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El Govern presenta un pla amb 42 mesures per 
dinamitzar l’economia catalana i donar suport als 
sectors socials més afectats per la desacceleració 
 

• Preveu contrarestar el descens de l’activitat del sector immobiliari 
i impulsar mesures per atenuar les restriccions del liquiditat al 
sistema financer 

 
• Proposa oferir incentius fiscals a les empreses de sectors d’alt 

valor afegit i reforçar les mesures per lluitar contra la inflació 
 
El Govern ha presentat avui un pla de mesures de dinamització econòmica i 
de suport al sectors socials més afectats per la desacceleració que inclou 42 
actuacions en diferents àmbits per afrontar l’actual context de desacceleració 
econòmica. 
 
El Govern ha decidit posar en marxa aquest conjunt d’actuacions per impulsar 
l’activitat econòmica, financera i empresarial; es tracta tant de mesures noves 
com d’actuacions ja previstes que cal potenciar i accelerar. Fan referència a  
inversió en obra pública, sòl industrial, finançament de l’activitat empresarial, 
polítiques actives d’ocupació, reducció dels tràmits administratius o incentius 
fiscals per a les empreses, entre d’altres. Les mesures previstes en el 
document tenen caràcter transversal i impliquen de forma directa el conjunt de 
departaments del Govern.   
 
Els objectius del pla avaluat avui pel Govern són, en primer lloc, contrarestar 
el descens de l’activitat del sector immobiliari, per la qual cosa preveu reforçar 
l’obra pública, accelerar la tramitació de determinats projectes constructius i 
agilitar diverses de les actuacions previstes al Pacte Nacional per a 
l’Habitatge. El document destaca la possibilitat de crear una línia de préstecs 
en condicions preferents per poder comprar o urbanitzar sòl amb l’objectiu de 
construir-hi habitatge protegit. També és remarcable l’augment en un 1,5% de 
la deducció en el tram autonòmic de l’IRPF per despeses en la rehabilitació de 
l’habitatge habitual.  
 
El pla també preveu impulsar mesures amb l’objectiu d’atenuar les restriccions 
del liquiditat al sistema financer català i garantir que les empreses tinguin 
accés al finançament aliè per poder créixer i desenvolupar la seva activitat. En 
aquest àmbit, destaca el paper que desenvolupa l’Institut Català de Finances 
(ICF), que ampliarà els instruments financers que té a disposició de l’activitat 
empresarial amb la nova línia ICF Creixement (per recolzar projectes de 
fusions i consolidació) i el programa Jeremie, que dotarà de recursos 
addicionals els fons de capital risc destinats al finançament d’iniciatives en el 
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camp de l’R+D+i. També es posaran en marxa nous productes financers de 
suport als emprenedors i s’habilitaran línies de crèdit específiques i en 
condicions favorables (ja sigui en els tipus d’interès o en els terminis de 
carència) per finançar projectes de recerca i desenvolupament.  
 
El Govern també estudiarà la implantació d’incentius fiscals per a les 
empreses de sectors d’alt valor afegit, com biotecnologia i TIC, que entrin a 
cotitzar al Mercat Alternatiu Borsari (MAB), per tal d’afavorir el seu 
finançament a través dels inversors privats.  
 
El Pla de mesures també es proposa pal·liar la situació dels col·lectius socials 
més vulnerables a la desacceleració. Destaca, en aquest àmbit, un pla 
d’assessorament especialitzat per a persones en situació d’atur.  
 
Finalment, es preveu l’acceleració, i eventual ampliació, del Pla de mesures 
contra la inflació amb l’objectiu de controlar les tensions inflacionistes i evitar 
que les darreres taxes es consoliden. Com a mesura de caràcter estructural, i 
per tant  amb efectes a mitjà termini, el Govern també es proposa signar amb 
agents econòmics i socials l’Acord estratègic 2008-2011 després d’haver-lo 
actualitzat i renovat.  
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El Govern destina 1,6 milions d’euros a fomentar la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la feina 
 

• Ofereix suport a les empreses perquè elaborin un Pla d’igualtat o 
contractin un agent per a la igualtat 

 
• Les ajudes atorgades el 2007 van permetre la posada en marxa de 

74 projectes de foment de la igualtat que van beneficiar 36.929 
treballadors  

 
El Govern destinarà enguany 1,6 milions d’euros a donar suport a les 
empreses que adoptin mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes, i que millorin els índexs de la paritat en tots els estaments 
jeràrquics de la seva organització. El Govern continua així ampliant de manera 
significativa la inversió i els ajuts que es destinen al foment de la igualtat en 
l’àmbit laboral que si del 2006 al 2007 van augmentar en un 72,3% i van 
beneficiar gairebé 37.000 treballadors, enguany, l’increment se situa en 
73,2%. 
 
La mesura adoptada avui pel Govern és la convocatòria de subvencions 
perquè les empreses elaborin el seu Pla d’igualtat o contractin un agent per a 
la igualtat. El termini de presentació de les sol·licituds per optar a aquestes 
ajudes finalitzarà el pròxim 31 de maig. La iniciativa consta de dos programes: 
 
Pla d’Igualtat a l’empresa de 30 o més persones treballadores 
 
Es concediran ajuts que poden arribar fins a 10.000 euros, degudament 
pressupostats i justificats, per a l’elaboració d’un pla d’igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones dins de l’empresa, sigui per personal capacitat de la 
pròpia empresa o sigui mitjançant l’encàrrec a una entitat especialitzada. Les 
empreses podran elaborar plans d’igualtat que permetin fer una anàlisi de la 
situació actual de l’empresa i establir possibles alternatives per millorar en 
l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Es poden acollir a aquestes ajudes les 
empreses privades, públiques i entitats autònomes públiques que tinguin 30 o 
més persones treballadores. 
 
Agent per a la igualtat d’oportunitats a empreses de 100 o més persones 
treballadores 
 
Es concediran ajuts que podran ser de 15.000 euros, com a màxim, si 
l’empresa ja té elaborat un pla d’igualtat, i de 20.000 euros, com a màxim, si 
encara l’ha d’elaborar. Les empreses podran incorporar en el seu personal 
l’agent per a la igualtat, a fi i efecte d’introduir la perspectiva de gènere en les 
diferents accions que es desenvolupin a l’empresa.  
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En el supòsit que l’empresa no disposi de pla d’igualtat, la durada aproximada 
de la feina de l’agent és de 2 anys, durant els quals haurà de realitzar funcions 
com l’elaboració d’una diagnosi interna de la pròpia unitat de treball per tal de 
conèixer en profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que 
s’hi produeixen. També haurà d’elaborar un Pla d’igualtat amb mesures 
concretes que es puguin desenvolupar dins l’empresa i que han d’incloure, 
entre d’altres actuacions relacionades amb els eixos  la implementació del 
50% de les mesures incloses en el pla d’actuació, i l’avaluació del grau 
d’assoliment de les actuacions realitzades i fer propostes de millora respecte 
dels objectius no assolits. 
 
En el supòsit en què l’empresa ja disposi de pla d’igualtat, la durada 
aproximada de la feina de l’agent és d’1 any, durant el qual haurà de realitzar 
funcions com la implementació del 75% de les mesures o actuacions incloses 
en el pla d’actuació; l’avaluació del grau d’assoliment de cadascuna de les 
actuacions realitzades; i el seguiment del pla i realitzar propostes de millora 
respecte dels objectius no assolits. 
 
Un 60% més de projectes que el 2006 
 
L’any 2007 el Departament de Treball va donar suport a un total de 74 
projectes de foment d’igualtat. Concretament, 54 empreses van rebre ajuts per 
elaborar un Pla d’igualtat i 20 empreses per crear la figura de l’agent. Aquests 
74 projectes van suposar un increment del 60,81% respecte al 2006. Se’n van 
beneficiar 36.929 treballadors i van comportar l’adjudicació d’un total de 
923.739 euros, un 72,3% més que l’any anterior.    
 
Amb aquesta convocatòria es dóna compliment a les mesures recollides a 
l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana per fomentar la igualtat d’oportunitats, 
lluitar contra la discriminació per motius de gènere i avançar en l’àmbit de la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  
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El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 24 
personalitats i 9 entitats 
 

• La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot 
rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat de 
Catalunya 

 
• L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 21 d’abril al 

Palau de la Generalitat 
 
 
El Govern ha acordat avui concedir la Creu de Sant Jordi a 24 personalitats i 9 
entitats en agraïment per la seva tasca en la defensa de la identitat i 
personalitat de Catalunya, o, més generalment, en el pla cívic i cultural. El 
Govern ha fet coincidir l’acte de lliurament del guardó durant les dates de 
celebració de la diada de Sant Jordi, i enguany tindrà lloc el proper dia 21 
d’abril al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.  
 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una 
persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 
1981 (si bé les primeres distincions no es van donar fins l’any següent) amb la 
finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, 
hagin prestat serveis destacats a Catalunya. 
 
24 personalitats rebran la distinció en l’edició d’enguany 
 
 
Nolasc Acarín (Barcelona, 1941): metge, especialista en neurologia i 
psiquiatria. En reconeixement a la seva destacada trajectòria professional i 
també als valors nacionals i progressistes que n’han inspirat l’actuació cívica. 
Impulsor de la neurologia al nostre país, cal valorar igualment la seva 
contribució a la igualtat d’oportunitats entre els gèneres i la defensa del dret 
dels immigrants a l’atenció sanitària i la integració social.   
 
Jaume Arenas (Sant Sebastià, 1925): jutge de pau. Per una valuosa 
dedicació a l’entorn humà i social, mitjançant la creació i l’impuls de les eines 
necessàries per tal de fer d’Argentona una vila més participativa amb el 
foment de l’associacionisme i la cultura  popular i tradicional. Ha estat 
fundador i directiu de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia, entitat que 
aplega els jutges i les jutgesses de pau del nostre país. 
 
Francina Boris (Girona, 1915): locutora de ràdio. En reconeixement a la gran 
importància de la seva contribució a la difusió de la llengua catalana, tant des 
de les ones com de la promoció en un sentit ampli. Nomenada oficialment 
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locutora de la Generalitat de Catalunya durant el període republicà, l’any 1942 
va crear, des de Girona, Nostra dansa, programa degà de la informació 
sardanista i primer espai radiofònic de la postguerra en català. 
 
Josep Cassú (Bordils, 1941): músic i compositor de sardanes. Per la vàlua i 
projecció de la seva trajectòria en el món sardanístic, com a autor, director de 
dues de les millors cobles orquestres del país –Els Montgrins i La Principal de 
la Bisbal- i professor de música. El seu destacat impuls a la recuperació i el 
manteniment de la música catalana i de cobla ha contribuït a consolidar-ne un 
públic ampli. 
 
Jaume Cela (Barcelona, 1949): mestre i escriptor. Per la seva aportació al 
nostre sistema educatiu, des de la dedicació a l’escola pública i com a 
membre rellevant de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i de la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. I també pel conjunt de la 
seva producció escrita, tant pel que fa a les obres de ficció com als volums de 
reflexió sobre l’experiència docent. 
 
Francesc Codina (L’Hospitalet de Llobregat, 1944): polític i expresident del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Per la seva  trajectòria política i 
parlamentària i, especialment, per la dedicació a l’àmbit audiovisual, dins el 
qual va contribuir d’una manera decisiva a la creació i consolidació del CAC. 
Des de la presidència d’aquest organisme, el situà com un referent d’autoritat 
reguladora independent.      
 
Jordi Dauder (Barcelona, 1938): actor. En reconeixement a la seva gran 
qualitat interpretativa en el teatre, el cinema, la televisió i el doblatge, àmbit en 
el qual també és director. Ha intervingut en obres de prestigi del teatre clàssic 
i contemporani i en diverses pel·lícules de cinema. Protagonista de conegudes 
sèries televisives, ha ofert igualment recitals a l’entorn de l’obra de grans 
poetes. 
 
Montserrat Estil·les (Barcelona, 1931): terapeuta del llenguatge i especialista 
en l’estudi i tractament de la dislèxia. En reconeixement a la seva valuosa 
trajectòria en aquest camp, que es va iniciar en el món de l’ensenyament 
mitjançant la incorporació de nous mètodes de treball per a la recuperació dels 
dislèxics. L’impuls que ha donat a la recerca i l’atenció a aquest trastorn té 
també com a referència, a més d’un ampli reconeixement internacional, el 
centre que du el seu nom.     
 
Ricard Fornesa (Barcelona, 1931): advocat i intendent mercantil. Per 
l’eficàcia de la seva contribució al progrés de Catalunya, des d’una trajectòria 
econòmica i financera molt destacada que el va dur, entre altres càrrecs, a la 
presidència de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Fundació “la 
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Caixa” i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis. També va ser president 
executiu, durant un quart de segle, d’Aigües de Barcelona.  
 
Joaquima Júdez (Sant Quirze de Besora, 1934): pediatra i psiquiatra infantil. 
Pels mèrits contrets en la seva activitat de detecció, tractament i ajuda als nois 
i noies que pateixen disminucions psíquiques. Des de la ciutat de Sabadell 
fundà i dirigí, a partir del 1967, el Centre de Medicina Preventiva Escolar i, 
posteriorment, hi impulsà el Centre d’Estimulació Precoç, que ha estat pioner 
a Catalunya en el seu àmbit.   
 
Eulàlia Lledó (Barcelona, 1952): filòloga. Pel reconegut interès de la seva 
recerca per tal d’evitar els usos sexistes i androcèntrics de la llengua, tema 
sobre el qual –a més de publicar diversos llibres i articles- ha elaborat un 
seguit de recomanacions. Col·laboradora de la Universitat Rovira i Virgili, ha 
participat en la revisió del Diccionari de la llengua catalana i el Diccionario de 
la lengua española.  
 
Antoni Lloret (Barcelona, 1935): físic. Per la seva trajectòria internacional en 
l’àmbit de la recerca, especialment sobre la física nuclear de les altes 
energies, la física del sòlid i fisicoquímica de plasmes freds i les aplicacions de 
conversió energètica de l’energia solar fotovoltaica. Tot i que la seva activitat 
ha tingut lloc majoritàriament a l’exterior, els seus lligams amb Catalunya han 
derivat darrerament en l’estudi sobre la industrialització de cèl•lules 
fotovoltaiques al nostre país.     
 
Jordi Lozano (Barcelona, 1954): activista del moviment LGBT (Lesbianes, 
Gais, Bisexuals i Transsexuals), conegut com a Jordi Petit. Pel seu valuós 
treball, durant tres dècades, en la defensa dels drets d’aquests col·lectius. 
Coordinador i portaveu, durant els anys 80, del Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya, també ha estat secretari general de la International Lesbian and 
Gay Association i ha vinculat el sentit de la seva lluita a l’extensió de totes les 
llibertats.  
 
Anna Maleras (Barcelona, 1940): ballarina, professora de dansa i coreògrafa. 
Pel seu prestigi dins el sector com a pionera de la dansa moderna i el jazz a 
Catalunya, per la qual cosa ha obtingut diversos reconeixements. S’inicià al 
cos de ball del Gran Teatre del Liceu i l’any 1967 fundà la seva pròpia escola, 
que ha influït diverses generacions d’alumnes des de la base que sentir el 
plaer del moviment és possible a totes les edats.   
 
Josep Maria Massons (Valls,1913): metge. En reconeixement a la seva tasca 
com a cirurgià, que excel•lí inicialment com a membre del cos de sanitat de les 
tropes republicanes durant la guerra civil. També destaca pels seus treballs en 
els àmbits de la deontologia mèdica i la farmacologia. Com a historiador de la 
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medicina, és autor, entre altres publicacions, d’una Historia de la sanidad 
militar española en quatre volums.      
 
Jordi Peix (Barcelona, 1944): activista agrari. Per l’eficàcia de la seva 
trajectòria en els sectors de l’agricultura i l’alimentació, tant a través 
d’iniciatives impulsades des de la societat civil com pels seus càrrecs a 
l’Administració catalana. Divulgador habitual de temes agraris, a partir del 
1987 va promoure el Banc dels Aliments, fundació que realitza, amb la 
col·laboració d’indústries agroalimentàries, una tasca de solidaritat ben 
positiva.   
 
Empar Pineda (Hernani, 1944): dirigent feminista. Per la seva dedicació 
sostinguda durant tants anys a favor dels drets de les dones, des de l’acció –
com a membre ben activa de diverses organitzacions- i la reflexió –com a 
coautora d’uns quants volums, entre els quals El feminismo que existe. En el 
pla polític, els anys 70 va ser dirigent destacada del Moviment Comunista de 
Catalunya.   
 
Enric Piquet (Barcelona,1928): directiu i exjugador del bàsquet català. Per la 
seva tan reconeguda dedicació a aquest esport, en el qual s’inicià dins el Club 
Esportiu Laietà. L’any 1973 s’incorporà a la junta directiva de la Federació 
Catalana de Basquetbol, de la qual assumí la presidència el 1984. President, 
també, de la Fundació del Bàsquet Català, ha vetllat sempre pels valors 
positius de l’esport i la  catalanitat.    
 
Jacint Ros (Barcelona, 1934): economista. Per les seves aportacions 
rellevants en matèries com el comportament de l’estalvi o l’economia catalana 
en el seu conjunt, a més de camps específics com el dèficit fiscal i l’estructura 
empresarial, especialment en la petita i mitjana empresa. I també per una 
reconeguda tasca docent i la  preocupació per tal que els coneixements 
econòmics arribin a la societat de la manera més entenedora.       
 
Mercè Sala (Barcelona, 1943): economista. Per la vàlua de la seva 
contribució, sobretot des del punt de vista institucional, a la vida democràtica, 
el progrés social i el desenvolupament de Barcelona, Catalunya i el conjunt de 
l’Estat. La seva reconeguda capacitat de treball s’ha concretat, entre altres 
càrrecs, en la presidència de Renfe durant cinc anys i, actualment, del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  
 
Rosa Serra (Vic, 1944): escultora. Per la qualitat i la projecció de la seva obra, 
centrada al voltant de la figura humana i tractada amb diferents materials 
acabats amb una delicada suavitat. Les seves escultures públiques es troben 
escampades arreu de Catalunya, a més d’altres països. També és autora de 
la Suite Olympique de la seu del COI a Lausana i de diverses peces d’aquesta 
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temàtica situades a l’Olimpic Park de Seül i al Comitè Olímpic d’Àsia, a 
Kuwait.  
 
Jaume Sobrequés (Girona, 1943): historiador i polític. En reconeixement a la 
seva valuosa trajectòria en l’àmbit historiogràfic, que comprèn la recerca, 
l’ensenyament, la divulgació i la tasca  que ha dut a terme a través de la 
direcció del Museu d’Història de Catalunya, entre altres càrrecs institucionals. I 
també per la seva sostinguda contribució  a la democràcia i a l’autogovern, 
des d’un sentit nacional i de progrés.       
 
José María Socías (Barcelona, 1937): advocat i polític. En reconeixement, 
sobretot, a la seva gestió com a alcalde de Barcelona durant una part decisiva 
del període de la Transició. Entre els mèrits del seu mandat destaca la 
introducció d’un estil proper a la ciutadania, que li va permetre una bona 
entesa amb les associacions de veïns i un impuls urbanístic que propicià el 
desenvolupament de la capital catalana.   
 
Anna Tarrés Campa (Barcelona, 1967). entrenadora de natació 
sincronitzada. Pels seus reconeguts èxits internacionals en la dedicació a 
aquest esport, en el qual s’inicià com a practicant molt destacada al Club 
Natació Kallipolis, que entrena actualment. Màxima responsable, des de l’any 
1997, de la selecció espanyola, l’ha situat als llocs capdavanters de la natació 
sincronitzada mitjançant diverses medalles obtingudes a campionats europeus 
i mundials.   
 
 
Un total de nou entitats rebran també la Creu de Sant Jordi 
 
Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya: entitat 
que procura mantenir viu el record dels republicans executats pel franquisme 
al nostre país per raons polítiques i ideològiques. En reconeixement al seu 
treball per tal de rescatar aquestes persones de l’oblit i restituir-les la dignitat i 
l’honor. Aquesta tasca contribueix a enfortir els fonaments de la pau i la 
llibertat i a transmetre’n el sentit a les generacions més joves.  
 
Ateneu Agrícola: entitat de Sant Sadurní d’Anoia fundada l’any 1877 i que 
commemora el centenari de la col·locació de la primera pedra de la seva seu 
social. Com a contribució a aquesta commemoració i pel paper vertebrador, 
impulsat per diverses generacions, d’aquest ateneu en la vida social, cultural i 
esportiva de la vila penedesenca i la seva comarca. 
 
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera: en reconeixement al paper històric 
d’aquesta entitat, fundada l’any 1863 per tal d’impulsar un centre instructiu i de 
formació professional i posar la cultura a l’abast de tothom. I també per la 
dinamització de l’activitat cultural que du a terme actualment a la capital de 



 

 

Acords de Govern . 15..04.2008 11 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

l’Anoia, tant a través de les iniciatives pròpies com de l’acollida a les d’altres 
associacions i col•lectius. 
 
Consorci Hospitalari de Catalunya: com a contribució al vint-i-cinquè 
aniversari d’aquest organisme, que té el seu origen en el moviment 
municipalista i actua en els àmbits de la salut i l’atenció social. Cal destacar el 
paper que ha tingut en la consolidació del model sanitari català a través de la 
creació d’una xarxa territorial d’hospitals, i també la projecció d’aquest model, 
especialment a l’Amèrica Llatina. 
 
Federació Catalana de Tennis: pel prestigi aconseguit en el món de l’esport 
català durant la seva trajectòria centenària, que ha contribuït de manera 
important als èxits internacionals del nostre tennis. Els seus diversos 
programes d’actuació, la gestió d’instal·lacions municipals i altres activitats són 
suports eficaços a la progressiva extensió del nombre de practicants federats 
d’aquest esport, i encara molt més gran d’aficionats.      
 
La Mútua dels Enginyers: entitat vinculada al Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya i que enguany commemora el cinquantenari de la seva fundació. 
Durant tot aquest temps ha aconseguit una positiva adaptació al seu entorn, la 
qual cosa en fa un instrument útil per tal d’impulsar amb eficàcia la previsió 
social entre els professionals de l’enginyeria industrial al nostre país.      
 
Mútua de Terrassa: en reconeixement a la trajectòria d’aquesta entitat 
centenària que, des de la cocapital del Vallès Occidental, ha esdevingut un 
referent en els àmbits de la salut i l’atenció social. El seu grup d’empreses, 
que ocupa gairebé 3.000 professionals i actua sobretot en l’entorn català però 
també al conjunt de l’Estat, ha anat diversificant la seva oferta per tal 
d’adaptar-se a les noves necessitats sociosanitàries d’una manera adient.   
 
Secretariat d’Escola Rural: per la valuosa aportació d’aquest organisme a la 
renovació pedagògica en  un àmbit de l’educació que no sempre ha estat prou 
valorat. En aquest sentit, ha promogut un model d’escola arrelada al territori, 
que dóna vida al seu municipi i que esdevé un àmbit de convivència i de 
dinamització sociocultural. El treball de coordinació del Secretariat procura 
optimitzar els recursos humans i materials de les escoles rurals tant com sigui 
possible.  
 
USP Institut Universitari Dexeus: pel reconegut prestigi d’aquest centre, que 
ha esdevingut de referència en moltes de les seves especialitats mèdiques i 
quirúrgiques. En el conjunt de la seva trajectòria, iniciada l’any 1935 amb el 
nom de Clínica Mater, ha destacat pels progressos mèdics, científics i 
tecnològics que ha desenvolupat i que ara es consoliden mitjançant la nova 
seu de l’Institut, posada en funcionament el 2007.  
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La condecoració 
 
El disseny de la medalla i de la placa de la creu de Sant Jordi és obra del joier 
Joaquim Capdevila, guanyador del concurs convocat pel Consell de Disseny 
de la Generalitat el 1981. 
 
Els materials emprats són l’argent i el corall, ambdós lligats a la tradició 
decorativa catalana. La Creu, com a símbol de Catalunya, és de corall vermell 
sobre fons de corall blanc, en un marc d’argent, al·legòric del país. 
 
La realització té lloc als tallers dels orfebres Capdevila. La Creu pròpiament 
dita s’inscriu al centre en un rombe que du el corall a l’anvers, i al reves el 
senyal i la llegenda de la Generalitat de Catalunya i el nom de cada 
personalitat. La medalla du un cordó trenat de cotó per a ser imposada, i va 
acompanyada d’una rèplica per dur a la solapa. 
 
Quan la Creu s'atorga a entitats, el guardó consta d'una placa quadrada 
d'argent en un suport de fusta. Al centre hi ha gravat un quadre de la mateixa 
mida que la medalla, amb la Creu de Sant Jordi en corall a l'interior. Hi figuren 
igualment el senyal de la Generalitat i les llegendes de la condecoració i el 
nom de l'entitat.  
 
Conjuntament a la Creu, els guardonats reben un diploma acreditatiu on 
consta la data de la distinció, el nom de la persona o entitat guardonada i una 
glossa dels seus mèrits més rellevants reconeguts en el Decret de concessió.  
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El Govern convoca subvencions per al servei 
d’acollida matinal per valor de 1,5 milions d’euros 

 
• Vol facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i posar a 

disposició de les famílies espais, activitats i professionals 
responsables dels infants durant el temps previ a l'inici de 
l'activitat escolar 

 
• Aquesta quantitat incrementa en prop de 45.000 euros les 

previsions recollides al Pacte Nacional per a l'Educació 
 
El Govern destinarà 1.575.000 euros a subvencionar el servei d’acollida 
matinal fora de l'horari escolar als centres escolars durant el curs 2008-2009. 
L’acollida matinal té per objecte facilitar la conciliació de la vida familiar i 
laboral i posar a disposició de les famílies espais, activitats i professionals 
responsables dels infants durant el temps previ a l'inici de l'activitat escolar. 
Aquesta iniciativa està recollida al Pacte Nacional per a l'Educació, signat pel 
Govern i les principals organitzacions que formen la comunitat educativa el 20 
de març de 2006. 
 
Els destinataris d’aquesta convocatòria seran les associacions de pares i 
mares (AMPA) i les corporacions locals, que rebran recursos per a 
l’organització del servei d’acollida matinal a través de les famílies. Aquesta 
xifra supera en 44.322 euros les previsions per al 2008 que marca el Pacte 
Nacional per a l’Educació, i que inicialment preveia destinar a aquestes ajudes 
1.530.678 euros.  
 
Les subvencions que es concedeixen a les famílies comptaran amb una 
dotació d’1.515.000 euros i les que es destinen a les corporacions locals, amb 
una dotació de 60.000 euros. En aquest darrer cas, les ajudes responen a una 
petició expressa de les entitats municipalistes per dotar d’ajuts els centres de 
nova creació que no disposen d’AMPA, i seran les administracions locals qui 
sol·licitaran les subvencions per a la posterior distribució. D’altra banda, la 
convocatòria explicita que poden sol·licitar les subvencions totes les AMPA de 
centres sufragats amb fons públics que organitzin l'acollida matinal en els 
nivells educatius abans esmentats. L’import de la subvenció es destinarà a 
reduir el cost del servei per a tot l'alumnat que s'hi acull. 
 
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
 
El Govern també ha aprovat una dotació de 709.626 euros a l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) per finançar la despesa derivada de la 
signatura del conveni entre el Departament d’Educació i l’ajuntament d’aquest 
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municipi per posar en funcionament el centre docent públic Abadessa Emma, 
de titularitat municipal. 
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El Govern destina 150.000 euros a estudiar els 
problemes de conducta infantils i les seves 
necessitats educatives 

 
• Analitzarà el transtorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, 

entre altres problemes de conducta 
 
• L’Observatori de Salut Mental de Catalunya serà l’encarregat 

d’elaborar el treball 
 

El Govern ha encarregat un estudi per analitzar la complexitat dels problemes 
de conducta infantil i adolescent, que permetrà estudiar, entre altres, els 
afectats pel transtorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). Aquesta 
investigació, que compta  amb un pressupost de 150.000 euros, incidirà 
especialment a conèixer les necessitats educatives dels afectats i quines 
variables es presenten al llarg de la seva trajectòria educativa amb la finalitat 
d’establir les millors estratègies per intervenir i millorar la seva educació.  
 
L’Observatori de Salut Mental de Catalunya durà a terme aquesta investigació 
sobre els problemes de conducta infantil i adolescent. Aquest centre, 
dependent de la Fundació Privada Parc Taulí, ha estat escollit per dur a terme 
l’estudi per la seva tasca investigadora en aquest tipus de transtorns. 
 
L’estudi suposa complir una resolució del Parlament de Catalunya -18 de juliol 
de 2007- que insta el Govern a impulsar aquest treball. L’informe es basarà en 
un treball de camp i un informe posterior. Per això es constituiran 72 grups 
formats per 10 persones cadascun. Aquestes persones seran docents de 
primària i secundària, professionals d’Equips d’Assessorament 
Psicopedagògic, alumnes, pares, monitors d’esplais, pediatres i personal 
d’infermeria, professionals de serveis socials i dels Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. Els grups seran liderats per dos membres de 
l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, que dirigiran, gravaran i 
analitzaran cadascuna de les sessions.  
 
Un cop finalitzada aquesta fase, els representants de l’Observatori faran un 
informe final on detallaran quins són els problemes de conducta dels infants i 
adolescents afectats per TDAH a partir de l’estudi de la complexitat dels 
problemes i les necessitats educatives que generen i establint les estratègies 
d’intervenció més adequades. 
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El Govern crea la Taula de Ciutadania i Immigració  
 
• És un nou òrgan de participació de la Generalitat en polítiques de 

gestió de la diversitat 
 
• Permetrà la creació de taules territorials per tenir en compte la veu 

de totes les demarcacions i de grups de treball en assumptes 
específics 

 
• Fomentarà una major participació de la societat gràcies a una 

normativa més flexible a l’hora d’accedir als grups de debat 
 

• La Taula dóna continuïtat al Consell Assessor de la Immigració 
 
 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Taula de Ciutadania i Immigració 
(TCI), el nou òrgan de consulta i participació per a les polítiques de gestió del 
fet migratori que promou la Generalitat de Catalunya. La TCI serà 
l'encarregada d'assessorar la Comissió Interdepartamental del Govern en 
matèria d'immigració. L'objectiu és dotar la Generalitat, els ens locals, les 
entitats, els sindicats i les patronals d'un espai de diàleg i intercanvi 
d'informació que fomenti la cooperació estratègica en l'àmbit de les polítiques 
d'immigració i d'una forma descentralitzada.  
 
La nova TCI, que dóna continuïtat al Consell Assessor de la Immigració, 
permetrà una major participació de la societat gràcies a unes normes més 
flexibles a l'hora d'accedir als grups de debat, el que es traduirà amb la 
presència de més veus al Plenari i de més sectors de la societat civil. En 
aquest sentit, una de les principals novetats és la creació de taules territorials 
per tenir en compte les realitats i les necessitats específiques de cada 
demarcació. La composició d'aquestes taules és oberta a aquelles entitats i 
ens locals que manifestin la voluntat de participar-hi, així com a aquelles 
persones que a títol individual o en representació de grups puguin fer 
aportacions d'interès.  
 
La Taula també comptarà amb una Comissió Permanent i amb diversos grups 
de treball que tractaran qüestions concretes relacionades amb la immigració i 
el retorn. Es constituiran d'entrada i com a mínim un grup de “Dona i 
immigració” i un altre de “Persones retornades”. Per la seva banda, el Plenari 
serà l'òrgan que tracti les qüestions més estratègiques, mentre que la 
Comissió Permanent analitzarà els programes vinculats al Pla de Ciutadania i 
Immigració, farà el seguiment de polítiques locals, estatals i europees; i 
impulsarà i dinamitzarà els grups de treball i les taules territorials.  
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Paral·lelament, s'ha format un grup de treball integrat pels membres del fins 
ara Consell Assessor de la Immigració que elaborarà una proposta de criteris 
per a la primera selecció de les 16 entitats sense ànim de lucre que seran 
membres de la Comissió Permanent. En breu s'obrirà un termini per presentar 
candidatures que estarà obert a totes aquelles associacions i organitzacions 
que vulguin formar-ne part.   
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El Govern aprova els complements de la prestació per 
acolliment de menors tutelats per la Generalitat 
 

• El Govern destinarà aquest any 4.287.451 euros per la prestació i 
els complements  

 
• Aquesta mesura, que dóna compliment a la Llei de prestacions 

socials de caràcter econòmic, beneficiarà unes 500 famílies 
 
El Govern ha aprovat avui els complements de la prestació per acolliment de 
menors tutelats per la Generalitat, en compliment de la Llei de prestacions 
socials de caràcter econòmic. En total, el Govern destinarà aquest any 
4.287.451 euros per pagar a unes 500 famílies els complements i la prestació 
per acolliment d’aquests menors. Els complements incrementen la prestació 
que reben les famílies acollidores en funció del grau de discapacitat del menor 
o la menor, del nombre de menors acollits o de qualsevol altra circumstància 
que requereixi una dedicació especial. 
 
Segons aquests paràmetres, els complements acordats són, en funció del 
grau de discapacitat, 195  euros al mes si el menor no té limitada l’autonomia 
personal i 545 euros al mes si la té limitada.  
 
Pel que fa al nombre de menors acollits, la família rebrà 160 euros al mes si té 
dos menors acollits, 480 euros si en té tres, 640 euros si en té quatre i 960 
euros si en té cinc. En cas que s’acullin sis o més menors, s’atorgarà un 
complement per cadascun dels menors en funció de la seva edat: de 0 a 9 
anys, 520 euros al mes per menor; de 10 a 14 anys,  485 euros i de 15 a 18 
anys, 455 euros.  Aquest complement per acolliments de 6 o més menors és 
incompatible amb els altres complements, excepte amb el complement 
educatiu. 
 
L’acord també contempla altres complements per a adopcions temporals per 
part d’una família no biològica, que inclou 97 euros al mes com a ajut al 
desplaçament per visites amb la família biològica; 97 euros per ajut puntual 
per acoblament que es cobrarà una sola vegada a l’inici de l’acolliment;  545 
euros al mes com a ajut per urgència i diagnòstic i 320 euros al mes de suport 
a la reintegració familiar en acolliments simples de curta durada. D’altra 
banda, les famílies preadoptants rebran un complement de 7 euros al mes per 
a cada menor com a complement educatiu per a l’exercici 2008.  
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Baix Montseny  
  

• La creació del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny és un 
pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que ja 
ha formalitzat 14 consorcis i en té previst un total de 37 

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

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

  
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Baix Montseny i n’ha aprovat els Estatuts. La creació d’aquest 
consorci és un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que 
té previst formalitzar un total de 37 Governs Territorials. Amb aquest, ja són 14 
els ens constituïts (Osona; la Garrotxa; el Baix Vallès; el Garraf; l’Alt Urgell; 
Lleida; el Baix Llobregat Litoral; el Baix Empordà; el Baix Camp, el Montsià;  
Bages-Solsonès i Berguedà, Baix Llobregat Nord), i al llarg d’aquest any 
s’enllestirà la resta. 
 
El Pacte per a la Salut del Baix Montseny es va signar al novembre del 2005 
entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis de 
Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteves de Palautordera, Sant Pere de 
Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. El Govern del Baix Montseny comprèn 
una població de 49. 447 habitants. 
 
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant 
un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals 
en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis 
donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen una 
composició equilibrada que garanteix la paritat en l'adopció de decisions entre 
els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament 
de Salut. 
  
Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. 
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Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, 
de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les 
comarques, i d'un dimensionament que inclogui com a mínim l'atenció 
primària, l'hospitalària i la sociosanitària.  
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El Govern inverteix 13,4 milions d’euros en actuacions 
en àrees de muntanya 
 

• Obre convocatòries d’ajuts per dinamitzar l’economia i millorar els 
camins rurals en comarques i zones de muntanya 

 
• Destinarà 2,8 milions d’euros a la signatura d’un conveni específic 

amb el Conselh Generau d’Aran per subvencionar actuacions de 
millora de la seva xarxa de camins 

 
El Govern ha aprovat avui obrir diverses convocatòries d’ajuts per un valor 
total de 13,4 milions d’euros per realitzar actuacions en àrees de muntanya i 
per subvencionar actuacions de millora de la xarxa de camins mitjançant la 
signatura d’un conveni específic amb el Conselh Generau d’Aran. 
 
Del total de 13,4 milions d’euros destinats a actuacions en àrees de muntanya, 
5,3 milions d’euros permetran subvencionar actuacions de dinamització 
territorial a les comarques de muntanya; 3,4 milions d’euros a millores sobre la 
xarxa veïnal i rural de camins en aquestes mateixes comarques, i 1,3 milions 
d’euros per a renovació de la xarxa de camins situats en zones considerades 
de muntanya. En tots tres casos, els destinataris dels ajuts seran els consells 
comarcals de les zones de muntanya o aquells que incloguin algun municipi 
d’aquestes característiques. 
 
D’altra banda, el Govern també preveu destinar 2,8 milions d’euros a la 
signatura d’un conveni específic amb el Conselh Generau d’Aran per 
subvencionar actuacions de millora de la seva xarxa de camins. Finalment, el  
Govern també subvencionarà amb 551.000 euros actuacions pilot per al 
desenvolupament local a zones i comarques de muntanya. 
 
Impuls al desenvolupament econòmic 
 
Els 5,3 milions d’euros d’ajuts destinats a actuacions de dinamització territorial 
a les comarques de muntanya pretenen promoure el desenvolupament 
econòmic i la millora de la qualitat de vida de la  població de l’Alta Ribagorça, 
l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran. 
 
Es podran acollir a les subvencions actuacions com ara el condicionament 
d’equipaments lligats a l’economia productiva, de suport al sector turístic o de 
caràcter social; la millora integral de nuclis; l’ordenació i valorització del 
paisatge i medi natural, i la consolidació d’infraestructures d’electrificació i 
abastament d’aigua.  L’ajut no podrà superar el 80% del cost total del projecte 
i, per al seu atorgament, es tindran en compte criteris com el grau d’incidència 
territorial, la generació de llocs de treball, la contribució a fixar població en els 
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petits nuclis rurals i la inclusió de mesures de correcció de l’impacte 
paisatgístic.  
 
Millora de la xarxa de camins 
 
D’altra banda, el Govern atorgarà 3,4 milions d’euros a subvencions per 
actuacions a la xarxa veïnal i rural de camins de les comarques de muntanya, 
com la millora d’accessos a nuclis, habitatges disseminats i explotacions 
agràries; l’accés a punts d’interès turístic o paisatgístic; la creació i 
senyalització d’itineraris turístics, i el manteniment d’urgència d’aquests 
camins. 
A aquests ajuts s’hi podran acollir els consells comarcals de les comarques de 
muntanya els municipis de les quals siguin titulars d’aquesta xarxa de camins.  
 
Aquesta convocatòria de subvencions es complementa amb una altra, dotada 
amb 1,3 milions d’euros, que també es destinarà a la millora de camins, 
adreçada en aquest cas als consells comarcals que tinguin municipis inclosos 
en alguna zona considerada de muntanya. Es consideren zones de muntanya 
els Altiplans Centrals, el Montsec, el Montseny-Guilleries-Lluçanès, els ports 
de Beseit i l’àrea de Prades-Montsant, així com 11 municipis individualment.  
 
 
Conveni amb la Val d’Aran 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat una despesa 2,8 milions d’euros que 
permetrà signar un conveni específic amb el Conselh Generau d’Aran per 
impulsar una primera fase del seu propi pla de millora de la xarxa de camins 
rurals. El conveni permetrà concretar totes les actuacions, que es 
desenvoluparan entre 2008 i 2011. 
 
Es tracta d’una línia de col·laboració específica que ja es va encetar amb el 
Consell Comarcal del Solsonès, amb la signatura d’un conveni adreçat també 
a millorar la seva xarxa de camins rurals. Per aquest motiu tant la Val d’Aran 
com el Solsonès estan excloses de la convocatòria general d’ajuts que s’obrirà 
per finançar millores en camins de comarques  muntanyenques.  
 
Actuacions innovadores 
 
Entre les despeses aprovades avui pel Govern figura una partida de 551.000 
euros destinada a sufragar actuacions pilot per impulsar el desenvolupament 
local de les comarques i les zones de muntanya. 
 
En aquest cas, els ajuts van destinats tant als ajuntaments com als consells 
comarcals i té la particularitat que no s’obre una convocatòria sinó que la 
subvenció s’atorga partint de la concertació entre el sector públic i el privat a 
projectes que tinguin un punt innovador. 
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El Govern aprova l’acord que millora la retribució dels 
Mossos d’Esquadra  

 
• L’acord preveu un increment progressiu de les retribucions fins al 

2011, data a partir de la qual els Mossos d’Esquadra ja veuran 
aplicats en la seva nòmina la totalitat dels increments pactats 

 
• El sou d’un mosso, que el 2007 era de 30.163 euros, el 2011 serà 

equivalent al d’altres cossos de la Generalitat  
 
• L’acord dóna resposta a una demanda històrica dels sindicats dels 

Mossos d’Esquadra  
 
El Govern ha aprovat avui l’acord que millora les retribucions dels Mossos 
d’Esquadra amb els altres cossos operatius de la Generalitat. L’acord, signat 
al febrer pel conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació amb els 
sis sindicats amb representació al cos de la Policia de la Generalitat, estableix 
que des del 2008 i fins al 2011 el sou dels mossos d’esquadra tindrà un 
increment gradual, a banda dels increments generals que puguin establir-se 
cada any per al personal funcionari de la Generalitat.  
 
Aquesta retribució extra es divideix en un complement general i un de 
nocturnitat. El complement general és de 2.000 euros d’augment lineal per al 
cos de Mossos d’Esquadra que es faran efectius en un 40% aquest any, un 
25% l’any 2009, un 20% l’any 2010 i un 15% el 2011. El complement de 
nocturnitat és de 18 euros per nit treballada. Aquesta retribució 
complementària, que compensa el treball diari en torns d’horari nocturn, es 
començarà a cobrar de manera progressiva a partir de l’any 2009 (7,2 euros el 
2009; 12,6 euros el 2010 i 18 euros el 2011). D’aquesta manera, el sou d’un 
mosso, que l’any 2007 era de 30.163 euros anuals, s’equipararà a la retribució 
d’un bomber a igualtat de treball en jornada nocturna l’any 2011. 
 
L’acord dóna resposta a una demanda històrica dels sindicats dels mossos 
d’esquadra i al compromís que va adoptar el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació. L’acord, que va ser ratificat pel Consell de la 
Policia el 14 de març, també inclou els compromisos per negociar al llarg dels 
pròxims quatre anys un model de prestació horària més estable; la regulació i 
les mesures compensatòries de la situació de disponibilitat i localització dels 
funcionaris policials; l’estudi, negociació i aprovació del projecte de 
desenvolupament en lloc de treball per a la seva aplicació a partir de l’any 
2012, i la realització d’un estudi de càrregues de treball i responsabilitats dels 
llocs de comandament a ocupar pel personal de les escales intermèdia, 
executiva i superior. 


