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Més reclusos podran accedir a una feina que els faciliti 
la seva reinserció social i laboral 
 

• La nova llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) té 
per objectiu que treballin tots els interns que estiguin en 
disposició de desenvolupar una feina  

 
• Amb el nou text els ajuntaments també podran fer encàrrecs al 

CIRE 
 

• La formació laboral i el treball arribarà també als centres de 
justícia juvenil per adaptar la legislació als drets dels menors i els 
joves internats 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que impulsa la reinserció sociolaboral 
en els àmbits penitenciari i de justícia juvenil. L’objectiu del CIRE és la 
rehabilitació dels reclusos mitjançant l’aprenentatge d’hàbits laborals i d’un 
ofici. El document acordat pel Govern estableix nous instruments per donar 
resposta a l’increment en la demanda de llocs de treball per a la població 
reclusa i a la necessària creació d’itineraris individuals que incloguin formació, 
treball i la posterior inserció sociolaboral. 
 
Amb la nova llei, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té com a objecte 
facilitar la reinserció sociolaboral de les persones internes en centres 
penitenciaris i educatius de Catalunya, mitjançant el desenvolupament de 
programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball i altres 
actuacions encaminades a la seva reinserció. L’objectiu, doncs, és que 
treballin tots els interns que estiguin en disposició de fer-ho. 
 
En primer lloc, el nou text converteix el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
en un mitjà no només al servei de la Generalitat sinó també dels ens locals de 
Catalunya, de manera que tant la Generalitat com els ajuntaments podran fer 
encàrrecs al CIRE, que estarà obligat a realitzar. En els darrers anys ja s’havia 
començat a treballar en aquesta línia. El 2007, per exemple, es van oferir a 18 
noves administracions serveis exteriors com ara pintura, neteja forestal o 
trasllats, que van realitzar interns en règim de semillibertat. 
 
La formació laboral i el treball arriben també als centres de justícia 
juvenil 
 
A més, la llei amplia les funcions del CIRE per tal que pugui actuar també en 
els centres de justícia juvenil. D’acord amb els drets que tenen reconeguts 
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legalment a partir de la Llei de justícia juvenil, la formació laboral i el treball 
remunerat s’estendran als menors i als joves internats, en el marc de la 
normativa laboral. En aquest camp, ja existeixen experiències molt positives, 
com el taller de recent creació al Centre Educatiu Can Llupià, on un grup de 
joves treballa en el muntatge de bicicletes, o la conversió del taller de 
manipulats del centre educatiu El Segre en una impremta, que ha permès el 
desenvolupament d’un taller formatiu i de major qualificació, molt més adient 
per als menors.   
 
Més formació ocupacional i noves eines d’inserció laboral 
 
La nova llei també consolida la gestió de la formació professional ocupacional 
i de la inserció laboral. Els programes de formació professional proporcionen 
hàbits laborals als reclusos, al mateix temps que els preparen per 
desenvolupar professions demanades pel mercat laboral. L’any passat, 4.191 
alumnes van rebre formació ocupacional en 278 cursos. En el mateix període, 
la Borsa de Treball del CIRE va atendre 3.319 persones, de les quals prop de 
la meitat, concretament 1.568, van poder signar un contracte. Aquesta xifra 
suposa un increment del 84,25%, respecte als 851 contractes signats l’any 
2006. 
 
Per últim, la llei reconeix la figura del Consell Assessor del CIRE com a òrgan 
de participació, assessorament i informació entre les administracions 
competents i els representants de les organitzacions empresarials i sindicals 
en matèria d’inserció. En aquest òrgan assessor hi participaran les entitats 
associatives dels ens locals de Catalunya, de les organitzacions empresarials i 
sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya, i del 
Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya. També es crea la Comissió Executiva per assegurar un major grau 
de seguiment de l’activitat de l’empresa pública. 
 
La importància del treball per a la reinserció 
 
El treball és un element fonamental del tractament de l’intern, necessari en el 
seu procés de reinserció social. A més, la feina possibilita a les persones 
privades de llibertat el desenvolupament d’habilitats laborals i l’accés a uns 
recursos econòmics per a ells i per a les seves famílies. El treball a l’entorn 
penitenciari existeix en les fórmules de tallers productius a l’interior i a 
l’exterior dels centres, els serveis externs a empreses o a la pròpia 
Administració, els plans ocupacionals i les prestacions laborals a les pròpies 
presons, com ara el treball a cuines o bugaderies. 
 
Prop de 3.000 interns realitzen treball penitenciari   
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Una mitjana de 2.939 interns han treballat durant la primera meitat de l’any als 
centres penitenciaris catalans, davant els 1.990 que ho van fer en el mateix 
període de l’any passat, xifres que representen un increment del 47,68%.  
 
Entre els sectors més representatius que han proporcionat feina estable als 
tallers productius hi ha l’electricitat o la confecció de roba hospitalària per a 
l’Institut Català de la Salut i tots els hospitals que en depenen. En volums de 
producció, el treball dels interns s’ha traduït en la confecció de 300.000 
llençols, la fabricació de 1.300 llits metàl·lics o el manipulat de 5 milions de 
carpetes, només en el darrer any. 
 
D’ençà dels seus inicis, l’any 1989, el centre ha incrementat en un 1.200% el 
seu volum econòmic. L’ocupació ha crescut en més d’un 100%, des del 2003. 
Només en el darrer any, aquest percentatge ha augmentat en un 21%.  
 
 
Població penitenciària en programes de treball 
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El Govern convoca 980 noves places de Mossos 
d’Esquadra per a l’any 2009 
 

• Actualment hi ha 1.058 aspirants seguint el curs bàsic policial a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que reforçaran la 
presència policial arreu de Catalunya a partir del mes de juny 

 
El Govern ha aprovat avui la convocatòria pública de 980 places per a l’accés 
al cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009, 
amb l’objectiu de reforçar la presència policial arreu del país una vegada ha 
finalitzat el desplegament del cos.   
 
Aquesta convocatòria correspon a la vint-i-tresena promoció del cos. Un cop 
aprovada, s'iniciarà la tramitació dels processos selectius corresponents 
d’accés al cos. Els seleccionats entre els aspirants es formaran com a policies 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) durant el curs 2009-2010.  
 
Atès que el desplegament territorial del cos va finalitzar l’1 de novembre 
passat amb l’assumpció de competències al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre, tots els mossos que aprovin el curs bàsic policial en els propers 
cursos aniran a reforçar la presència policial a aquells indrets de Catalunya 
que més ho necessitin. 
 
Actualment hi ha 14.150 agents de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra arreu de Catalunya i 1.058 aspirants estan seguint el curs bàsic de 
formació policial a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es diplomaran 
el proper mes de juny. 
 
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació farà 
convocatòries anuals d’aspirants a Mossos d’Esquadra per tal d’assolir la xifra 
de 18.267 efectius l’any 2015. Aquest és el nombre d’agents que va 
determinar la Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006 per afrontar 
l’augment de població que ha viscut el país en els darrers anys. 
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El Govern impulsa un pla per orientar 
professionalment persones aturades de Barcelona 

 
• Té com a objectiu atendre amb rapidesa els nous aturats facilitant-

los l’accés a una formació adequada i donant a conèixer les 
oportunitats professionals que existeixen a la ciutat  

 
• El Govern hi destina 400.000 euros mitjançant una subvenció a 

Barcelona Activa 
 

El Govern ha aprovat avui impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona el pla d’atenció i orientació professional Activa’t per l’ocupació, amb 
l’objectiu d’orientar i donar suport a les persones en atur residents a Barcelona 
que han perdut recentment la seva feina. El Govern hi destinarà 400.0000 
euros a través d’una subvenció a l’empresa municipal Barcelona Activa S.A. 
 
El programa té com a prioritat, entre altres objectius, atendre amb rapidesa els 
nous aturats facilitant-los l’accés a una formació adequada per evitar que 
estiguin inactius mentre dura la recerca de feina, i donar a conèixer les 
oportunitats professionals que existeixen a la ciutat de Barcelona. També vol 
dotar les persones aturades de les eines, els coneixements i les competències 
per tal que afrontin la recerca de feina amb majors possibilitats d’èxit; difondre 
l’oferta de programes d’ocupació existents a la ciutat i optimitzar els recursos 
d’orientació professional desenvolupats a la ciutat. 
 
L’impulsen el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa, en el 
marc del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona 2008-2011. Es 
desenvolupa a través de tres accions principals: 
 
a) Les sessions informatives “Activa’t per l’ocupació” 
Són la porta d’accés al programa i el canal d’entrada únic i obligatori per a tots 
els participants. Han de proporcionar informació objectiva sobre la conjuntura 
econòmica de la ciutat, les oportunitats que ofereix Barcelona en l’àmbit 
laboral i els recursos per a l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat que els 
participants tenen al seu abast. A banda de facilitar informació pràctica i útil 
del programa, aquestes sessions també tenen un component motivacional, 
d’estímul a la recerca de feina, la millora competencial i l’aprofitament de les 
oportunitats existents. Les sessions tenen una durada de 3 hores i es preveu 
realitzar unes 25 sessions d’informació setmanals en els cinc equipaments 
diferents que Barcelona Activa té distribuïts per la ciutat. Es preveu que es 
realitzaran un total de 500 sessions d’informació per atendre un 12.125 nous 
aturats durant els sis primers mesos del Pla. 
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b) Assessorament personalitzat 
Permetrà derivar les persones aturades a diferents càpsules de formació del 
programa, a altres recursos de polítiques actives de ciutat o a tractar temes 
específics d’interès per la seva millora professional, en funció del perfil del 
participant. Podrà realitzar-se després de la sessió informativa i en qualsevol 
moment del programa que es consideri necessari. 

 
c) Programa de formació per a l’ocupació 
Es tracta d’un programa flexible i de curta durada, que inclou 25 càpsules 
formatives d’un màxim de 3 hores de duració i agrupades en àrees 
temàtiques, com el coneixement del mercat de treball de la ciutat i les 
oportunitats professionals que s’hi ofereixen; càpsules d’orientació i 
reorientació professional, eines i canals de recerca de feina i càpsules de 
competències i habilitats bàsiques. El programa preveu un total de 700 
sessions informatives i unes 2.200 sessions de formació a mida en format de 
càpsules. Aquesta programació és més concentrada en la fase inicial 
d’arrencada, amb una previsió de 25 sessions informatives i 60 sessions de 
formació a mida per setmana. 



 

 

Acords de Govern . 11.11.2008 8 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

El Govern reconeix els mèrits laborals de 22 persones 
i 7 empreses amb les medalles i plaques President 
Macià 
 

• Aquests guardons són un reconeixement als treballadors i als 
empresaris que s’han distingit per la dedicació, la constància i 
l’esperit d’iniciativa en el treball  

 
• També volen recompensar la seva contribució a l'impuls de 

l’economia catalana 
 

El Govern ha acordat avui concedir la Medalla al treball President Macià 2008 
a 22 persones i la Placa al treball President Macià 2008 a 7 empreses, entitats 
i organismes amb seu a Catalunya. Les plaques i medalles al treball President 
Macià volen recompensar tant a treballadors com a empreses pels seus mèrits 
laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. 
 
Les medalles i plaques al treball President Macià també són un reconeixement 
als treballadors i als empresaris que s'han distingit per la dedicació, la 
constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i les entitats que 
han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral. La concessió 
d’aquests guardons, que es van crear l’any 1938, és oberta a qualsevol 
persona o entitat. 
 
Medalles al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les 
persones següents: 
 

- Emiliano Astudillo Domènech. Metge. Per una trajectòria laboral 
marcada per l’esforç, la professionalitat i el rigor i per la seva tasca 
social a la Fundació Tutelar Shalom, des d’on exerceix la tutela de 
persones amb discapacitat. 

 
- Ramon Bagó Agulló. Empresari del sector turístic i polític. Per la seva 

tasca en la promoció de Catalunya com a destí turístic i la seva 
capacitat de lideratge, que el van dur a impulsar la creació de la 
cooperativa de Serveis Mancomunats d’Hostaleria i Similars Societat 
Cooperativa (SERHS). 

 
- Francesc Casares Potau. Advocat. Per la seva defensa dels drets dels 

treballadors i per la seva implicació en la lluita pels drets humans des 
de l’Associació per a les Nacions Unides i la Federació Catalana d’ONG 
pels Drets Humans. 
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- Maria Asunción (Totón) Comella Noé. Dissenyadora i empresària. 

Per la seva aportació al sector tèxtil amb la utilització del teixit lycra-
cotó en la moda de bany i la posterior creació de la marca TCN. 

 
- Joaquim Fondecaba Vidal. Pescador. Per la seva defensa dels 

interessos de les confraries de pescadors durant més de 30 anys, 
guanyant-se l’estima i el respecte del sector pesquer català. 

 
- Agustí Forner Roé. Sindicalista i exdiputat. Per combinar al llarg de 

tota la seva carrera la vida professional amb una intensa activitat 
sindical, que li ha permès donar a conèixer i promoure la cultura 
cooperativa a les Terres de l’Ebre.  

 
- Joan Gamundi Vila. Pèrit agrícola. Pels seus esforços per estudiar i 

millorar el sector agrari i la seva passió per transmetre el seu 
coneixement a més de 1.500 pagesos. 

 
- Teresa Gil Fortuny. Cuinera. Per la seva capacitat de treball, que 

combina amb tasques de voluntària a la presó de Lleida i acompanyant 
persones malaltes a fer visites a Lourdes. 

 
- Dionisio Gracia Fajardo. Taxista. Per la seva capacitat de diàleg i 

negociació i pel seu esforç per millorar, regular i dignificar la seva 
professió. 

 
- Enric Guitón Ribelles. Enginyer industrial i catedràtic. Per la rectitud i 

el compromís que han marcat la seva trajectòria a la Universitat 
Politècnica de Catalunya i que li han permès compaginar les seves 
funcions i responsabilitats en càrrecs universitaris amb la fidelitat a la 
tasca sindical. 

 
- Anna Lizarán Merlos. Actriu i directora. Pel seu treball com a actriu i 

pel seu esforç per impulsar el teatre català, primer a “Els Comediants” i 
més tard al Teatre Lliure. 

 
- Lluís Llongueras Batlle. Perruquer, estilista i empresari. Per la seva 

visió de la perruqueria i la seva voluntat d’innovació, que han contribuït 
a canviar i modernitzar tot el sector. 

 
- Joan Antoni Marcè Prats. Comptable. En reconeixement a la seva 

honestedat en el compliment del deure i la seva fidelitat vers l’empresa 
Newark Group International, on ha treballat durant 50 anys. 

 



 

 

Acords de Govern . 11.11.2008 10 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

- Joan Fausto Martí Casadellà. Constructor i empresari. Per la seva 
dedicació i constància en la feina al llarg de tota la seva vida 
professional i la seva capacitat emprenedora, que ha suposat la 
pervivència en el temps de l’empresa familiar, que enguany celebra el 
175è aniversari. 

 
- Pilar Mercadé Nubiola. Farmacèutica. Per la seva empatia amb els 

problemes del Casc Antic de Barcelona, que l’han portada a promoure 
diferents projectes de caràcter social per tal de poder donar resposta a 
les necessitats del seu entorn. 

 
- Mary Nash. Catedràtica d’Història Contemporània. Per la defensa de la 

igualtat de drets entre l’home i la dona a través dels seus estudis i 
investigacions i per la seva tasca de promoció de la figura femenina 
com a mediadora en els processos de pau.  

  
- Antònia Pascual Moreno. Sindicalista. Per la seva tasca per millorar 

l’ocupació a Catalunya, fomentant la formació contínua dels 
treballadors i treballadores des de les files de Comissions Obreres de 
Catalunya. 

 
- Enric Querol Marimon. Empresari. En reconeixement a una llarga 

carrera en l’àmbit empresarial i laboral directament lligada amb 
l’associacionisme empresarial de la petita i mitjana empresa a 
Catalunya. 

 
- Diosdado Rebollo Calleja. Obrer industrial. Per la seva feina com a 

obrer a la Hispano Olivetti, que ha compaginat amb una activa vida 
sindical i una profunda implicació per millorar el barri de la Trinitat 
Nova. 

 
- Maria Dolors Renau Manen. Psicòloga i pedagoga. En reconeixement 

a la seva carrera, que ha contribuït a millorar l’educació dels infants i la 
igualtat entre els ciutadans, des dels seus càrrecs a la Diputació de 
Barcelona. 

 
- Rosa Romeu Tarragona. Assistent social. Per la seva contribució a la 

professionalització de l’assistència social i la seva tasca com a 
coordinadora i assessora de diferents grups d’atenció social. 

 
- Carmina Virgili Rodón. Doctora en Ciències Naturals i política. En 

reconeixement a la seva tasca com a investigadora i docent en el camp 
de les ciències naturals i el seu treball com a secretària d’estat 
d’Universitats i Investigació. 
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Plaques al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les 
institucions i empreses següents: 
 

- Associació Ampans. Atenció a persones amb disminució psíquica. 
Per la seva tasca en l’àmbit de la responsabilitat social empresarial, 
que l’ha portat a establir un ferm compromís per tal de millorar la 
qualitat de vida de les persones amb disminució psíquica. 

 
- Borges, S.A.  Empresa alimentària. Per la seva promoció de les 

polítiques d’igualtat d’oportunitats en el treball, impulsant la participació 
de les dones en els òrgans de direcció i establint mesures de 
conciliació de la vida laboral i familiar. 

 
- Celler Capçanes i Secció de Crèdit, S.C.C.L. Cooperativa viticultora. 

Per les seves polítiques de responsabilitat social empresarial, duent a 
terme la tasca de divulgació de l’esforç de tot un poble abocat a la 
producció de vi. 

 
- Croda Ibèrica, S.A. Empresa fabricant de productes químics. Per la 

seva efectiva integració de la política de prevenció de riscos laborals i 
pel seu compromís de convertir-se en una empresa modèlica en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
- Escorxador Frigorífic Avinyó, S.A. Escorxador. En reconeixement a 

la seva política pionera en el seu sector pel que fa a la prevenció de 
riscos laborals i la seguretat i salut en el treball. 

 
- Euromadi Ibèrica, S.A. Central de compres. En l’àmbit del foment de 

la creació d’empreses i la ocupació de qualitat, per la seva aposta 
continuada per millorar la formació dels seus associats, innovant i 
incorporant les noves tecnologies en els processos d’ensenyament. 

 
- Universitat Politècnica de Catalunya. Docència i investigació. En 

l’àmbit de la igualtat d’oportunitats en el treball, en reconeixement al 
disseny i l’execució d’un pla d’igualtat que preveu mesures per 
incorporar les dones a carreres tecnològiques i per promoure la 
presència femenina en els òrgans de decisió acadèmics. 
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El Govern aplica mesures per a la prevenció de la 
infecció del VIH als centres penitenciaris catalans 
 
 

• Les actuacions formen part d’un conveni entre els Departaments 
de Salut i Justícia i el ministeri de Sanitat i Consum 

 
• Les mesures de prevenció s’apliquen en una desena de centres 

penitenciaris catalans, i inclouen accions com els programes 
d’educació sanitària i de realització de pírcings i tatuatges 
higiènics 

 
 
El Govern continua aplicant les mesures necessàries per evitar la infecció per 
VIH als centres penitenciaris catalans. Concretament, avui ha autoritzat la 
signatura d’un conveni entre els Departaments de Salut i Justícia i el ministeri 
de Sanitat i Consum per posar en marxa programes de prevenció que evitin la 
propagació de l’epidèmia.  
 
Cal recordar que la prevalença de la infecció pel VIH en els centres 
penitenciaris és de les més elevades, per la qual cosa s’han de potenciar les 
intervencions preventives en aquest entorn i facilitar la continuïtat de l’atenció 
amb els dispositius externs, prèvia a l’excarceració.  
 
Les mesures de prevenció que s’aplicaran en els centres penitenciaris 
inclouen programes d'educació sanitària i informació sobre el VIH/sida a 
interns, i la promoció de pràctiques sexuals més segures, tant en les relacions 
homosexuals com en les heterosexuals. També es facilitarà suport emocional i  
atenció psicològica als afectats pel VIH, així com activitats de millora del 
compliment al tractament antirretroviral i de coordinació amb altres dispositius 
assistencials extrapenitenciaris. 
 
Participació dels interns 
 
La implicació dels interns és fonamental en la lluita contra la infecció. Per 
aquest motiu, algunes de les activitats incloses en el conveni van orientades a 
promoure la participació dels reclusos en el disseny, execució i avaluació de 
les intervencions preventives. També es realitzen tallers de teatre, en els 
quals els propis interns elaboren el guió d'una obra sobre el VIH/sida que es 
representa amb motiu del dia mundial de la sida. 
 
D’altra banda, el conveni també preveu l’elaboració un programa d'oferiment 
de realització de pírcings i tatuatges higiènics en dos centres penitenciaris 
(C.P. de Joves i C.P. de Dones de Barcelona) segons la normativa que regula 
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tals pràctiques i els requisits higiènicosanitaris que han de complir els 
establiments on es realitzen. 
 
Finalment, el conveni dóna continuïtat als programes d'intercanvi de xeringues 
en els centres penitenciaris de Catalunya, donada la seva eficàcia en la 
prevenció de la transmissió del VIH per via parenteral. 
 
Les mesures de prevenció s’apliquen als centres penitenciaris següents: C.P. 
Quatre Camins; C.P. Brians Homes; C.P. Brians Dones; C. P Brians II; C.P. 
Girona; C.P. Figueres; C.P. Dones de Barcelona (Wad Ras); C.P. Joves de 
Barcelona (La Trinitat); C.P. Homes de Barcelona (La Model); C.P. Tarragona; 
C.P. Ponent (Lleida). 
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El Govern aprova el nou decret de vacunacions, que 
inclou la vacunació contra el virus del papil·loma 
humà 
 

• El nou decret facilita la revisió periòdica del calendari de 
vacunacions i l'actualització de les recomanacions, en els casos 
que no comporten la introducció de noves vacunes 

 
• La primera dosi de la vacuna triple vírica s’administrarà als 12 

mesos i no als 15 com es feia abans 
 

 
El Govern ha aprovat avui el nou decret de vacunacions sistemàtiques, que 
simplifica el procés de modificació o actualització del calendari vacunal en els 
casos que no comporten la introducció de noves vacunes. Aquestes 
modificacions les podrà efectuar el Departament de Salut  d’acord amb les 
recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions i tenint en compte la 
disponibilitat de recursos pressupostaris.   
 
El nou decret inclou la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH), 
que s’administrarà a les noies preadolescents que fan sisè curs d’educació 
primària, que habitualment tenen entre 11 i 12 anys d’edat. 
 
Un altre aspecte destacat del decret és que consolida l’administració de la 
primera dosi de la vacuna triple vírica (TV) als 12 mesos d’edat, a més de la 
vacunació contra la varicel·la dels preadolescents susceptibles de contraure la 
malaltia. També es continua el programa pilot de la vacunació antihepatitis 
A+B fins el curs 2013-2014. Per altra part s'integren en el calendari les 
vacunes que s'administren sistemàticament a les persones adultes.  
 
A Catalunya, l’efecte de les vacunacions ha permès eliminar els casos de 
poliomielitis, diftèria i rubèola congènita, reduint en més del 99% els de tos 
ferina (catarro), xarampió, parotiditis i rubèola. Això equival a evitar els més de 
35.000 casos anuals d’aquestes malalties que afectaven als infants catalans 
tan sols fa 20 anys. Una part important d’aquest èxit es deu a l’activitat 
desenvolupada a partir de l’any 80 per la Generalitat de Catalunya amb 
l’assumpció de les competències de salut pública. Aquell mateix any es va 
publicar el primer manual i el primer calendari de vacunacions amb l’objectiu 
d’assolir elevades cobertures vacunals, especialment entre la població infantil. 
Des de llavors tres manuals de vacunacions i deu calendaris de vacunacions 
més corroboren l’esforç constant d’actualització en aquesta matèria.  
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La vacuna enfront el virus del papil·loma humà (VPH) 
 
La incorporació de la vacunació contra el VPH es fa seguint les decisions 
establertes el 10 d’octubre de 2007 al Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut, on es va acordar, per unanimitat, la inclusió de la vacuna 
contra el VPH dins del calendari de vacunacions de l’SNS. L’acord especifica 
que la vacuna s’ha d’administrar a les noies en una única cohort (un any de 
naixement o un curs escolar) seleccionada entre els 11 i els 14 anys d’edat i 
abans del 2010. Per tant, en cap cas i en cap lloc d’ Espanya es vacunen totes 
les noies entre 11 i 14 anys. 
 
A Catalunya, la vacunació es durà a terme en l’àmbit escolar a noies de sisè 
curs d’educació primària. 
 
El recursos necessaris per implementar la vacunació són molt elevats, al 
voltant d’uns 10 milions d’euros. Per aquest motiu, la decisió  sobre la 
utilització de la vacuna amb recursos públics s’ha pres seguint criteris 
d’efectivitat i eficiència, vacunant un grup de noies joves abans que es puguin 
haver infectat pel VPH. 
 
Per triar el grup al qual s’administra la vacuna, s’han seguit les recomanacions 
del Consell Assessor de Vacunacions que ha valorat, entre d’altres, els 
següents aspectes: 
 

• En el nostre entorn, pràcticament cap noia de 6è de primària ha iniciat 
relacions sexuals, i per tant l’efectivitat de la vacunació és màxima, 
mentre que als 14-16 anys el 27% de les noies ja han tingut almenys 
una relació sexual completa.  

 
• Es pot garantir una elevada cobertura vacunal, ja que la que s’ha 

assolit en aquest curs és superior a la que s’aconsegueix en edats 
superiors, com és el cas de l’etapa d’educació secundària, i molt més 
elevada que la que s’aconsegueix amb recomanacions individuals de 
vacunació.  

 
• Per procedir a la vacunació, es faran servir els recursos logístics i 

sanitaris que ja estan implementats per realitzar la vacunació contra les 
hepatitis A i B, amb la que s’administrarà simultàniament a les escoles 
en la major part de les ocasions. Ambdues vacunes requereixen 3 
dosis.  

 
Els pares i mares rebran un fullet informatiu amb un consentiment informat.  
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Aquesta estratègia permet establir les condicions d’aplicació de la vacuna amb 
rigor científic i criteris racionals de finançament fent un ús eficient dels 
recursos públics, i és la millor garantia per promoure l’equitat.  
 
La infecció pel VPH és una causa necessària, encara que no suficient, per 
desenvolupar càncer de cèrvix. Cada any es produeixen 256 nous casos 
(aproximadament un 3% dels tumors en dones) i 90 morts per aquesta 
malaltia.  L’objectiu principal de la vacunació és la prevenció primària del 
càncer de cèrvix relacionat amb els VPH coberts per la vacuna.  
 
Les vacunes són efectives per prevenir la infecció pels dos tipus principals de 
VPH oncògens, que són responsables aproximadament del 70% de casos de 
la malaltia. El 30% restant de casos esta produït per tipus no inclosos en la 
vacuna per als quals no és efectiva.  
 
Les vacunes disponibles són segures. Han estat autoritzades per les agències 
reguladores EMEA i AEMPS, on  el procediment de registre implica una 
exigència molt alta respecte a la seguretat. Els assaigs clínics realitzats en 
desenes de milers de persones han demostrat un bon perfil de seguretat, 
equiparable a altres vacunes adjuvades. A nivell internacional es ve utilitzant 
en més de 57 països.  
 
La vacunació s’ha de considerar com un element més dins de les estratègies 
globals de prevenció del càncer de cèrvix, ja que les vacunes actuals no 
cobreixen tots els tipus de VPH oncògens, i per tant, no poden prevenir 
aproximadament un 30% dels càncers de cèrvix.  La vacunació no pot 
substituir la prevenció secundària mitjançant les citologies periòdiques, que 
caldrà realitzar també en les persones vacunades. També és molt important 
recordar la importància d’utilitzar preservatiu en totes les relacions sexuals, 
com prevenció de qualsevol tipus d’infecció de transmissió sexual. 
 
S’avança la primera dosi de la triple vírica 
 
En relació amb la immunització contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis, 
mitjançant la vacunació amb dues dosis de vacuna triple vírica, que 
s’administraven als 15 mesos i als 4 anys d’edat, es va avançar la primera 
dosi de la vacuna als 12 mesos d’edat, arran de l’aparició d’un brot de 
xarampió a les regions sanitàries de Barcelona i el Camp de Tarragona, entre 
l’octubre de 2006 i l’abril de 2007. Una vegada finalitzat el brot, i un cop 
observats els canvis en els patrons epidemiològics d’aparició de malaltia, es 
va continuar recomanant que la primera dosi de la vacuna triple vírica 
s’administrés als 12 mesos i no als 15 com es feia abans de l’aparició del brot. 
Aquesta modificació la va valorar positivament el Consell Assessor de 
Vacunacions i es va acordar que seria consolidada en l'actualització del 
calendari de vacunacions. 
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D’altra banda, es considera adient continuar amb la vacunació contra la 
varicel·la dels preadolescents susceptibles de contraure la malaltia, en el sisè 
curs d’educació primària, on habitualment hi assisteixen les noies i els nois 
que tenen entre 11 i 12 anys d’edat. 
 
També es manté la vigència del programa pilot de vacunació antihepatítica 
A+B, adreçat a l’alumnat de sisè curs d’educació primària, fins al curs escolar 
2013-2014 inclòs, atès que en aquest curs el primer grup de nens i nenes 
vacunats sistemàticament contra l’hepatitis B durant el primer any de vida ja 
cursarà sisè de primària, moment en què la cobertura vacunal de l’hepatitis B 
en la població preadolescent d’entre 11 i 12 anys serà total, i farà que sigui 
innecessari continuar amb aquest programa pilot.  
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El Govern destina 21 milions d’euros a la construcció 
de 28 depuradores 
 

• Les obres es duran a terme a les comarques del Ripollès, la 
Garrotxa, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Pla de l’Estany, 
el Berguedà, l’Anoia, el Bages i el Solsonès 

 
• El conjunt d’actuacions donaran servei a 71.416 persones 

 
El Govern ha impulsat avui la construcció de 28 estacions depuradores per 
millorar el sanejament de les comarques del Ripollès, Garrotxa, Gironès, Baix 
Empordà, Pla de l’Estany, Berguedà, Anoia, Bages i Solsonès. En total, s’hi 
invertiran més de 21 milions d’euros. 
 
Les actuacions que es desenvoluparan a les comarques gironines formen part 
del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU) de 
les conques del Ter-Daró i comportaran la construcció de 16 noves 
depuradores i més de vint quilòmetres de col·lectors. En total, s’invertiran prop 
de 13 milions d’euros en un conjunt d’actuacions que permetran tractar un 
cabal d’11.517 m3/dia, que equival a donar servei a 56.680 persones.  
 
Concretament, es faran les següents actuacions:  
 
 

PROJECTE PRESSUPOST 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta d'Ogassa, al 
terme municipal d'Ogassa (Ripollès). 551.448,05 € 

Col.lector de connexió del sector de l'estació al sistema de sanejament de 
les Planes d'Hostoles, al terme municipal de Les Planes d'Hostoles 
(Garrotxa). 

45.718,83 € 

Depuradora i col·lectors de Quart, Palol d'Onyar i La Creueta, al terme 
municipal de Quart (El Gironès). 2.318.178,25 € 

Depuradora I col·lectors d'aigües residuals d'Ullastret, al terme municipal 
d'Ullastret (Baix Empordà). 520.937,13 € 

Col·lectors en alta del municipi de Llanars amb la depuradora de 
Camprodon, als termes municipals de Llanars i Camprodon (El Ripollès). 576.700,80 € 

Col·lectors en alta d'aigües residuals de la Cellera de Ter, als termes 
municipals de la Cellera de Ter i Anglès (La Selva). 341.885,47 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Molló, al terme municipal de Molló (El 
Ripollès). 392.192,95 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Serra de Daró, al terme municipal de 
Serra de Daró (El Baix Empordà) 649.021,11 € 

Col.lector en alta de Torrent i connexió al sistema de Pals, al terme 
municipal de Torrent i Pals (Baix Empordà). 486.982,58 € 

Estació depuradora d'aigües residuals de Pardines, al terme municipal de 
Pardines (El Ripollès). 282.553,78 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Mas Masó, al terme municipal de Sant 
Jordi Desvalls (Gironès). 590.817,65 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Rupià, al terme municipal de Rupià (Baix 
Empordà). 636.333,45 € 
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Estació d'aigües residuals de Bonmatí, al terme municipal de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí (La Selva). 653.808,63 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Gualta, al terme municipal de Gualta 
(Baix Empordà). 666.960,09 € 

Estació d'aigües residuals de Parlavà, al terme municipal de Parlavà (Baix 
Empordà). 539.324,93 € 

Estació d'aigües residuals de Fontcoberta, al terme municipal de 
Fontcoberta (Pla de l'Estany). 636.535,79 € 

Desconnexió d'aigües blanques als col·lectors de Camprodon al terme 
municipal de Camprodon (Ripollès). 341.177,55 € 

Depuradora i col·lectors de la Pera, al terme municipal de la Pera (Baix 
Empordà). 508.175,00 € 

Estació depuradora d'aigües residuals de la carretera al terme municipal de 
Llambilles (Gironès). 561.750,63 € 

Col·lectors en alta pel sanejament de Sant Sadurní de l'Heura al terme 
municipal de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà). 388.470,03 € 

Depuradora i col·lectors de Medinyà al terme municipal de Sant Julià de 
Ramis (Gironès). 649.842,53 € 

Depuradora i col·lectors de Vilallonga de Ter al terme municipal de 
Vilallonga de Ter (Ripollès) 643.983,63 € 

 
 
Millores sanejament Llobregat nord 
  
El Govern també ha impulsat avui el desenvolupament del Programa de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes del Llobregat Nord, que comportarà 
la construcció de 12 noves depuradores i més de cinc quilòmetres de xarxa de 
col·lectors. En aquestes actuacions s’invertiran més de 8,2 milions d’euros. El 
conjunt d’obres permetran tractar un cabal total de 3.075 m3/dia que equival a 
donar servei a 14.736 persones. 
 
 
 

PROJECTE PRESSUPOST 
Depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta a Borredà al 
terme municipal de Borredà (Berguedà).  871.185,98 € 

Depuradora dels Prats de Rei, al terme municipal dels Prats de Rei 
(Anoia). 607.506,01 € 

Ramal de col.lector a Guardiola de Berguedà, al terme municipal de 
Guardiola de Berguedà (Berguedà). 99.438,95 € 

Depuradora del Guixaró, al terme municipal de Casserres 
(Berguedà). 235.480,98 € 

Depuradora d'Avià, al terme municipal d'Avià (Berguedà). 974.771,15 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Sant Julià de Cerdanyola, al 
terme municipal de Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà). 826.704,70 € 

Depuradora i col·lectors en alta del sistema de sanejament de 
l'Estany, al terme municipal de l'Estany (Bages).  909.127,20 € 
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Depuradora i col·lectors del municipi de la Nou de Berguedà, al 
terme municipal de la Nou de Berguedà (Berguedà).  231.217,22 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Sant Feliu Sasserra, al terme 
municipal de Sant Feliu Sasserra (Bages).  1.461.494,05 € 

Instal·lacions de sanejament en alta del Port del Comte-sectors 
centre i sud, al terme municipal de la Coma i la Pedra. (Solsonès). 764.547,26 € 

Depuradora i col·lectors en alta de Montví de Baix, al terme 
municipal de Moià. (Bages). 556.207,70 € 

Depuradora i col·lectors en alta del sistema de sanejament de 
Gósol al terme municipal de Gósol. (Berguedà).  729.041,04 € 

 
Totes aquestes actuacions permetran una important i imprescindible millora, 
tant sanitària com mediambiental, de les lleres públiques de les conques del 
Ter i el Llobregat. Així, l'entrada en funcionament d’aquests instal·lacions 
permetrà la recollida i el tractament adient dels cabals d'aigües residuals, 
possibilitant el retorn al medi en condicions de qualitat.  
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El Govern destina 1,8 milions d’euros a la millora de la 
gestió de residus al Montsià i a la Conca de Barberà 
 

• Es construirà una planta de tractament de residus líquids al 
dipòsit controlat de Mas de Barberans 

 
• Es portaran a terme millores i adequacions a les instal·lacions de 

la planta de compostatge de l’Espluga de Francolí   
 

El Govern ha autoritzat avui a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a 
concedir una subvenció directa, per un import màxim total de 1.441.753 euros, 
al Consorci per a la gestió de Residus Municipals de la comarca del Montsià 
per a la construcció d’una planta de tractament de lixiviats, al costat del dipòsit 
controlat de residus de Mas de Barberans.  
 
Els lixiviats són residus líquids que provenen de la fermentació de les 
escombraries. Fins ara, una part del tractament d’aquests residus es 
realitzava en una petita planta pròpia i la resta es tractava externament. 
Aquest tipus de gestió ha resultat insuficient donada la important generació de 
lixiviats, la qual cosa fa necessari disposar d’unes infraestructures pròpies. La 
construcció d’aquesta nova planta de tractament forma part de les actuacions 
de l’Agència de Residus de Catalunya per millorar els sistemes de tractament 
dels residus líquids de les instal·lacions de Catalunya.  
 
D’altra banda, el Govern ha autoritzat avui la concessió d’una subvenció 
directa al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a dur a terme 
diverses actuacions de millora i adequació a la planta de compostatge de 
l’Espluga de Francolí per un import total màxim de 388.600 euros.  
 
Aquesta planta està en servei des de l’any 2004 i té una capacitat de 
processament de 7.000 tones de residus orgànics de procedència municipal. 
Tot i això, cal millorar i adequar els espais de trituració de les restes vegetals; 
la instal·lació de plataformes d’accés a la maquinària fixa per facilitar les feines 
de neteja i de manteniment; i l’adquisició, instal·lació i posada en 
funcionament d’un equip que millori la barreja dels residus orgànics i dels 
vegetals. 
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El Govern aprova el Pla rector d’ús i gestió de l’Àrea 
Protegida de les Illes Medes 
 

• L’objectiu del Pla és regular les activitats que es desenvolupen en 
aquest espai per garantir la conservació de la flora i la fauna 

 
El Govern ha aprovat avui el projecte de Decret del Pla rector d’ús i gestió de 
l’Àrea Protegida de les Illes Medes, al Baix Empordà, amb l’objectiu d’ampliar-
ne la conservació i la protecció de la flora i la fauna del medi marí de les Illes 
Medes i del seu entorn. També vol evitar la destrucció, el deteriorament o 
desfiguració de l’hàbitat natural d’aquesta zona.  
 
D’aquesta manera, es pretén consolidar la protecció d’aquest espai mitjançant 
una gestió adequada i una regulació específica dels usos turístics, recreatius, 
esportius, educatius i científics, així com de la pesca professional en aquesta 
àrea protegida. Aquest Pla estableix els límits d’accés de la zona i la 
planificació de les actuacions que s’hauran de realitzar, sempre sota criteris de 
conservació dels valors i dels processos naturals, així com del seu estudi i 
difusió.  
 
Amb el Pla rector, que té una vigència de quatre anys des de la seva 
aprovació, es vol ordenar i regular el fort creixement de les activitats 
econòmiques que es desenvolupen en l’Àrea Protegida de les Illes Medes i 
orientar la gestió, millorant-ne la qualitat, en concordança amb el valor del seu 
patrimoni natural com de les dimensions d’aquest espai. La limitació de l’accés 
a l’espai ha de garantir la protecció i possibilitar un desenvolupament 
sostenible de les activitats d’ús públic. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern subvenciona amb més de 2 milions d’euros projectes de 
cooperació al desenvolupament 
 
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) concedirà 
diverses subvencions per un import total superior a 2,1 milions d’euros a 
projectes de cooperació i solidaritat internacional. Els ajuts es concediran a 23 
projectes d’arreu del món, entre els quals predominen els de l'hemisferi sud, a 
països com Colòmbia, Marroc, Moçambic, Xile o Brasil. Tenen com a objectiu 
contribuir a la construcció de pau i potenciar l’acció humanitària per tal de 
modificar les relacions nord-sud. 
 
El Govern contribueix a la posada en funcionament d’una exposició 
permanent a la Catedral de Tortosa 
 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció d’1 milió d’euros al Bisbat de 
Tortosa per finançar el projecte d’adequació per a sala d’exposició permanent 
de la canònica i de la catedral de Santa Maria de Tortosa (Baix Ebre). Aquest 
projecte permetrà dissenyar un recorregut que mostrarà les peces més 
rellevants de la Catedral de Tortosa amb criteris didàctics i cronològics. 
Concretament, s’habilitarà l’accés a la Catedral per la Porta Palau i Porta de 
l’Olivera i es destinarà a sales d’exposició permanent, on s’exhibiran els 
elements que actualment estan en dipòsit a les dependències de la Seu o el 
Bisbat.  
 
 
Fogars de la Selva s’abastirà d’aigua potable en règim de monopoli 
 
El Govern ha aprovat que l’Ajuntament de Fogars de la Selva (La Selva) presti 
el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable en règim de monopoli. 
Aquesta és una manera de garantir el subministrament d’aigua a petits 
municipis. La decisió del Govern dóna resposta a la demanda del consistori 
d'establir un servei públic de subministrament d'aigua potable, ja que l'evolució 
demogràfica i econòmica del municipi i la proliferació de segones residències 
han fet augmentar les necessitats d'aigua potable i del volum de residus no 
tractables de forma tradicional. 
 
 
NOMENAMENT 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Miquel Caminal i Badia com a 
nou director del Memorial Democràtic, la primera institució de l’Estat dedicada 
a la recuperació de la memòria democràtica.  
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Miquel Caminal i Badia, director del Memorial Democràtic 
 
Nascut a Barcelona l’any 1952. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona i catedràtic de Ciència Política de la Universitat de 
Barcelona. Premi Extraordinari de Doctorat per la tesi Joan Comorera i la 
revolució democràtica, publicada en tres volums per Edicions Empúries.   
 
La seva especialització ha girat a l’entorn del catalanisme, els partits 
nacionals, i les teories polítiques del nacionalisme i del federalisme. Ha estat 
vicerector de la Universitat de Barcelona entre 1986 i 1989, i professor i 
secretari general de la Universitat Rovira i Virgili. També ha presidit la 
Comissió Assessora per a la Reforma de l’Autogovern del Departament de 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya entre 
2004 i 2006.  
 
Ha publicat i editat diversos llibres i articles, entre els quals cal destacar: El 
federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional, 
Nacionalisme i partits nacionals a Catalunya. També és editor i coautor del 
Manual de Ciencia Política, Pensamiento político en la España 
contemporánea (1800-1950), i Sistema Polític de Catalunya, entre altres 
obres.   
 


