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El Govern aprova la proposta de Pacte Nacional per a 
la Recerca i la Innovació  
 

• El document fixa a 15 anys vista un full de ruta compartit amb els 
partits polítics, les universitats, les associacions empresarials, els 
sindicats i tots els agents socials i econòmics que s’hi vulguin 
adherir 

 
• L’objectiu del pacte és fer de Catalunya, el 2020, un pol 

internacional de primer nivell en recerca i innovació, situat entre 
els millors d’Europa i de referència a la Mediterrània 

 
• El document planteja la necessitat de transformar un model 

socioeconòmic basat en una economia industrial i de serveis 
tradicional, cap a un altre basat en el coneixement i en la 
producció de béns i serveis de valor afegit  

 
 
El Govern ha aprovat avui la seva proposta del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació (PRNI) amb l’objectiu de fixar a 15 anys vista un full de 
ruta compartit amb els partits polítics, les universitats, les associacions 
empresarials i els sindicats, i amb altres agents socials i econòmics que s’hi 
vulguin adherir. 
 
El Govern promou el Pacte per tal de compartir una agenda comuna de país 
per al desenvolupament d’un nou model socioeconòmic basat en la recerca, la 
innovació i l’educació que permeti passar d’una economia industrial i de 
serveis tradicional cap a una altra basada en el coneixement.  
 
El Comitè Permanent d’Experts del PNRI va lliurar al Govern el 30 d’abril 
passat un document de bases fruit de sis mesos de treball que ha comptat 
amb la participació de gairebé 700 experts a nivell nacional i internacional de 
l’empresa, l’administració i el món acadèmic. El Govern, a partir de les 
recomanacions fetes pels experts, ha aprovat formalment la seva proposta, 
que ja es va avançar fa unes setmanes als agents per iniciar les sessions de 
treball i assolir un acord.  
 
La proposta de PNRI identifica 8 reptes i 26 objectius. Per a cada objectiu 
s’estableixen els compromisos dels diferents agents, fins a un total de 130, 
alguns dels quals són un reforçament d’accions ja existents i altres 
representen noves estratègies, programes i actuacions per als propers anys.  
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L’objectiu del pacte és fer de Catalunya, el 2020, un pol internacional de 
primer nivell en recerca i innovació, situat entre els millors d’Europa i de 
referència a la Mediterrània, que ha de comptar amb:  
 

1. Uns entorns d’aprenentatge d’excel·lència i un sistema d’educació 
superior i de recerca de primer nivell. 

2. Una estructura empresarial forta que tingui incorporada transversalment 
la innovació en tots els seus processos. 

3. Una administració i un sector públic líders i promotors de la innovació. 
4. Un entorn facilitador de la innovació, on la cultura del risc sigui 

assumida en positiu; on les normes incentivin la creativitat i on l’entorn 
laboral incorpori la innovació com a part inherent als llocs de treball. 

5. Unes comunitats cooperatives on científics, tecnòlegs, creadors, 
emprenedors, treballadors i usuaris, consumidors i ciutadans interactuïn 
generant idees, productes i serveis de valor social i econòmic. 

6. Un país vertebrat i cohesionat territorialment en l’economia i la societat 
del coneixement que generi oportunitats per a tots. 

7. Un sistema de recerca i innovació internacionalitzat amb altes 
capacitats de planificació i prospectiva, que sigui capaç de focalitzar i 
prioritzar estratègicament  i funcioni amb alts nivells d’eficiència i 
eficàcia. 

8. Unes infraestructures cientificotecnològiques de primer nivell que actuïn 
de tractors de coneixement i innovació. 

9. Unes inversions en recerca i innovació significatives en els àmbits 
públic i privat i un capital financer que aposti decididament per 
iniciatives innovadores i de risc. 

10. Una societat catalana que comprengui, valori i participi activament de la 
ciència, la tecnologia i la innovació. 

 
Per dur-ho a terme, el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació estableix 
un full de ruta al voltant de 8 grans reptes: 
 
 
PRIMER REPTE: Disposar del millor talent científic, innovador i 
emprenedor 
 
Catalunya es vol situar, en l’horitzó del 2020, entre els països capdavanters 
pel que fa a la qualitat de les competències (coneixements, habilitats i 
actituds), idoneïtat del perfil i el nombre relatiu de científics, innovadors i 
emprenedors i també pel que fa a la capacitat de les organitzacions públiques, 
privades i del tercer sector, per aprofitar aquest talent en benefici propi i en el 
del sistema de recerca i innovació en general. El PNRI entén que totes les 
persones, com a  treballadors, usuaris/consumidors i ciutadans han de ser 
contemplats com a necessari potencial innovador del país. 
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• La Generalitat, els agents del sistema educatiu i les empreses han de 
promoure un sistema educatiu i un entorn professional que doti, promogui i 
maximitzi les competències científiques, innovadores i emprenedores i, en 
particular, que permeti assolir una massa crítica suficient i qualificada de 
professionals de perfils cientificotecnològics i de gestió del coneixement i la 
innovació. 

• La Generalitat, les empreses i els agents de la recerca han de fer esforços 
significatius per reclutar, recuperar i retenir més i millor talent científic, 
innovador i emprenedor. 

 
 
SEGON REPTE: Desenvolupar i mantenir una alta capacitat per generar i 
valoritzar coneixement 
 
En els propers anys, Catalunya realitzarà un esforç creixent per ampliar la 
base de coneixement i la seva capacitat investigadora, amb l’objectiu 
d’apropar-se progressivament a països capdavanters en qualitat i producció 
científica per habitant, al mateix temps que converteix la valorització del 
coneixement en una peça clau de la prosperitat socioeconòmica.  
 
• La Generalitat, les universitats, els hospitals i els centres de recerca han 

d’enfortir la potencialitat científica del país amb més inversió i més 
eficiència i eficàcia. 

• La Generalitat, amb la complicitat de l’Estat, ha d’aconseguir i rendibilitzar 
infraestructures científiques i tecnològiques capdavanteres. 

• Les universitats, els hospitals i els centres de recerca han de posar el seu 
coneixement i capacitats al servei de la societat, dels seus reptes i de la 
necessitat de contribuir al saber. 

 
 
TERCER REPTE: Innovar sistemàticament com a base de l’activitat 
productiva i de l’acció social i pública. 
 
Catalunya vol aprofitar la seva sòlida base industrial i de serveis, la qualitat 
científica existent, el seu capital humà i l’entorn altament creatiu que té per fer 
confluir les diferents formes d’innovació i introduir-les sistemàticament en totes 
les seves activitats productives i del sector públic. 
 
• La Generalitat ha de facilitar els instruments de suport a les empreses i el 

sector públic perquè tinguin a l’abast mecanismes impulsors de la 
innovació. 

• Les empreses han de fer un esforç per incorporar la innovació com 
element sistèmic de totes les seves activitats a partir d’una gestió del 
coneixement i dels recursos humans avançada. 
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• La Generalitat i les empreses impulsaran les activitats d’R+D en 
col·laboració amb els agents de la recerca constituint clústers de recerca i 
innovació que afavoriran entorns innovadors en tot el territori on impulsar 
noves activitats emprenedores intensives en coneixement i on radicar 
empreses nacionals i multinacionals. 

• La recerca i la innovació en serveis i la innovació basada en nous models 
de negoci, la creativitat i la que prové de la interacció estreta amb 
usuaris/consumidors han de constituir elements estratègics per aconseguir 
la visió innovadora de futur de Catalunya. 

• La Generalitat i el sector públic vinculat o dependent faran de la 
contractació pública un instrument de foment de la innovació entre les 
empreses. Així mateix, la Generalitat, amb cooperació les altres 
administracions promouran un pla estratègic per convertir l’administració 
pública en líder i motor d’innovació i serveis avançats. 

• La Generalitat, les empreses i els agents de la recerca promouran un pla 
nacional per fer de la propietat intel·lectual i la seva gestió un valor 
estratègic pel futur. 

 
 
QUART REPTE: Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació 
 
Catalunya vol assolir en els propers anys una integració sòlida del seu sistema 
de ciència, tecnologia i innovació en el context internacional, cooperant i 
incidint i estant presents de forma activa en els àmbits i àrees geogràfiques 
mundials que siguin útils per al país i també per contribuir a resoldre els 
problemes globals.  
 
• La Generalitat i els agents de la recerca i la innovació promouran una 

internacionalització coordinada i de valor afegit de les seves activitats de 
recerca i innovació. 

• La Generalitat establirà aliances estratègiques internacionals estables amb 
països capdavanters, regions i països estratègics per Catalunya i amb 
països en desenvolupament. 

• La Generalitat fomentarà la capacitat de lobby i de projecció de Catalunya 
en recerca i innovació. 

 
 
CINQUÈ REPTE: Aconseguir que la ciència, la tecnologia i la innovació 
siguin imbuïdes a la societat catalana 
 
Catalunya vol situar la ciència, la tecnologia i la innovació en el primera pla de 
la societat catalana en els propers anys i fer que les persones coneguin i 
entenguin la transcendència de la recerca i la innovació en el país i 
s’involucrin en el sistema com a ciutadans, usuaris i consumidors intel·ligents i 
actius.  
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• La Generalitat, les empreses, els agents de la recerca i la innovació i els 

mitjans de comunicació promouran una acció coordinada per afavorir la 
socialització de la ciència, la tecnologia i la innovació: educació, oci, 
cultura,... 

• La Generalitat, les forces polítiques i els agents socioeconòmics 
impulsaran accions per posar la recerca i la innovació en el primer pla de la 
vida política, social i econòmica del país. 

 
Els següents 3 reptes són necessaris per fer possible els 5 reptes anteriors 
 
 
SISÈ REPTE: Focalitzar i prioritzar l’estratègia nacional de recerca i 
innovació  
 
Catalunya ha de tenir una estratègia pròpia de recerca i innovació sòlida i 
sostinguda en el temps, formulada a partir de les necessitats, reptes i 
oportunitats socioeconòmiques i científicotecnològiques i implementada 
mitjançant les polítiques públiques alineades de la Generalitat i l’Estat, 
aprofitant les de la UE, i establint sinergies amb la iniciativa privada.  
 

• El PNRI proposa unes bases per establir l’estratègia de focalització i 
priorització de la recerca i la innovació a Catalunya fonamentades amb 
les capacitats diferencials existents i la prospectiva de futur. 

 
• La Generalitat es compromet, a partir de les bases consensuades, a 

impulsar immediatament un procés de presa de decisió sobre els 
àmbits de focalització i priorització per als propers anys. Així mateix, la 
Generalitat es compromet a definir un mapa català de ciència, 
tecnologia i innovació.  

 
• La Generalitat crearà un programa d’R+D+I per a projectes estratègics 

de gran abast orientats a impulsar els àmbits claus que es defineixin. 
 
 
SETÈ REPTE : Adoptar una organització i una governança del sistema de 
recerca i innovació intel·ligent i que maximitzi l’eficiència i eficàcia 
 
Catalunya vol una organització i una governança de la recerca i la innovació 
eficient i eficaç on els seus agents cooperin activament amb les seves 
responsabilitats clarament establertes. Vol un sistema expert en la presa de 
decisions i la implementació de polítiques que avaluï sistemàticament totes les 
seves activitats i tingui una altra capacitat d’aprenentatge. Un sistema amb 
visió compartida capaç de respondre als canvis i facilitador de l’acció dels 
agents del sistema de recerca i innovació: públics, privats i tercer sector.  
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• La Generalitat es compromet a establir una ordenació i articulació 

sòlida dels agents de recerca i innovació i reforçar la seva cooperació, 
a desenvolupar un model dinàmic de governança que enforteixi la 
capacitat estratègica i la coherència en la presa de decisions i en el 
disseny i la implementació de polítiques de recerca i innovació i a 
maximitzar l’eficiència, l’eficàcia i la capacitat d’avaluació i 
d’aprenentatge del sistema de recerca i innovació.  

 
 
VUITÈ REPTE: Invertir més i millor en recerca i innovació en l’àmbit 
públic i privat 
 
Catalunya és conscient que la inversió en recerca i innovació és la base de la 
prosperitat i e benestar i que és una prioritat pel futur. Per això 
s’incrementaran en els propers anys els recursos públics i privats destinats a 
R+D i innovació empresarial amb la finalitat de proporcionar els fonaments per 
tenir una economia competitiva i una societat del benestar ben 
desenvolupada.  
 

• El PNRI defineix un escenari d’inversió que suposaria dedicar el 2% del 
PIB a R+D i el 3,75% a despesa empresarial en R+D+I el 2010, amb 
l’horitzó d’arribar al 3% i al 4,5%, respectivament, al 2017. 

 
• La Generalitat es compromet a què tots els seus Departaments 

impulsin una acció decidida en R+D+I alineada amb els objectius 
estratègics de les seves àrees competencials. 

• La Generalitat es compromet un esforç d’inversió significatiu en recerca 
i innovació en els propers anys, amb mesures que fomentin 
l’arrossegament de la inversió privada. Aquest esforç passaria dels 
quasi 600 milions l’any 2006 als 1.600 l’any 2013. 

 
• La Generalitat promourà la implicació i l’alineament de les necessitats 

d’inversió en R+D a Catalunya amb les de l’Estat les de les altres 
administracions catalanes i les dels agents del sistema financer. 
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Escenaris d'evolució de la despesa en R+D (2005-2020). Xifres en milions d'euros 
corrents (excepte indicació) 
  

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Paràmetres generals          
 PIB pm 170.519 184.085 196.688 208.490 219.957 235.353 251.828 269.456 
 R+D/PIB (%) 1,35% 1,42% 1,54% 1,67% 1,82% 2,00% 2,15% 2,30% 
 Despesa total en R+D 2.302 2.614 3.029 3.482 4.003 4.707 5.414 6.197 
Finançament de la despesa en R+D per grans sectors           
 Administració pública 816 948 1.124 1.320 1.551 1.863 2.114 2.376 
 Empreses privades i IPSAL 1.374 1.537 1.757 1.995 2.263 2.624 3.047 3.530 
 Exterior 112 129 148 167 189 220 253 291 
Detall del sector Administració pública               
 Generalitat 494 587 680 800 939 1.128 1.280 1.438 
  Altres Administracions i ES 322 361 444 521 612 734 834 938 
          
          
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Paràmetres generals          
 PIB pm 288.318 308.500 330.095 353.202 377.926 404.381 432.688 462.976 
 R+D/PIB (%) 2,45% 2,60% 2,75% 2,90% 3,05% 3,20% 3,35% 3,50% 
 Despesa total en R+D 7.064 8.021 9.078 10.243 11.527 12.940 14.495 16.204 
Finançament de la despesa en R+D per grans sectors           
 Administració pública 2.640 2.903 3.151 3.373 3.552 3.640 4.057 4.511 
 Empreses privades i IPSAL 4.089 4.732 5.484 6.360 7.389 8.627 9.663 10.803 
 Exterior 335 385 443 509 585 673 774 890 
Detall del sector Administració pública               
 Generalitat 1.598 1.758 1.908 2.043 2.150 2.202 2.455 2.729 
  Altres Administracions i ES 1.042 1.146 1.243 1.330 1.402 1.438 1.603 1.782 
  

Nota. La despesa d’ “Altres administracions i ES (educació superior)” correspon majoritàriament a l’Estat espanyol. 
Les dades 2005 i 2006 són dades consolidades.  
 
El PNRI es desplegarà a partir d’un pla de prioritats i una planificació de les 
actuacions dels diferents agents i comptarà amb una Comissió de Seguiment. 



 

 

Acords de Govern . 15.07.2008 9 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

El Govern aprova el Decret de Batxillerat, que potencia 
l’especialització per millorar la formació de l’alumne  
 

• El text millora la formació que es requereix per a l’ingrés a la 
universitat i la Formació Professional superior 

 
• Incrementa la flexibilitat perquè l’estudiant pugui dissenyar el 

currículum més adient d’acord amb els estudis que vol cursar 
 

• Els centres estaran obligats a oferir una segona llengua 
estrangera i pràctiques a empreses 

 
• El nou Batxillerat entrarà en funcionament el proper curs 2008-

2009 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret d‘ordenació dels ensenyaments del 
Batxillerat, que entrarà en vigor a partir del proper curs 2008-2009. La norma 
potencia les assignatures de l’especialitat que escull l’alumne, amb l’objectiu 
de millorar la seva formació per accedir als estudis posteriors, tant sigui una 
carrera universitària com un cicle formatiu de grau superior.  
 
En la mateixa línia, el Decret incrementa la flexibilitat perquè l’estudiant pugui 
dissenyar el seu propi currículum d’acord amb els estudis que té intenció de 
fer en el futur. Aquesta flexibilitat es completa amb la implantació d’una hora 
setmanal de tutoria i orientació a l’estudiant dins l’horari lectiu. 
 
El Decret d’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat articula els estudis 
d’aquesta etapa en tres modalitats:  
 

• Arts (que a la vegada s’estructura en altres dues branques: Arts 
plàstiques, disseny i imatge, i Arts escèniques, música i dansa) 

•  Ciències i tecnologia 
• Humanitats i ciències socials.  
 

La normativa determina que tots els centres educatius que ofereixin 
ensenyament de Batxillerat hauran d’oferir, com a mínim, dues d’aquestes 
branques. A més, al llarg del Batxillerat, l’estudiant ha de cursar un mínim de 
sis matèries d’especialitat; i d’aquestes, com a mínim cinc han de ser de 
l’especialitat escollida.  
 
Millorar la preparació per a estudis posteriors 
 
El nou Decret estableix un currículum en què s’incrementen les hores 
dedicades a les assignatures de la modalitat que l’estudiant ha escollit. En 
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concret, s’inverteix la proporció que hi havia amb la normativa anterior, que 
era de 16 hores setmanals de matèries troncals i 14 de matèries modals, per 
passar a 14 de troncals i 16 de modals. 
 
Les dades de les proves d’accés a la universitat dels darrers cursos mostren 
un clar dèficit en les assignatures específiques de les especialitats escollides 
pels alumnes i per tant, de les assignatures que tenen més a veure amb la 
diplomatura, llicenciatura o cicle formatiu de grau superior que l’estudiant vol 
cursar. Això succeeix especialment en les assignatures científiques.  
 
En els quadres següents es detallen les assignatures d’especialitat i les 
assignatures troncals que fixa el Decret per als estudis de Batxillerat: 
 
Matèries per modalitats 
 
Branques  Matèries 
Arts 
 

Arts plàstiques,  
disseny i imatge 
 

- Cultura audiovisual 
- Dibuix artístic I i II 
- Dibuix tècnic  I i II 
- Disseny 
- Història de l’art 
- Tècniques d’expressió 

graficoplàstica 
- Volum 

Arts Arts escèniques,  
música i dansa 

- Anàlisi musical I i II 
- Anatomia aplicada 
- Arts escèniques 
- Cultura audiovisual 
- Història de la música i la 

dansa 
- Llenguatge i pràctica musical 
- Literatura universal 
- Literatura catalana 
- Literatura castellana 

 
Ciències i tecnologia  - Biologia I i II 

- CC. de la terra i 
mediambientals I i II 

- Dibuix tècnic I i II 
- Electrotècnia 
- Física I i II 
- Matemàtiques I i II 
- Química I i II 
- Tecnologia industrial I i II 

Humanitats i CC. Socials  - Economia  
- Economia de l’empresa I i II 
- Geografia 
- Grec I i II 
- Història de l’Art 
- Història del món 

contemporani 
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- Llatí I i II 
- Matemàtiques aplicades a les 

Ciències Socials I i II 
- Literatura universal 
- Literatura catalana 
- Literatura castellana 

 
Matèries troncals 
 
Ciències per al món contemporani 
Educació física 
Filosofia i ciutadania 
Història de la filosoffia 
Història 
Llengua catalana i literatura I i II 
Llengua castellana i literatura I i II 
Llengua estrangera I i II 
Treball de recerca (obligatòriament a 2n de Batxillerat) 
 
 
Quarta llengua i pràctiques a les empreses 
 
A banda de les assignatures troncals i les assignatures de modalitat, el 
currículum de l’estudiant es completa amb 4 hores setmanals d’una matèria 
optativa. El centre ha d’oferir obligatòriament una segona llengua estrangera 
entre les assignatures optatives de primer curs de Batxillerat. De la mateixa 
manera, els centres estan obligats a oferir, entre les assignatures optatives, 
una estada en una empresa amb una càrrega horària mínima de 140 hores i 
una assignatura optativa de filosofia de 4 hores setmanals. Els centres 
educatius poden oferir assignatures dissenyades pels mateixos docents. En 
qualsevol cas, el currículum dels alumnes haurà d’incloure aquestes 4 hores 
setmanals de matèries optatives, bé comptabilitzades com una sola 
assignatura o bé com a dues de 2 hores setmanals cada una.  
 
Competències bàsiques 
 
Més enllà de les diferents matèries, el Decret també preveu unes 
competències bàsiques que l’alumne ha d’haver assolit en acabar l’etapa 
educativa, i que han de ser objectiu per als docents de totes les assignatures. 
Es concreten en:  
 

- competències comunicatives 
- gestió i tractament de la informació  
- competències digitals 
- capacitat de recerca 
- competència personal i interpersonal 
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- coneixements i interacció amb el món 
 
Promoció de curs 
 
Els alumnes podran promocionar de curs quan hagin aprovat totes les 
matèries o tinguin, com a màxim, dues assignatures suspeses. Si suspenen 
tres o quatre assignatures podran optar per repetir el curs complet o per 
repetir aquelles matèries que no han superat i completar l’horari amb dues o 
tres assignatures del curs següent. Això, en cap cas suposa que l’alumne 
passi al curs següent, sinó que pot anar avançant en els seus estudis.  
 
Finalment, si l’estudiant suspèn més de quatre assignatures, ha de repetir el 
curs complet. En qualsevol cas, només obtindrà el títol de Batxillerat si aprova 
totes i cada una de les assignatures en un màxim de quatre anys.  
 
Distribució horària 
 
Així doncs, tenint en compte totes aquestes característiques del currículum 
dels ensenyaments del Batxillerat, la distribució horària queda de la manera 
següent:  
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El Decret del Batxillerat desenvolupa la Llei orgànica d’educació i completa 
l’ordenació de les diferents etapes educatives que s’havia iniciat amb els 
decrets d’educació primària i d’educació secundària obligatòria (ESO). Els tres 
conformen el cos dels continguts d’aprenentatge a Catalunya i tenen, per tant, 
una continuïtat a l’hora de planificar el contingut lectiu de cada àrea.  
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L’aigua regenerada de les depuradores de Girona i 
l’Escala s’usarà per al reg a les comarques gironines 

 
• El Govern impulsa les canalitzacions necessàries perquè l’aigua 

regenerada de les depuradores de Girona i l’Escala doni servei a 
les comunitats de regants de Vinyals, Cervià-Sant Jordi-Colomers i 
del Reg Sentmenat 

 
•  L’actuació permetrà estalviar recursos dels embassaments del 

sistema Ter-Llobregat 
 
 
El Govern ha aprovat avui les obres necessàries per a possibilitar el reg amb 
aigua regenerada procedent de les depuradores de Girona (Gironès) i l’Escala 
(l’Alt Empordà), a diverses comunitats de regants de la comarques gironines. 
Aquesta actuació, que compta amb un pressupost superior als 5,8 milions 
d’euros, es va planificar com a obra d’emergència de la sequera que ha patit 
Catalunya en els darrers mesos. 
 
Es construiran unes conduccions que permetran la reutilització d’aigua i així 
reduir la demanda sobre els recursos procedents del sistema Ter-Llobregat. 
Aquestes obres, que és previst que s’acabin a finals de setembre, satisfaran 
les demandes actuals i permetran, en un futur, l’estalvi. Tot i la recuperació de 
les reserves embassades, s’ha decidit desenvolupar aquesta mesura amb 
l’objectiu de millorar i garantir l’abastament d’aigua pel reg a les comarques 
gironines. 
 
Concretament, les obres aportaran cabals procedents de la depuradora de 
l’Escala (que connectarà amb el Reg de Sentmenat), a l’Alt Empordà, i de la 
depuradora de Girona (que connectarà amb la resclosa de Sarrià de Ter dels 
regants de Vinyals i Cervià-Sant Jordi-Colomers). És previst que aquestes 
actuacions mitiguin els efectes de regulació del Baix Ter sobre el col·lectiu 
agrícola i millorin el subministrament de les poblacions abastides amb aigua 
del sistema Sau-Susqueda. 
 
Els projectes 
 
L’actuació que es desenvoluparà a la depuradora de l’Escala connectarà el 
seu efluent fins el Reg de Sentmenat. El projecte també inclou un tractament 
terciari a la depuradora de les aigües ja depurades per millorar la seva qualitat 
i fer-la compatible amb el reg agrícola. Aquest projecte compta amb un 
pressupost superior als 4,9 milions d’euros.  
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Cal destacar que la Comunitat de Regants de Mas Duran, que és una de les 
que constitueix la del Reg de Sentmenat, rega ja amb aigua regenerada 
provinent de la depuradora de Torroella de Montgrí. 
 
Pel que fa a l’obra que es desenvoluparà a la depuradora de Girona, aquesta 
actuació consisteix a modificar el punt d’abocament actual de l’efluent de la 
instal·lació al riu Ter, per ubicar-lo aigua amunt de l’assut de derivació de les 
comunitats de regants de Vinyals i Cervià-Sant Jordi-Colomers. L’actuació 
compta amb un pressupost de més de 871.500 euros. 
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El Govern impulsa la posada en marxa del Memorial 
Democràtic  
  

• N’aprova els estatuts, que regulen el seu funcionament i la seva 
composició 

 
• El Memorial Democràtic desplegarà les polítiques públiques de 

recuperació, commemoració, difusió i foment de la memòria 
democràtica 

 
El Govern ha aprovat avui els estatuts que regulen el funcionament del 
Memorial Democràtic de Catalunya, la institució dedicada a la recuperació de 
la memòria democràtica i encarregada de desplegar les polítiques públiques 
adreçades a la recuperació, commemoració, difusió i foment de la memòria 
democràtica. L’ens va ser creat pel Parlament el mes d’octubre passat.  
 
Segons els estatuts aprovats, els òrgans que integraran el Memorial són: 
  
a) La Junta de Govern: el màxim òrgan de govern i administració del 
Memorial Democràtic, amb capacitat d’adoptar, en exercici de les seves 
competències, els acords que consideri escaients per al bon funcionament i 
assoliment de les funcions de l’entitat. La integraran: el conseller del 
Departament al qual és adscrit l’ens públic (que n’és el president); sis 
membres nomenats pel Govern; quatre membres escollits pel Parlament de 
Catalunya i els membres proposats per cada un dels grups parlamentaris i 
designats pel Parlament. També en formaran part el president de l’Institut 
Català de les Dones; el director del Museu d’Història de Catalunya; el director 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya; la persona que designi el Consell Assessor; i 
les dues persones que designi el Consell de Participació. 
 
b) La Presidència: té la representació legal i institucional del Memorial 
Democràtic i de la seva Junta de Govern. 
 
c) La Vicepresidència: serà ocupada pel membre de la Junta de Govern 
designat pel Departament competent en matèria de memòria democràtica, i 
exercirà les funcions que li delegui la Presidència, substituint-la en cas 
d’absència, malaltia o vacant d’aquesta.   
 
d) La Direcció: és l’òrgan de direcció general de l’entitat nomenat pel Govern 
a proposta del conseller del Departament al qual és adscrit l’ens públic, entre 
professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que 
són objecte del Memorial Democràtic. Entre les seves funcions hi ha elaborar 
els programes d’actuació. 
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El Memorial Democràtic comptarà amb òrgans de consulta, assessorament i 
participació: 
 

- El Consell Assessor: està integrat per deu membres, nomenats pel 
conseller del Departament al qual és adscrit l’ens públic, entre 
professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les 
matèries que són objecte del Memorial Democràtic. 

 
- El Consell de Participació: és l’òrgan consultiu per mitjà del qual les 
entitats que tenen per objecte la preservació de la memòria 
democràtica participen en les iniciatives i les activitats del Memorial 
Democràtic. Estarà integrat per un mínim de 50 i un màxim de 80 
membres, nomenats pel Govern a proposta de la Junta de Govern. El 
Consell participarà en l’elaboració dels programes d’actuació.  

 
Els estatuts també adscriuen el Memorial al departament competent en 
matèria de memòria democràtica.  
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El Govern actualitza el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya per adaptar-lo a l’augment de la població 
 

• El nombre adequat de biblioteques per a la població actual de 
Catalunya és de 421 

 
• El Govern destinarà en els propers cinc anys 41,5 milions d’euros 

en la millora, adequació o construcció de 111 biblioteques 
 

• Les biblioteques són una peça clau per al foment de la lectura i 
compleixen una funció de cohesió social en ser espais de trobada 
i d’integració de les persones nouvingudes 

 
 
El Govern ha aprovat avui el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, 
que actualitza el vigent des de 2003. Segons el nou mapa, que s’adapta a les 
necessitats derivades de l’increment de població, Catalunya ha de tenir 421 
biblioteques, davant les 338 previstes en el mapa anterior. D’aquestes 83 
biblioteques noves, 39 corresponen a municipis que ara han superat els 3.000 
habitants (o els 2.700 en procés de creixement); 41 es situaran a 26 municipis 
de més 30.000 habitants; i 3 són noves biblioteques centrals urbanes a 
municipis que han superat els 30.000 habitants (Montcada i Reixac, Lloret de 
Mar i Sant Joan Despí). 
 
 
NOU MAPA DE LA LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA 
83 noves biblioteques previstes 
39 noves biblioteques en municipis de 3000 habitants 
 
La Bisbal del Penedès, Cadaqués, Camarles, Canyelles, Castellbell i el Vilar, el Catllar, 
Celrà, Collbató, Creixell, la Jonquera, les Masies de Voltregà, Monistrol de Montserrat, Móra 
la Nova, el Morell, Òdena, Olèrdola, Olivella, els Pallaresos, la Palma de Cervelló, el Perelló, 
el Pont de Vilomara i Rocafort, Prats de Lluçanès, Riells i Viabrea, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de 
Vilamajor, Sant Salvador de Guardiola, Santa Coloma de Queralt, Santa Oliva, Santa 
Susanna, Seva, Subirats, la Torre de Claramunt, Torrefarrera, Vilanova del Vallès i Vilobí 
d’Onyar 
 
26 noves biblioteques en municipis de més 30.000 habitants 
 
Badalona, Barcelona, Blanes, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Girona, Granollers, 
Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Olot, el Prat de Llobregat, Reus, Ripollet, Rubí, 
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tortosa, 
el Vendrell, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 
 

 



 

 

Acords de Govern . 15.07.2008 19 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

 
Les raons d’aquest augment del nombre d’equipaments necessaris són 
l’increment del nombre de municipis que han arribat als 2.700 habitants (el 
mínim per tenir una biblioteca) i l’augment de població en les xarxes urbanes. 
 
 
Biblioteques més grans 
 
A més dels criteris de població, per elaborar el Mapa s’han tingut en compte 
uns nous estàndards, segons els quals, en funció del nombre d’habitants, la 
biblioteca ha de disposar d’una superfície mínima determinada. Aquesta 
superfície mínima s’ha incrementat respecte del Mapa del 2003, de manera 
que, per exemple, un municipi d’entre 3.000 i 5.000 habitants que fins ara 
havia de tenir un mínim de 350 metres quadrats, ara n’ha de tenir 450.  
 
L’aplicació d’aquests nous estàndards té com a conseqüència, per exemple, 
que 48 biblioteques de les que van ser considerades adequades el 2003 han 
passat ara a la categoria d’insuficients. D’aquestes, 21 necessiten un nou 
equipament i 27 una millora de l’equipament existent. 
 
 
L’instrument de planificació de biblioteques  
 
El Mapa de Lectura Pública de Catalunya és el principal instrument del Govern 
per planificar la política d’inversió en equipaments bibliotecaris. Pel Govern, 
les biblioteques són una peça clau per a les polítiques de foment de la lectura i 
compleixen una funció de cohesió social en ser espais de trobada i 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 
El Mapa de la Lectura Pública de Catalunya té el seu origen en la 
determinació legal de la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya, de 1993, 
segons el qual el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació té la 
responsabilitat de mantenir-lo actualitzat. Aquest Mapa ha de recollir les 
necessitats de la lectura pública i establir el tipus de servei que correspon a 
cada població. El Mapa i les modificacions que s’hi fan són aprovats pel 
Govern un cop escoltat el Consell de Biblioteques i les associacions 
representatives de l’Administració Local de Catalunya. Els estàndards també 
han estat consensuats amb la Diputació de Barcelona. 
 
 
41,5 milions d’euros per millorar o construir 111 biblioteques 
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació invertirà prop de 41,5 
milions d’euros en la millora, adequació o construcció de 111 biblioteques en 
el període 2008-2012, segons el darrer Pla Específic de Biblioteques.  
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De les 111 actuacions previstes, 85 corresponen a nous equipaments (nous 
edificis per a noves biblioteques o nous edificis per una biblioteca que ha 
quedat petita); 3, a nous bibliobusos; 16, a redaccions de projectes i 7, a 
intervencions de millora. Aquests equipaments permetran passar de 234.990 
metres quadrats de biblioteca pública construïts a Catalunya a 306.523, fet 
que representa un increment del 30%. Aquestes 111 intervencions donaran 
servei a més d’1,5 milions de persones.  
 
 
Balanç del 2007 
 
L’any 2007, les 330 biblioteques que hi havia a Catalunya van atendre un total 
de 19.617.469 visites, un 5% més que el 2006. La mitjana diària de visites que 
van rebre l’any passat les 330 biblioteques catalanes és d’unes 70.000 
persones. El nombre de persones usuàries amb carnet va créixer gairebé un 
10%, i va passar dels 2.102.586 de fa dos anys als 2.298.798 de l’any passat. 
Les biblioteques catalanes van tancar l’any 2007 amb un 13,8% més de 
documents, ja que van passar de 9,1 milions el 2006 a 10,4 milions el 2007. 
Aquests més de 10 milions de documents ocupen en total prop de 300 
quilòmetres lineals de prestatgeria.  
 
Aquest increment dels fons de les biblioteques es deu sobretot a l’augment de 
la inversió en adquisició de fons, gestionada pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, que l’any passat va ser de 5.313.313 euros, un 16% 
més que el 2006. L’evolució de la quantitat destinada a l’adquisició de fons 
des de l’any 2004 il·lustra l’esforç inversor realitzat en aquest concepte. D’altra 
banda, al llarg del 2007, el nombre total de préstecs de documents va ser 
14.065.609 documents (13.765.050, el 2006). 
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Llum verda a la convocatòria d’eleccions a les 
Confraries de Pescadors catalanes 

• El procés electoral començarà l’1 de setembre i s’allargarà fins al mes 
de desembre 

 
• Més de tres mil pescadors i armadors estan convocats a les urnes 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula el procediment electoral de les 
confraries de pescadors de Catalunya. El període electoral s’iniciarà l’1 de 
setembre, i estan convocats a les urnes un total de 3.100 electors, entre els 
quals hi ha pescadors i armadors. Les últimes eleccions de les confraries de 
pescadors catalanes van tenir lloc l’any 2003. 
 
El procediment electoral comporta tres fases i quatre eleccions diferents. En 
primer lloc, s’elegeixen les juntes generals de les 31 confraries de pescadors 
de Catalunya. A partir d’aquestes juntes sorgeixen els capítols, amb el seu 
patró major i vicepatrons majors. Un cop constituïts els òrgans de govern de 
les confraries, es passa a una nova fase que comporta l’elecció dels òrgans 
de govern de les tres federacions territorials (Girona, Barcelona i Tarragona). 
Per últim, un cop escollits els òrgans de govern de les federacions, s’elegiran 
els òrgans de govern de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors de 
Catalunya.  
 
Tot el període electoral s’iniciarà l’1 de setembre, amb la publicació al DOGC 
de la corresponent ordre de convocatòria. Segons les previsions, a l’octubre 
quedaran constituïdes les juntes generals de les confraries de pescadors, els 
capítols, amb el patró major i els vicepatrons majors, tindran lloc a principis de 
novembre. Durant el mateix mes de novembre es constituiran els òrgans de 
govern de les tres federacions territorials i durant el mes de desembre els de 
la Federació Nacional.   
 
Les confraries, tradició i participació democràtica 

La pesca costanera a Catalunya s’organitza a l’entorn de les confraries de 
pescadors, institucions amb una profunda tradició històrica molt vives en el 
sector pesquer, del qual són, també, un òrgan de participació democràtic 
conjunt dels diversos sectors, arts i activitats extractives i productives d’un 
mateix àmbit territorial. L’antiguitat d’aquest model associatiu, la seva 
permanència en el temps i la seva capacitat d’adaptació han donat a aquestes 
entitats el valor representatiu que tenen actualment.  

L’activitat associativa del sector pesquer català gira fonamentalment al voltant 
de les confraries. El seu àmbit d’actuació cobreix tot el litoral de Catalunya i en 
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formen part tots els professionals del sector pesquer extractiu català, tant els 
armadors com els treballadors. Les confraries són institucions de vertebració 
del sector pesquer i d’interlocució i col·laboració amb l’Administració. 
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern subvenciona l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 
 
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona per un import de 1.036.303 euros. Aquesta aportació 
servirà per finançar la despesa derivada del funcionament ordinari del centre 
per impartir els ensenyaments de grau mitjà/professional de dansa i l’educació 
secundària obligatòria durant el curs 2007-2008. 
 
 
Reordenació de la Secretaria de Mitjans de Comunicació 
 
El Govern ha nomenat avui Cristina Coll com a directora general d’Innovació i 
Cooperació amb els Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. Aquesta és la nova denominació de l’actual Àrea 
d’Innovació i Cooperació amb els Mitjans de Comunicació. 
 
Dimissió del Director de Comunicació de la Presidència 
 
El Govern ha acceptat avui la dimissió del director de Comunicació de la 
Presidència, Antoni Bolaño. Aquesta dimissió serà efectiva a partir del dia 1 
d’agost.  
 
 
 
 
 


