Olot, a prop 
de l’actual Oficina. 
 
A principis de l’any que ve, començaran les obres de condicionament del local 
que, previsiblement, duraran tres mesos. L’Oficina d’Olot es traslladarà a la 
nova seu a finals de l’any que ve.  
 
Les Oficines d'Acció Ciutadana depenen de la Secretaria d’Acció Ciutadana i  
tenen com a funció informar i orientar la ciutadania, tant de manera col·lectiva 
com individual, sobre totes les prestacions existents en matèria de benestar 
social que facilita la Generalitat. 
 
A més, des d’aquests equipaments s’efectuen els tràmits i gestions necessaris 
per gaudir d'aquestes prestacions i s’impulsen accions de tipus cultural, social 
i cívic que fomentin el desenvolupament del teixit associatiu als barris. 
Catalunya compta actualment amb 65 Oficines d’Acció Ciutadana.  
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Altres acords de Govern 
 
El Govern destina 400.000 euros a dos projectes de lluita contra la sida a 
Guatemala 
 
El Govern ha concedit una subvenció a la Fundació Sida i Societat per al 
finançament de dos projectes relacionat amb la salut a Guatemala. Es tracta 
del projecte UALE, de prevenció, control i tractament de les infeccions de 
transmissió sexual i sida (ITS/VIH) a la població d’Escuintla; i també el 
projecte MANGUA, de suport tècnic al Ministeri de Salut Pública i Assistència 
Social per al desenvolupament d’un aplicatiu informàtic que permeti el 
seguiment i l’avaluació dels tractaments antirretrovirals en els dos hospitals de 
referència a Ciutat de Guatemala. L’import total de la subvenció és de 400.000 
euros. Aquesta subvenció s’inscriu en el conveni de col·laboració entre 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Ministeri de Salut 
Pública i Assistència Social de la República de Guatemala. 
 
 
Mig milió d’euros per a operacions d’ajuda alimentària de Nacions 
Unides a Myanmar, la República Democràtica del Congo i Somàlia 
 
El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament a atorgar una subvenció al Programa Mundial d’Aliments 
(PMA) d’un import total de 490.000 euros. L’acord permetrà el finançament de 
tres projectes d’aquesta agència de Nacions Unides. A Somàlia s’hi executarà 
el projecte d’auxili prolongat i operacions de recuperació i ajuda alimentària 
per a l’auxili i protecció de mitjans de subsistència. A la República 
Democràtica del Congo s’hi faran diverses operacions de recuperació i ajuda 
alimentària per a víctimes de conflicte armat i altres grups vulnerables. 
Finalment, es finançarà ajuda alimentària a les poblacions afectades pel pas 
del cicló Nargis a Myanmar, dins de l’operació d’emergència que ja va 
endegar-se el mes de maig. 
 
 
El Govern destina 450.000 euros a subvencionar projectes de promoció 
de la pau i els drets humans 
�

El Govern ha aprovat obrir una convocatòria de subvencions per valor de 
450.000 euros per a projectes de promoció de la pau i els drets humans. La 
convocatòria, per al període 2009-2010, té per objectiu promoure projectes de 
dos anys de durada que impulsin entitats sense afany de lucre. Aquesta 
convocatòria va dirigida a aquells projectes de sensibilització sobre el respecte 
dels drets humans i la sensibilització sobre aquells elements de la nostra 
societat que tenen conseqüències –directes o indirectes- en la proliferació dels 
conflictes armats o la vulneració dels drets humans al món. Aquesta segona 
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línia de projectes parteix de la perspectiva de corresponsabilitat dels països 
del nord en els conflictes. També se subvencionaran aquells projectes de 
comunicació social relacionats amb la pau i els conflictes; els treballs l’anàlisi 
dels conflictes violents i el seu impacte en la vulneració dels drets humans; i 
els projectes de divulgació del sistema internacional de protecció dels drets 
humans i de construcció de la pau.  
�

La nova línia d’ajuts de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans 
aprovada avui se suma a la convocatòria anual dirigida a entitats, i a la 
convocatòria específica d’ajuts per a projectes de promoció de la pau i els 
drets humans impulsats per ajuntaments i consells comarcals. 
 
 
El Govern aprova dos línies d’ajut per fomentar els aliments ecològics 
 
El Govern ha aprovat avui dues línies d’ajut que tenen com a objectiu 
fomentar la producció, difusió i distribució dels aliments ecològics. El primer 
d’ells es per a fomentar la distribució d’aliments ecològics per a programes de 
consum social i/o local, amb l’objectiu que les agrupacions de productors 
coordinin la seva producció i creïn estructures per facilitar la concentració de 
l’oferta i la comercialització en el mercat local. 
 
L’altra línia d’ajut està destinada a organitzacions sense ànim de lucre i 
entitats locals per a actuacions de foment i difusió de la producció i el consum 
d’aliments ecològics. Al total de les dues línies es destinarà una despesa de 
95.000 euros. 
�

 
NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament d’Agustí Abelaira com a 
director del Programa de finançaments estructurats del Departament 
d’Economia i Finances 
 
Agustí Abelaira serà el director del Programa de finançaments estructurats del 
Departament d’Economia i Finances. Nascut a Barcelona l’any 1965. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Màster en Direcció Pública per ESADE i Postgrau en 
Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local per la Universitat de 
Barcelona. Diplomat en el Programa de Direcció Financera per EADA i en el 
Programa de Desenvolupament Directiu per l’IESE.  
 
Professionalment, després de desenvolupar tasques en diferents entitats del 
sector financer i de l’ automoció, l’any 1991 ingressa a l’Administració de la 
Generalitat, ocupant diferents llocs en la Direcció General de Pressupostos del 
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departament d’Economia i Finances. Des de l’any 2001 és Cap de l’ Àrea de 
Programes Interdepartamentals, unitat adscrita a la Secretaria General de 
l’esmentat departament. 
 
El secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, Joan 
Guanyabens, assumeix les funcions de conseller delegat de l’Agència 
d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica 
 
El secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Joan Guanyabens, assumirà responsabilitats 
directives a l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica per tal de 
garantir el lideratge en l’ús de les tecnologies mèdiques. El Govern l’ha 
nomenat avui conseller delegat d’aquesta agència. Actualment, Guanyabens 
dirigeix i coordina l’estratègia de Salut en l’àmbit dels Sistemes d'Informació 
Sanitaris i Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de la Secretaria 
d’Estratègia i Coordinació del departament. A partir d’ara, assumeix noves 
funcions amb l’objectiu d’ampliar els àmbits d’actuació de l’actual l’Agència 
d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica, que a partir d’ara absorbirà 
també les àrees d’Informació i Qualitat. Es pretén anar cap a una Agència 
d’Informació i Qualitat que faciliti i gestioni la informació, generi coneixement i 
avaluï el sistema sanitari català. 
 
 


