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El Govern aprova un Pla per promoure l’alimentació i 
l’agricultura ecològiques pel període 2008-2012  
 

• L’objectiu fonamental d’aquest Pla d’Acció és el de promoure les 
produccions i el consum de productes i aliments ecològics a 
Catalunya 

 
• El Pla inclou 105 actuacions i compta amb un pressupost de 37 

milions d’euros 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques per al període 2008-2012. Aquest pla inclou un total de 105 
actuacions i compta amb un pressupost de gairebé 37 milions d’euros. 
 
L’objectiu fonamental d’aquest Pla d’Acció és el de promoure les produccions i 
el consum de productes i aliments ecològics a Catalunya, aprofitant les bones 
perspectives i comportament d’aquest sector en els darrers anys, els beneficis 
socials i ambientals que aporta aquest sistema de producció i la qualitat dels 
productes obtinguts. 
 
Catalunya va estar pionera, dins de l'Estat espanyol, en la introducció i 
desenvolupament de les produccions agroalimentàries ecològiques. Des dels 
anys 70, el sector ecològic català ha anat guanyant capacitat productiva i 
l’oferta s’ha anat incrementant i diversificant. Així mateix, la indústria 
agroalimentària ecològica catalana es manté puntera a nivell estatal, tant en 
relació al número d’empreses elaboradores, com per la diversificació de les 
seves activitats.  
 
Actualment hi ha en territori català 60.095 ha de producció ecològica, que 
significa un 5% del total de la superfície total. A més, hi ha 139 explotacions 
ramaderes beneficiàries de ramaderia ecològica. Fruit d’això, el Consell Català 
de Producció agrària ecològica haurà certificat aquest 2008 més de 1.000 
productes. 
 
El Pla d’Acció que es presenta és una eina que pretén ajudar de forma 
transversal a millorar la situació i superar els problemes que dificulten un 
major creixement de les produccions i el consum dels aliments ecològics. 
Aquest instrument estableix els objectius estratègics següents:  
 

1. Foment de la informació i el consum: Fomentar el consum d’aliments 
ecològics, especialment de producció local i en circuïts curts de 
distribució, mitjançant la formació i informació del consumidor. 
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2. Foment de les produccions: Promoure una agricultura i ramaderia el 
més respectuosa amb el medi ambient possible, que cuidi l’entorn i 
fomenti la  biodiversitat, que eviti contaminacions en sòls i aigües; que 
mantingui les varietats tradicionals i que tingui especial cura pel 
benestar animal. 

 
3. Foment del sector: Reforçar les estructures del sector professional de 

l’alimentació ecològica mitjançant polítiques que n’incrementin la 
competitivitat i les seves possibilitats comercials, i que afavoreixin el 
desenvolupament d’iniciatives lligades al territori i als valors 
socioculturals. 

 
4. Foment de la qualitat: Fomentar un sistema de producció certificada 

d’aliments de qualitat, mitjançant processos i normes que ajudin a 
conservar les virtuts organolèptiques, nutricionals i de seguretat, i amb 
garanties de traçabilitat des del productor fins al consumidor. 

 
5. Foment de la innovació: Endegar i potenciar línies de recerca 

orientades estudiar les virtuts dels productes ecològics i a establir i 
transmetre els coneixements necessaris per a poder obtenir productes i 
aliments ecològics en les nostres condicions, i formar professionals 
amb competència tècnica en aquest sistema de producció.  

 
6. Foment de les polítiques: Reconèixer l’interès general del sistema 

ecològic de producció potenciant polítiques integrals i transversals de 
foment i creant i reforçant les estructures tècnico-administratives per 
dur-les a terme.  

 
Aquests objectius estratègics es desenvolupen a través d’una sèrie d’objectius 
operatius dins de cada objectiu estratègic, que són molt més específics i 
defineixen l’horitzó on es vol arribar el 2012 mitjançant el desenvolupament de 
les 105 actuacions concretes que formen el Pla d’Acció.  
 
Entre les actuacions aprovades podem destacar l’establiment d’una campanya 
de promoció institucional dels aliments ecològics, la primera fase de la qual 
s’està realitzant aquests dies, l’elaboració d’un baròmetre de percepció i 
coneixement dels aliments ecològics entre la població catalana, i un llarg 
etcètera que podreu consultar accedint al nou web temàtic de la producció 
agroalimentària ecològica dins del portal institucional gencat.cat, en l’adreça 
http://www.gencat.cat/dar/eco/. 
 
L’elaboració d’aquest Pla d’Acció la va acordar el propi Govern a proposta del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). La consecució del 
Pla ha estat al càrrec d’un Grup Interdepartamental liderat per DAR on també 
han participat representants dels departaments de la Presidència; Economia i 
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Finances; Educació; Salut; Innovació, Universitats i Empresa, i Medi Ambient i 
Habitatge.  
 
Aquest Grup Interdepartamental va crear una Taula de participació social, 
amb representants del sector interessat en la producció d’aliments ecològics, 
com a òrgan de participació on s’han explicat i consultat les propostes 
d’actuació. 
 
El consum d’aliments ecològics: una demanda a l’alça 
 
Gairebé la meitat de la població catalana, un 48,1%, ha consumit alguna 
vegada aliments ecològics, si bé només 1/3 part ho fa com a mínim alguna 
vegada al mes, concretament, un 22% ho fa amb freqüència setmanal.  
 
La motivació principal per la compra d’aliments ecològics és la salut (57%) per 
damunt del gust, la qualitat o raons mediambientals, mentre que els principals 
motius adduïts per al no consum d’aliments ecològics, per aquells que els 
coneixen, són el preu excessiu i la difícil localització del punt de venda, entre 
d’altres qüestions. 
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El Govern impulsa la construcció del nou Centre R+D 
per a la indústria alimentària a la Universitat de Lleida 
 
El Govern ha aprovat avui atorgar una subvenció de 513.454 euros a la 
Universitat de Lleida (UdL) per la construcció de la seu del Centre R+D per a 
la indústria agroalimentària, les obres de la qual estan en la fase final. Aquest 
nou centre de recerca tindrà per objectiu principal potenciar programes de 
recerca aplicada en l’àmbit agroalimentari i especialment, en aspectes 
referents a la producció animal. L’edifici, que s’està acabant de construir i té 
una superfície de 650 m², se situarà al campus de l’Escola d’Enginyeria 
Agrària de la Universitat de Lleida (UdL). 
 
El consorci que gestionarà el nou centre de recerca està participat pel Govern 
de la Generalitat a través del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, per la Universitat de Lleida, per l’IRTA (Institut de Recerca i 
Tecnologies Agroalimentàries), i pel CSIC (Centre Superior d’Investigacions 
Científiques. El Govern aporta el 32% del cost del projecte de construcció del 
nou edifici, que també compta amb la inversió de fons europeus i del Ministeri 
d’Educació i Ciència.  
 
El nou centre s’emplaça a les comarques de Lleida com a territori líder en 
producció porcina i producció d’aus de corral a nivell estatal i on hi ha una de 
les dues grans explotacions més destacades a escala europea de producció 
porcina.  
 
El nou organisme està inclòs en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 
2005-2008, que vol donar un impuls decidit a la potenciació i a la creació de 
centres de recerca i desenvolupament, en àrees científiques estratègiques, 
amb l’objectiu que assoleixin una dimensió institucional i un nivell científic i 
tècnic per competir amb garanties d’èxit en l’àmbit internacional.  
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El Govern destina 1,2 milions d’euros a set entitats per 
construir equipaments per a discapacitats 

 
• Entre les inversions, que oferiran un total de 171 places, destaca la 

construcció de dos centres a Barcelona i un a Lleida 
 
 
El Govern subvencionarà amb 1.226.094 euros set entitats de tot Catalunya  
perquè impulsin diferents equipaments per a persones amb discapacitat física 
o psíquica. Les actuacions, que oferiran un total de 171 places, beneficiaran 
els municipis de Barcelona, Badalona, Lleida, Solsona, Mollerussa i Manresa.  
 
A Barcelona, la Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral rebrà 
286.465 euros per construir una residència per a persones amb aquesta 
afectació. L’equipament, que tindrà 24 places, s’edificarà en uns terrenys de 
500 metres quadrats cedits per l’ajuntament al número 163 del carrer Llull.  
 
En la mateixa localitat, el Govern subvencionarà la Fundació Pere Mitjans amb 
189.565 euros per construir un centre de dia per a persones amb discapacitat 
física als districte de Sants Montjuïc. L’equipament oferirà 60 places i estarà 
situat al número 120-126 de la Gran Via.  
 
També al Barcelonès, l’Associació Cívica d’Ajuda Mútua rebrà 187.452 euros 
per reformar i ampliar la residència per a persones amb discapacitat psíquica 
de Montigalà a Badalona. Les obres permetran guanyar 24 noves places. 
 
A Manresa, l’Associació Manresana de Pares de Nenes Subdotats rebrà 
192.610 euros per adquirir i reformar un pis de suport per a menors amb 
discapacitat intel·lectual. Aquest equipament oferirà acolliment residencial a 
set menors amb necessitat de suport extens i generalitzat. 
 
Pel que fa a les comarques de Ponent, l’Associació de Paraplègics i 
Discapacitats Físics de Lleida rebrà 180.000 euros per reformar un local 
destinat a centre d’usos múltiples per a persones amb discapacitat física. 
Aquest equipament donarà servei a unes 32 persones. 
 
Una altra entitat de la Plana de Lleida que rebrà una subvenció del Govern és 
l’Associació Comarcal d’Urgell d’Ajuda al Minusvàlid. Seran 130.000 euros per 
construir una llar residència de 24 places per a persones amb discapacitat 
intel·lectual lleugera a Mollerussa.   
 
Finalment, l’Associació Pro Minusvàlids de Solsona i Comarcal rebrà 60.000 
euros per remodelar el Centre Especial de Treball que l’entitat té a Solsona. 
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Les zones rurals de Folgueroles i Sant Jaume d’Enveja 
tindran dos nous centres per a gent gran  

 
 
• El Govern també ha destinat 982.000 euros per reformar la 

residència de gent gran de Camprodon i crear 12 noves places 
 
 
Folgueroles (Osona) tindrà un centre de dia per a gent gran amb 30 places i 
Sant Jaume d’Enveja (Montsià), un centre de serveis, també per a gent gran, 
amb capacitat per a 20 persones. Per fer-ho possible, el Govern ha acordat 
destinar-hi un total de 610.000 euros: 550.000 euros a l’Ajuntament de 
Folgueroles en els propers tres anys per construir i equipar el centre, i una 
subvenció de 60.000 euros a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja per 
edificar el nou equipament.  
 
Les dues actuacions s’emmarquen en el Pla Rural d’Atenció Social (PRAS), 
que planteja un nou model d’atenció integral de les persones majors de 65 
anys que viuen en l’àmbit rural, és a dir, aquelles comarques amb baixa 
densitat demogràfica, una elevada taxa d’envelliment, un alt percentatge de 
municipis petits i dispersos, i dificultat per obtenir serveis. 
 
12 noves places a la residència de Camprodon 
 
A més, el Govern ha acordat subvencionar amb 982.818 euros l’ampliació i 
reforma de la residència municipal de gent gran de Camprodon (Ripollès). Les 
obres permetran crear 12 noves places en aquest equipament situat a l’edifici 
de l’antic Hospital Municipal, al número 3 del carrer Lluís Jover. Un cop 
enllestides, el centre oferirà 58 places residencials, la meitat de les quals 
estaran concertades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
La subvenció, que es pagarà en dues anualitats (gairebé 430.000 euros 
aquest any i més de 550.000 euros el 2009), permetrà sufragar gairebé la 
totalitat del cost de la reforma, pressupostada en 1.014.936 euros. Les obres 
van començar a l’abril i es preveu acabar-les al setembre de 2009. 
 
L’Ajuntament de Camprodon és l’encarregat de les obres d’ampliació del 
centre, que dóna servei, prioritàriament, a la gent gran del municipi i a la 
comarca del Ripollès. El Consistori també és farà càrrec del mobiliari i 
l’utillatge necessaris per prestar els serveis. 
 
La residència de gent gran ofereix d’acolliment permanent o temporal i 
assistència integral a persones que no tenen un grau d’autonomia suficient per 
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realitzar les activitats de la vida diària. La residència de Camprodon també 
ajuda a millorar els hàbits d’autonomia de les persones usuàries i presta 
serveis de dinamització sociocultural, entre d’altres. 
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El Govern subvenciona amb 872.000 euros la 
construcció d’un Centre Residencial d’Acció 
Educativa Intensiva a Valls 
 
 

• El centre tindrà 18 places per a menors d’edat de 12 a 18 anys 
 
 
El Govern subvencionarà amb 872.810 euros la Fundació Plataforma 
Educativa per tal de construir un Centre Residencial d’Acció Educativa 
Intensiva (CRAEI) a Valls (Alt Camp). L’equipament, de 600 metres quadrats i 
dues plantes, tindrà capacitat per acollir 18 nois i noies menors d’edat de 12 a 
18 anys.   
 
La subvenció acordada pel Consell de Govern es pagarà en tres anualitats i 
permetrà a l’entitat adquirir, adequar i equipar el futur centre. 
 
Els CRAEI són establiments que ofereixen als menors una alternativa al medi 
familiar quan aquest és inexistent, s’ha deteriorat o té greus dificultats per 
cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquests centres substitueixen 
temporalment la família en els casos en que l’Administració detecta una 
situació de desemparament en el menor i ha suspès temporalment l’exercici 
de la pàtria potestat als pares. 
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El Govern aporta 1,7 milions d’euros per als Plans 
Educatius d’Entorn de Badalona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Reus i Terrassa 
 

• Un total de 39.367 alumnes de 3 a 16 anys participaran a les 
activitats programades dins d’aquests PEE, que inclouen 127 
centres educatius 

 
• 242.605 alumnes se’n beneficien dels 95 Plans Educatius d’Entorn 

que estan en marxa en 80 municipis de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui subvencionar els Plans Educatius d’Entorn (PEE) 
de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Reus i Terrassa amb una dotació 
d’1.748.084 euros en total. Els PEE són acords subscrits entre el Departament 
d’Educació i els ajuntaments per tal que totes les entitats que treballen amb 
infants i joves en un mateix barri o municipi es puguin coordinar millor i puguin 
establir relacions més estretes per incrementar i millorar l’oferta d’activitats.  
 
Aquestes activitats se centren sobretot en les qüestions que tenen a veure 
amb les matèries de llengua, interculturalitat i cohesió social.  
 
El detall de la dotació dels PEE de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Reus i 
Terrassa és el següent:  
 

Ajuntament Euros Alumnes que se’n 
beneficien 

Badalona 532.488 13.060 
L’Hospitalet  
de Llobregat 

425.445 11.435 

Reus 366.679 7.320 
Terrassa 423.472 7.552 
 
Badalona compta amb tres Plans Educatius d’Entorn: la Pau (amb 10 centres 
educatius), la Salut i Llefià (amb 22 centres educatius), i Badalona Sud (amb 9 
centres educatius). 
 
L’Hospitalet de Llobregat compta amb un PEE en el qual estan integrats els 
barris de Collblanc-la Torrassa (amb 14 centres educatius), la Florida (amb 8 
centres educatius), Polígon Gornal (amb 5 centres educatius), i Pubilla Casas- 
Can Serra (amb 11 centres educatius). Així, doncs, el Pla Educatiu d’Entorn 
de l’Hospitalet de Llobregat inclou 38 centres educatius.  
 
Reus, de la seva banda, treballa amb un únic Pla Educatiu d’Entorn que inclou 
tres zones diferents. Aquestes zones sumen un total de 28 centres educatius.  
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Finalment, Terrassa, compta també amb un únic PEE que incorpora el 
districte 2 (Montserrat), el districte 6 (Ca n’Anglada, Torresana i Vilardell) i el 
districte 3 (Can Palet, Segle XX, Can Jofresa, Xúquer, Guadalhorce, Can 
Parellada i les Fonts). El districte 2 compta amb tretze centres educatius, el 
districte 6 amb quatre centres educatius i el districte 3 amb tres centres 
educatius. 
 
95 Plans Educatius d’Entorn en el conjunt de Catalunya 
 
Actualment, un total de 80 municipis catalans compten amb Pla Educatiu 
d’Entorn. Els municipis més grans compten amb més d’un. En total s’han 
signat 95 plans.  
 
La dotació que avui ha aprovat el Govern és la destinada als quatre municipis 
amb el pressupost més alt. Els PEE dels altres 76 municipis ja compten amb 
el pressupost corresponent al curs 2008-2009, que arriba als 7.394.996 euros.  
 
En el conjunt de Catalunya, un total de 242.605 alumnes entre 3 i 6 anys es 
beneficien dels Plans Educatius d’Entorn. Hi participen 807 centres educatius. 
D’ells, 368 CEIP, 165 IES, 130 centres concertats, 89 llars d’infants, 35 
escoles d’adults, 15 centres d’educació especial i 5 escoles de música.  
 
Contingut dels Plans Educatius d’Entorn 
 
Per aquest curs 2008-2009, els 95 Plans Educatius d’Entorn que s’han posat 
en marxa a Catalunya preveuen la realització de 2.654 activitats. D’aquestes, 
398 són promogudes pel Departament d’Educació, 170 proposades per 
algunes de les entitats participants i 2.086 són actuacions dissenyades per 
diverses entitats de forma coordinada específicament dins el programa de 
cada PEE. 
 
Pel que fa al contingut, aquestes activitats es poden classificar en cinc tipus 
d’actuacions:  
 

- Suport a la tasca escolar: busquen proporcionar a l’alumnat que viu en 
un entorn sòcioculturalment desfavorit unes condicions que l’ajudin al 
seguiment del currículum escolar 

 
- Adreçades a les famílies: per facilitar la interrelació entre famílies de 

nova incorporació al centre (informàtica, cuina, teatre, coneixement de 
l’entorn...) 

 
- Activitats esportives: per contribuir a assumir les despeses de les 

activitats esportives dels centres  



 

�

����������	�
�����������.2008 12 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

 
- Activitats artístiques: per contribuir a incloure les arts en la vida 

quotidiana dels alumnes més enllà del treball habitual a l’aula 
 
- Altres actuacions específiques per assolir els objectius proposats a 

cada PEE.  
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El Govern invertirà més d’1 milió d’euros en millorar 
l’abastament d’aigua de Mollet del Vallès 

 
• Es substituirà l’antiga canonada que connecta Mollet i Parets per 

garantir el subministrament d’aigua 
 
• Les obres de millora, que beneficiaran més de 51.000 persones, és 

previst que s’acabin abans d’un any. 
 
 
El Govern ha impulsat avui la millora de l’abastament d’aigua a Mollet del 
Vallès (Vallès Oriental) mitjançant una nova conducció que permetrà substituir 
la canonada que connecta aquest municipi amb Parets del Vallès.  
 
Aquesta actuació, desenvolupada per Aigües Ter-Llobregat i amb un cost 
superior al milió d’euros, començarà durant el primer trimestre de 2009 i tindrà 
una durada aproximada de nou mesos.  
 
L’antiga canonada, amb una llargada de 2,5 quilòmetres, va entrar en servei 
durant la dècada dels seixanta, per la qual cosa calia modernitzar-la i 
assegurar així la xarxa d’abastament de Mollet del Vallès, localitat que supera 
els 51.000 habitants. 
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Catalunya s’incorpora a l’Agrupació Europea de 
Cooperació Territorial Pirineus Mediterrània  
 

• El nou ens dotarà de personalitat jurídica l’Euroregió i serà 
l’executor dels projectes i gestor dels finançaments provinents de 
la Unió Europea 

 
El Govern ha donat llum verda aquest migdia a la creació i incorporació de 
Catalunya a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus 
Mediterrània, una eina que dotarà de personalitat jurídica l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània i li servirà d’instrument de dret perquè pugui facilitar i promoure la 
cooperació transfronterera.  
 
Fins ara els projectes de l’Euroregió eren finançats directament per cadascuna 
de les comunitats autònomes integrants de l’associació. Ara, amb aquest nou 
instrument jurídic reconegut per la legislació europea, l’Euroregió podrà 
gestionar directament fons europeus i presentar projectes a les convocatòries 
comunitàries. Com a titular de la personalitat jurídica de l’Euroregió, l’AECT 
Pirineus Mediterrània podrà rebre i gestionar finançament comunitari i estatal, 
així com rebre encàrrecs, per part dels socis de l’Euroregió, de projectes de 
cooperació territorial fora dels programes comunitaris europeus. També podrà 
participar en altres projectes de cooperació territorial, com ara de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus (CTP) i de l’EURIMED (Grup d’Illes de la 
Mediterrània). 
 
L’Euroregió Pirineus Mediterrània serà una de les primeres euroregions a fer 
aquest pas. L’Euroregió es va constituir l’any 2004 amb la signatura de la 
Declaració Fundacional L’Euroregió, un futur compartit per part dels presidents 
de Catalunya, Aragó, les Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus.  
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El Govern concedeix els Guardons d’honor del 
Turisme a Lloret Turisme i a l’empresari Jaume Tàpies  
  

 
• Els Guardons del Turisme reconeixen la trajectòria de 22 

professionals, empreses i entitats del sector que han contribuït al 
desenvolupament del turisme al país 

 
• Lloret Turisme rep la Placa d’Honor com a ens pioner a l’Estat 

espanyol en la promoció i gestió conjunta entre el sector públic i 
privat de la política turística 

 
• Jaume Tàpies i Ibern  de l’Hotel Castell de Ciutat, de la Seu d’Urgell, 

rep la Medalla d’Honor. Tàpies és el primer president català de la 
prestigiosa i mundialment reconeguda xarxa d’allotjaments 
Relais&Châteaux 

 
• També s'atorguen 10 Medalles del Turisme i 10 Diplomes turístics a 

persones i entitats destacades. 
 
El Govern ha acordat avui la concessió de la Placa d'Honor del Turisme de 
Catalunya 2008 a Lloret Turisme, i la Medalla d'Honor a Jaume Tàpies i Ibern, 
de l’Hotel Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell, i president de Relais&Châteaux.  
 
Els Guardons del Turisme, que el Govern atorga des del 1981, inclouen també 
les concessions de la Medalla del Turisme de Catalunya i del Diploma Turístic 
de Catalunya a un total de 20 guardonats més, entre personalitats, empreses i 
institucions que han contribuït especialment en el desenvolupament del 
turisme al país.  
 
Pel que fa a Lloret Turisme, l'entitat ha rebut la Placa d'Honor per ser l’ens 
pioner a l’Estat espanyol en la promoció i gestió conjunta entre el sector públic 
i privat de la política turística de Lloret de Mar. El guardó també vol reconèixer 
l’aposta decidida per les noves tecnologies de la informació i comunicació que 
ha fet aquest organisme. 
 
Entre altres, Lloret Turisme ha aconseguit que Lloret de Mar sigui un dels 
primers municipis turístics de Catalunya que ha rebut la Q del Sistema de 
Qualitat Turística Espanyola, i que les seves platges i cales hagin estat 
certificades amb la bandera blava de la UE. A més, Lloret de Mar ha obtingut 
la certificació de Destinació Turística Esportiva i està en procés d’aconseguir 
la certificació de Destinació de Turisme Familiar que atorga Turisme de 
Catalunya. 
 
Medalla d'Honor per a Jaume Tàpies 
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Jaume Tàpies i Ibern ha estat guardonat amb la Medalla d'Honor del Turisme 
per ser el primer president català de la prestigiosa xarxa d’establiments 
d’allotjaments Relais&Châteaux. A Catalunya, Tàpies ha desenvolupat la seva 
activitat principalment a través de l’Hotel Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell. 
La xarxa Relais&Châteaux es va crear a França al 1954, amb la finalitat de 
difondre la cultura i l’art de viure a través de l’hoteleria i la restauració, tot 
posant en valor el patrimoni de cada país. Actualment agrupa 475 hotels i 
restaurants gastronòmics exclusius distribuïts en 55 països dels cinc 
continents.  
 
10 Medalles del Turisme i 10 Diplomes Turístics 
 
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa també ha acordat atorgar 
la Medalla del Turisme de Catalunya a les persones següents: 
 

• Joan Vilà i Bosch, de TUI Travel PLC, de Salou 
• Joan Caballol i Angelats, de l’agència de viatges Dertotravel, de 

Tortosa 
• Joaquim Ruscalleda i Franch, del càmping Botànic Bonavista, de 

Calella 
• Josep Martorell i Parés, del càmping Caravaning Park Playa Barà, de 

Roda de Barà 
• Josep Campeny i Boadas, de Termes Orion, de Santa Coloma de 

Farners 
• Jaume Soteras i Font, del grup Soteras, de Castelldefels 
• Lluís García i Muñoz, del restaurant l’Estany, d’Amposta 
• Dolors Rovirola i Coromí, de Turisme Rural Girona, de Girona 
• Francesc Rovira i Canudas, de la Fonda Xesc, de Gombrèn 
• Ramon Prats i Setó, de l’hotel La Finca Prats, de Lleida 

 
Pel que fa al Diploma Turístic de Catalunya, el Govern l’atorga a les següents 
empreses i institucions: 
 

• Gris Exprés Viatges, de Tàrrega 
• Singapore Airlines, de Singapur 
• Restaurant La Cava Universal, de Barcelona 
• Mallol Restauració SL (El Molí de Mallol), de Montblanc 
• Restaurant Can Rafa, de Cadaqués 
• La Xicoia, associació gastronòmica, de Sort 
• Museu AGBAR de les Aigües (Fundació Agbar), de Cornellà de 

Llobregat 
• Fundació Caixa Girona, de Girona 
• Parc Natural del Delta de l’Ebre, de Deltebre 
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• Pedals de Foc (Consultoria del Pirineu SL), de Vielha-Mijaran 
 


