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El Govern aprova el Fons Europeu de la Pesca de 
Catalunya pels propers set anys 
 
• El pressupost supera els 100 milions d’euros, entre l’administració 

europea, la catalana i la de l’Estat 
 
• Està previst retirar 75 embarcacions per ajustar-se a les possibilitats 

actuals de pesca, així com fixar les parades temporals de la flota 
 
El Govern ha aprovat avui el Programa Operatiu i el corresponent Pla 
Financer del Fons Europeu de la Pesca (FEP) de Catalunya per al període 
2007-2013, que tindrà un pressupost de 102 milions d’euros, aportats entre la 
Unió Europea, l’Estat i el Govern català.  
 
Amb el nou programa es fixen les grans línies d’actuació en matèria d’ajuts 
per al sector pesquer, incloent-hi la transformació i comercialització dels 
productes de la pesca i de l’aqüicultura. El conjunt d’aquestes actuacions, a 
més, queden emmarcades en les prioritats establertes al Pla Estratègic de la 
Pesca i al Programa Operatiu del FEP per al conjunt de l’estat. 
 
El programa contempla cinc eixos d’actuació i estableix tota una sèrie 
d’actuacions prioritàries:  
 

• L’Eix 1 contempla les mesures destinades a l’adaptació de la Flota, i 
integra les actuacions destinades a la retirada definitiva d’embarcacions 
de pesca, parades temporals de l’activitat de pesca, modernització 
d’embarcacions pesqueres, foment de la pesca costanera artesanal i 
compensacions socioeconòmiques per als mariners afectats per les 
mesures d’adaptació.  

 
En aquest sentit està prevista la retirada de 75 embarcacions, 
bàsicament d’arrossegament, encerclament i rastell de cadenes. Pel 
que fa a la reducció de l’esforç pesquer mitjançant les parades 
temporals, estan previstes les parades temporals d’aquelles flotes 
afectades per plans de gestió i concretament, la flota d’arrossegament 
dels ports de Tarragona i la d’encerclament de tots els ports de 
Catalunya. 

 
• Pel que fa a l’Eix 2, inclou les mesures destinades al desenvolupament 

de l’aqüicultura, la pesca interior, la transformació i la comercialització 
dels productes de la  pesca i de l’aqüicultura.  

 
• Totes les mesures d’interès públic s’emmarquen dins l’Eix 3, com ara 

les accions col·lectives dutes a terme per confraries de pescadors i 
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altres organitzacions del sector, la protecció i desenvolupament de la 
flora i la fauna aquàtiques, les millores en els ports de pesca, llocs de 
desembarcament i fondejadors, el desenvolupament de nous mercats i 
campanyes de promoció i les operacions pilot. 

 
• L’Eix 4 fa referència a les mesures a prendre per al desenvolupament 

de les zones dependents de la pesca, que a Catalunya comprenen 
únicament l’àmbit del Baix Ebre i el Montsià, al Delta de l’Ebre. 

 
• Finalment, el més instrumental, l’Eix 5, inclou les mesures d’assistència 

tècnica necessàries per a desenvolupar adequadament les actuacions 
del Fons Europeu. 

 
Ajustament del sector 
 
El Pla financer previst per a tot el període d’actuació del FEP per a Catalunya, 
que finalitzarà l’any 2013, preveu una contribució pública total de 102 milions 
d’euros, dels quals 33,9 milions els aportarà la Unió Europea, 10,8 milions els 
aportarà l’Administració de l’Estat i 49,3 milions d’euros els aportarà la 
Generalitat de Catalunya. Amb aquestes aportacions, el Govern podrà 
desenvolupar una acció consistent d’ajustament i promoció del sector, tant pel 
que fa a la pesca com a l’aqüicultura i a les activitats de transformació i 
comercialització dels productes de la  pesca i de l’aqüicultura. Així es podrà 
situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l’equilibri 
entre la rendibilitat, els recursos pesquers disponibles i el medi. 
 
El Govern ha dut a terme un significatiu esforç financer per ajustar la seva 
aportació a les necessitats que cal atendre dins del sector, en el marc d’un 
quadre macroeconòmic difícil on els costos energètics són cada vegada més 
elevats i tenint en compte que cal fer un esforç important en matèria 
d’ajustament de les capacitats de pesca. Per aquest motiu, en la primera fase 
del desenvolupament del programa,  es volen potenciar les accions referents a 
l’Eix 1, pel que fa a l’ajustament de l’esforç pesquer mitjançant la reducció de 
la flota per tal que s’ajusti a les necessitats i possibilitats actuals de pesca.  
  
També s’està treballant ja per a promoure les accions integrades de millora de 
les llotges de primera venda de peix a Catalunya, per tal que es trobin en 
òptimes condicions per a desenvolupar la seva tasca amb les màximes 
garanties de qualitat i salubritat i així consolidar el valor afegit derivat de la 
frescor del peix procedent de la nostra costa. El Govern n’aprova avui el Pla 
de millora amb una inversió de 3,8 milions d’euros pels propers tres anys.  Així 
mateix, es donarà cobertura al Pla de Paralització temporal de la flota de 
ròssec, d’encerclament i de palangre de fons, pla que està lligat a les 
previsions de reducció de l’esforç de pesca. 
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Un altre àmbit d’actuació immediata a l’empara del FEP és el de potenciar les 
actuacions previstes en el marc del Pla Plurianual per al desenvolupament de 
l’aqüicultura al Delta de l’Ebre, particularment les accions que portin a terme 
els propis productors de la zona, donat que els projectes de modernització de 
les seves instal·lacions podran rebre cofinançament del FEP. 
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El Govern aprova el Pla de millora de les llotges de 
peix de Catalunya  
 
• El seu objectiu és millorar i adequar les 21 llotges de peix dels 19 

ports de la costa catalana   
 
• Les obres d’adaptació d’aquestes edificacions suposaran una 

inversió de 3,8 milions d’euros i es portaran a terme durant els 
propers tres anys 

 
• El Pla s’emmarca dins del projecte “Peix nostre, Peix de qualitat” de  

la Direcció General de Pesca i Acció Marítima que té com a objectiu 
donar un valor afegit al peix i marisc de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla de millora de les llotges de Catalunya per 
adequar les infraestructures de les 21 llotges de peix dels 19 ports de la costa 
catalana. El Pla, que executarà Ports de la Generalitat, permetrà l’adequació 
de  les instal·lacions als nous requeriments de la normativa en matèria de 
sanitat i de qualitat així com a les bones pràctiques mediambientals. L’objectiu 
és que les llotges siguin més eficients i puguin oferir un millor servei als 
usuaris.  
 
Actuacions de millora a les llotges 
 
La majoria de llotges catalanes són construccions antigues que s’han anat 
adaptant progressivament a les normatives sanitàries i a les necessitats del 
sector pesquer. Tot i això, aquestes instal·lacions continuen necessitant 
millores que les adaptin als nous requeriments normatius i a les exigències de 
la comunitat pesquera.  
 
En el marc del Pla de millora de les llotges s’ha realitzat un inventari de les 
necessitats d’adaptació de les llotges als nous requisits sanitaris, 
mediambientals i de qualitat. Les principals actuacions del Pla suposaran la 
reordenació de les zones d’ús de la llotja per tal de diferenciar el circuit intern 
del peix: sales de subhasta, manipulació i expedició, del circuit per als visitants 
que van a veure el procés de venda del peix. També s’inclou l’adequació dels 
magatzems, els locals per als veterinaris, els locals refrigerats per a productes 
retinguts i les zones de serveis a la normativa vigent. Es preveu el 
condicionament dels revestiments, paviments, tancaments, sostres i cobertes i 
la millora de les instal·lacions de recollida de residus. En matèria de seguretat, 
es milloraran els serveis elèctrics, els sistemes contra incendis i la 
senyalització de les instal·lacions.  
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Inversió de 3,8 milions d’euros 
 
Les obres incloses en el Pla de millora de les llotges es portaran a terme en 
els propers tres anys i suposen una inversió de 3,8 MEUR, finançats 
inicialment per Ports de la Generalitat. El Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural a través del Fons Europeu de Pesca es farà càrrec 
del 50% de la inversió que retornarà a Ports de la Generalitat. El Fons 
Europeu de Pesca fixa les principals actuacions en matèria d’ajuts per al 
sector pesquer durant el període 2007-2013.  
 
21 llotges de 19 ports  
 
Durant el 2008, està previst realitzar millores a les llotges de Llançà, Blanes, 
Palamós, Roses, l’Ampolla i les Cases d’Alcanar. El litoral català té 21 llotges 
de peix repartides als següents ports: Llançà (Alt Empordà), el Port de la 
Selva (Alt Empordà), Roses (Alt Empordà), l’Escala (Alt Empordà), Palamós 
(Baix Empordà), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Blanes (la Selva), 
Arenys de Mar (Maresme), Mataró (Maresme), Badalona (Barcelonès), 
Vilanova i la Geltrú (Garraf), Torredembarra (Tarragonès), Cambrils (Baix 
Camp), l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), l’Ampolla (Baix Ebre), Deltebre (Baix 
Ebre) - nova construcció- Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i les Cases 
d’Alcanar (Montsià). Totes aquestes llotges les gestiona l’empresa pública 
Ports de la Generalitat excepte dues que depenen de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona i de Tarragona.  
 
“Peix nostre, Peix de qualitat” 
 
El conjunt d’actuacions per millorar les llotges catalanes s’emmarca dins del 
Pla “Peix nostre, Peix de qualitat” endegat pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, que té per objectiu mantenir uns elevats estàndards 
de qualitat dels productes pesquers. A més, vol donar un valor afegit al peix i 
marisc de la costa catalana, millorar la comercialització dels productes 
pesquers i formar i sensibilitzar el sector.  
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El Govern aprova el nou Decret de tatuatges i pírcings  
 

• S’actualitza la normativa existent per millorar la protecció de la 
salut dels usuaris i dels professionals 

 
• Per primer cop es regula l’accés a aquestes pràctiques dels 

menors de 16 anys, que hauran d’aportar un certificat de 
maduresa signat pels pares o tutors legals 

 
• Els aplicadors de tatuatges, micropigmentació i pírcings hauran 

d’acreditar cursos de 35 hores  
 
El Govern ha aprovat avui el nou Decret que regula les pràctiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higiènics i sanitaris que han 
de complir els establiments on s’hi realitzen. El Govern ha volgut ampliar i 
actualitzar la normativa que Catalunya va implantar de forma pionera l’any 
2001, per tal de millorar la protecció de la salut dels usuaris i professionals. 
D’aquesta manera, es dóna resposta al creixement espectacular que en els 
darrers anys han tingut aquestes pràctiques estètiques entre tota la població.  
 
Com a novetat destacada, el Decret aprovat avui introdueix la fórmula del 
consentiment informat en la realització d’aquestes tècniques. Així doncs, 
qualsevol persona que es sotmeti a un tatuatge, un pírcing o una 
micropigmentació haurà de signar prèviament i per escrit el consentiment 
informat, de forma similar a la preceptiva en els procediments mèdics. Aquest 
document haurà de fer constar la pràctica a realitzar, els riscos sanitaris i 
complicacions, les cures necessàries per a la cicatrització, les condicions de 
reversibilitat de la pràctica, les indicacions i contraindicacions a aquestes 
pràctiques i les característiques dels productes i materials a implantar o 
utilitzar en la pràctica escollida.  
 
El Decret regula per primer cop l’accés dels menors de 16 anys als tatuatges i 
pírcings, de forma que, a més del consentiment informat, hauran d’aportar un 
certificat de maduresa signat pel pare, la mare, o el tutor legal. 
 
Per la seva banda, els establiments hauran de tenir a disposició de les 
persones usuàries que ho sol·licitin els fulls de reclamacions o denúncia 
oficials, d’acord amb la normativa vigent.  
 
Formació acreditada dels professionals  
 
El Decret també amplia fins a 35 el nombre d’hores de formació necessàries 
per a realitzar tatuatges, micropigmentacions o pírcings, a diferència de la 
normativa anterior, que en fixava un mínim de 15. Els professionals hauran 
d’acreditar cursos en centre de formació homologat o bé hauran de disposar 
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d’una formació convalidada per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). Queden 
exempts d’acreditar aquesta formació els llicenciats en medicina i cirurgia, 
farmàcia, biologia  i odontologia, els diplomats d’infermeria i de podologia, i els 
tècnics superiors en estètica i en cures auxiliars d’infermeria.  
 
La normativa també regula les condicions tecnicosanitàries dels establiments 
de tatuatge, micropigmentació i pírcing pel que fa a les instal·lacions i 
mobiliari, equipament instrumental, productes i material d’ús, higiene i 
protecció personal, mesures d’autocontrol i gestió de residus.  
 
En aquest sentit, el nou Decret detalla que el tipus de materials de subjecció 
implantats han d'estar envasats individualment i esterilitzats fins la seva 
utilització. Les joies utilitzades han de ser d'or de 18 quirats mínim, de titani o 
de materials biocompatibles i hipoal·lergènics, per tal de reduir els riscos 
d'infecció i reacció al·lèrgica. 
 
Pel que fa a les tintes i pigments utilitzats en les activitats de tatuatge i de 
micropigmentació, els establiments autoritzats hauran de registrar el producte i 
el lot utilitzat en cada persona usuària. Aquesta informació s'ha de conservar 
un termini de tres anys des del seu enregistrament, a disposició de la persona 
usuària i de l'autoritat competent. 
 
Els aparells i instrumentals utilitzats en el tatuatge, pírcing i micropigmentació 
hauran de complir la reglamentació vigent sobre productes sanitaris. 
 
Creació d’un registre de personal aplicador 
 
A més, el nou Decret estableix la creació d’un registre de personal aplicador 
d’aquestes pràctiques i un registre de centres de formació homologada. Pel 
que fa al control i seguiment dels establiments, correspon a l’autoritat 
municipal competent l’autorització de funcionament dels establiments de 
tatuatge, pírcing i micropigmentació i l’exercici de les competències de 
vigilància i control. Els ajuntaments hauran de comunicar a l’Agència de 
Protecció de la Salut les autoritzacions d’establiments de tatuatge, pírcing i 
micropigmentació atorgades, així com les resolucions de caducitat de 
l’autorització. 
 
Finalment, el nou Decret també inclou un nou règim sancionador que estableix 
la tipificació de les infraccions i sancions englobades en tres grups: lleus, 
greus i molt greus. La normativa considera falta greu, entre d’altres, fer aquest 
tipus d’intervencions sense el consentiment informat.  
 
Pel que fa a les infraccions molt greus, ho són, entre d’altres, la reutilització 
d’estris i materials d’un sol ús o no estèrils; la realització de pràctiques de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing de manera ambulant o bé la realització 
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d’aquestes pràctiques en establiments no habituals sense el permís degut, així 
com l'incompliment de qualsevol prescripció de les considerades lleus o greus, 
quan aquest incompliment hagi posat en greu risc la salut pública o hagi 
causat danys greus o molt greus en la salut de les persones. En aquests 
casos, les sancions poden arribar fins als 300.000 euros. 
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El Govern aprova diverses actuacions per millorar la 
qualitat del riu Llobregat i recarregar el seu aqüífer 
amb aigua regenerada 
 

• S’invertiran un total de 44,2 milions d’euros  
 

• S’aportarà aigua regenerada per a recarregar el riu i es 
desenvoluparan obres per a frenar la intrusió salina a l’aqüífer 

 
El Govern ha impulsat avui l’execució de diverses actuacions per tal de fer 
front a la greu situació de sequera que pateix Catalunya, amb una inversió 
total de 44,2 milions d’euros. Aquestes actuacions van destinades a millorar la 
qualitat del riu Llobregat i augmentar el seu cabal mitjançant l’aportació 
d’aigua regenerada al riu, que permetrà recarregar els aqüífers del Delta del 
Llobregat.  
 
En aquest sentit, la recàrrega de l’aqüífer permetrà augmentar les reserves 
emmagatzemades i millorar la garantia de subministrament a tots els seus 
usuaris directes (captacions a l’aqüífer) i indirectes (descàrrega de la 
demanda de recurs superficial embassat a la xarxa Aigües Ter Llobregat). 
 
En l’actual situació de manca de recurs és necessari garantir la recàrrega de 
l’aqüífer al que es sotmetrà a una intensa explotació amb les actuacions en 
curs, però les escasses aportacions del riu Llobregat no ho fan possible. Per 
tant, es desenvoluparà la recàrrega amb aigua regenerada produïda al terciari 
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Baix Llobregat (EDAR).   
 
Per tal de permetre aquesta recàrrega, es planteja la perllongació aigües 
amunt de l’actual conducció existent des de l’EDAR fins a Sant Joan Despí, 
fins a les basses de recàrrega de l’aqüífer previstes a l’alçada de la riera de 
Can Soler en una primera fase, al terme municipal de  Santa Coloma de 
Cervelló, i fins a l’assut de Sant Vicenç-Molins de Rei en segona fase. 
Aquesta infraestructura tindrà un cost d’uns  32,4 milions d’euros i està previst 
que entri en servei entre juny i juliol.  
 
Fases de l’actuació 
 
El primer tram contempla perllongar la canonada de reutilització existent fins 
aigües amunt de l’assut de captació de l’ETAP de Sant Joan Despí. El traçat 
de la conducció s’inicia al marge esquerra del riu, el creua i continua pujant pel 
marge dret, fins a l’alçada de la incorporació de la riera de Can Soler, amb un 
traçat que discorre pel marge dret amb una longitud des d’origen de 2.560 
metres. Aquest tram permetrà aportar el cabal fins a la ubicació prevista de les 
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basses planificades per a la recàrrega de l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del 
Llobregat, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló. 
 
El segon tram transcorre des de la riera de Can Soler fins a l’assut de Molins 
de Rei. El traçat discorre pel marge dret del Llobregat amb una longitud de 
6.020 metres, desdoblant-se la canonada en dues conduccions paral·leles. 
  
En aquest tram s’inclou el sistema de bombament per arribar a la cota de 
l’assut de Molins de Rei. La conducció podrà abocar tant aigües amunt com 
aigües avall  de la captació dels regants del Canal de la Dreta del Llobregat, al 
terme municipal de Pallejà.  
 
Fre a la intrusió salina 
 
Entre les mesures aprovades avui pel Govern s’hi inclou  la utilització d’aigua 
regenerada per a frenar la intrusió salina a l’aqüífer del Baix Llobregat. Cal 
tenir en compte que a principis de març de 2007, l’Agència Catalana de 
l’Aigua ja va iniciar la utilització d’aigua regenerada per a frenar la intrusió 
salina de l’aqüífer del Baix Llobregat a través dels pous d’injecció de la 
primera fase de la barrera hidràulica, amb una infiltració  de 2.500 m3/dia.  
 
Amb l’execució de la segona fase de la barrera hidràulica, que avui anuncia el 
Govern i que compta amb un pressupost d’11,8 milions d’euros, està prevista 
una injecció a l’aqüífer de 15.000 metres cúbics al dia, fet que permetrà la 
protecció de l’aqüífer profund del Delta del Llobregat contra la intrusió salina 
en un moment on la intensificació en l’aprofitament d’aigua subterrània és 
significatiu.  
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional un 
grup d’edificis de Can Ricart, a Barcelona, i el Santuari 
del Miracle, a Riner 
 

• També delimita l’entorn de protecció de la Torre Figueres 
Bellesguard,  els Pavellons de la Finca Güell i el Palau de 
Pedralbes, de Barcelona 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui declarar bé cultural d’interès 
nacional un grup d’edificis del recinte fabril de Can Ricart, a Barcelona, i el 
Santuari del Miracle, a Riner (Solsonès), en les categories de conjunt històric i 
monument històric, respectivament.  
 
El conjunt de Can Ricart té un perímetre irregular i es troba definit per dues 
sèries de naus paral·leles, la principal i les de passatge enllaçades mitjançant 
una nau transversal, la qual genera dos àmbits diferenciats, i tres naus més 
destinades originalment a l’activitat productiva de Can Ricart. La construcció 
de Can Ricart es va iniciar entre els anys 1852 i 1854 d’acord amb un projecte 
de l’arquitecte Josep Oriol i Bernadet (1811-1860). El complex industrial 
estava dedicat a l’estampació de teixits. 
 
El Santuari del Miracle, datat del segle XV, es va erigir en el lloc on la tradició 
situa l’aparició de la Verge als pastorets del mas de Cirosa. El conjunt consta 
de tres elements: església, la Casa Gran i el Monestir. L’església i la Casa 
Gran es van començar a construir el 1459. El Monestir data del 1899. A més 
dels tres edificis formen part del monument: la Plaça, la Font, la Bassadòria, 
les Cel·les de Sant Antoni, l’ermita de la Desaparició, el Comunidor, l’ermita de 
Sant Gabriel i la Creu de Ferro, així com el subsòl de tots els immobles 
esmentats. 
 
En ambdós casos, el Govern també ha aprovat la delimitació de l’entorn de 
protecció. Així mateix, el Govern ha delimitat l’entorn de protecció d’altres 
béns ja protegits com a monuments historicoartístics. Es tracta dels Pavellons 
de la Finca Güell, el Palau de Pedralbes i la Torre Figueres Bellesguard, de 
Barcelona. L’entorn de protecció és constituït per l’espai, edificat o no, que 
dóna suport ambiental al bé i l’alteració del qual pot afectar-ne els valors, la 
contemplació o l’estudi. 
 
La Llei de Patrimoni contempla que totes les actuacions que es vulguin dur a 
terme en l’entorn de protecció han de rebre la pertinent autorització de la 
Comissió del Patrimoni Cultural, aplicant els següents criteris: “El volum, la 
tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d'interès nacional no poden alterar el caràcter 
arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els 
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entorns dels immobles d'interès nacional és prohibit qualsevol moviment de 
terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i topografia del 
territori i qualsevol abocament d'escombraries, runa o deixalles. 
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El Govern impulsa l’estudi “Llengua i joves” per 
buscar eines per incrementar l’ús del català entre els 
joves  
 

• Es destinen 61.953 euros per realitzar un estudi que també reculli 
els processos que afavoreixen o dificulten l’ús del català entre el 
sector juvenil 

 
• Impulsen la iniciativa el Departament de la Vicepresidència i 

l’Agència Catalana de la Joventut 
  
El Consell de Govern ha aprovat una despesa de 61.953 euros per elaborar 
l’estudi Llengua i Joves per, entre d’altres, apuntar estratègies i accions per 
implantar politiques lingüístiques que afavoreixin l’augment de l’ús social del 
català entre les persones joves. L’acord estipula un conveni de col·laboració 
entre el Departament de la Vicepresidència, a través de la Secretària Política 
Lingüística, i l’Agència Catalana de la Joventut – que a parts iguals finançaran 
l’estudi- i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, que serà 
l’encarregada de fer aquest treball. El Departament d’Educació també hi 
col·laborarà en l’àmbit de la població escolar. 
 
L’estudi persegueix comprendre els processos que afavoreixen o dificulten l’ús 
del català entre els joves com a llengua vehicular, i també analitzar els 
discursos sociolingüístics dels joves. S’estudiaran les possibles estratègies i 
les accions més eficaces per implementar polítiques lingüístiques que 
afavoreixin l’augment de l’ús social del català entre la joventut.  En aquest 
sentit, el treball preveu estudiar possibles orientacions estratègiques i 
actuacions de planificació lingüística que es puguin impulsar des de 
l’administració, les entitats i altres col·lectius juvenils.  
 
De forma específica el treball persegueix descriure l’evolució del coneixement 
i l’ús de les llengües (català, castellà i altres) entre els joves en diferents 
contextos, analitzar la composició sociodemogràfica dels diversos grups 
lingüístics i la variació lingüística segons els contextos i els moments vitals. 
També es volen estudiar els discursos sociolingüístics dels diferents grups per 
tal de comprendre el paper de la llengua en la configuració d’identitats i 
detectar les barreres lingüístiques. En aquesta línia, també es vol detallar els 
factors que faciliten l’ús del català per part de la població jove 
castellanoparlant i per la població jove d’origen immigrat i analitzar la 
influència de les TIC en els usos lingüístics del jovent.  
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El Govern aprova la constitució d’una Taula Nacional 
de la Sequera  
 

• La reunió de Govern ha donat compliment a la moció aprovada pel 
Parlament la setmana passada 

 
El Govern ha donat llum verda avui a la constitució d’una Taula Nacional de la 
sequera en compliment a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el 
dijous passat en el marc de les mesures adoptades per fer front a 
l’excepcional situació de sequera. 
 
L’acord preveu la constitució d’una Taula Nacional de la Sequera liderada pel 
Govern fins que s’acabi la situació de sequera, i que estarà integrada per 
representants dels grups parlamentaris, agents socials, territorials, acadèmics 
i ambientals més representatius. L’objectiu d’aquesta taula serà analitzar i 
realitzar el seguiment de les propostes excepcionals per afrontar la sequera i 
la seva viabilitat, execució i efectivitat. Aquesta tasca es realitzarà d’acord 
amb els criteris de treball següents: que les actuacions en cap cas poden 
comportar un transvasament permanent d’aigua entre conques, i amb els 
criteris de la disponibilitat d’aigua, els terminis d’execució, la preservació dels 
cabals ecològics mínims i els impactes territorials. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha nomenat avui Xavier Solano delegat del Govern de la 
Generalitat al Regne Unit, del Departament de la Vicepresidència. 
 
 
Xavier Solano i Bello, delegat del Govern al Regne Unit 
 
Va néixer a Barcelona l’any 1976. És llicenciat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració Publica. Ha treballat al Departament de Salut del Govern 
d’Escòcia i ha estat analista parlamentari de la diputada laborista Wendy 
Alexander. Com a analista polític també ha treballat a la DEP Consultoria 
Estratègica de Barcelona i també ha exercit d’assessor al Parlament europeu. 
 
Entre març 2005 i maig 2007 va ser membre de l’equip d’assessors de la cap 
de l’Oposició al parlament d’Escòcia i actual vicepresidenta del govern 
escocès, Nicola Sturgeon. Des del marc de 2005 és assessor polític de 
l’Scottish National Party, on és responsable de l’anàlisi de polítiques i tasques 
d’assessorament als diputats del parlament d’Escòcia.  
 


