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El Govern inverteix 101 milions d’euros per ampliar i 
renovar el parc escolar de Catalunya 
 

• El Govern encarrega a GISA l’adjudicació d’obres de grans 
ampliacions i adequacions per una trentena de centres educatius 

 
• Es tracta de la segona inversió més important des de l’any 2004 
 
• El Govern també accepta la cessió d’un terreny de 2.500 m2 a 

Montferrer-Castellbó (l’Alt Urgell) per a la construcció d’un CEIP, i 
aprova el decret de creació administrativa de 43 escoles 
inaugurades aquest curs 

 
El Govern ha donat avui un nou pas en la imprescindible ampliació i renovació 
del parc escolar de Catalunya amb l’aprovació d’una despesa de 101 milions 
d’euros per a la reforma i ampliació de trenta nous centres educatius. Es tracta 
de la segona inversió més important que s’encarrega a GISA des del 2004, i 
sumada a l’encàrrec del passat mes de maig de 72 milions d’euros, constitueix 
una inversió en construccions escolars que supera els 170 milions d’euros. 
D’aquestes escoles la majoria són Centres d’Educació Infantil i Primària 
(CEIP), a excepció de vuit Instituts d’Ensenyament Secundari (IES).  
 
Els centres són els següents:  
 
Municipi Comarca Centre Obra Import 

Valls Alt Camp CEIP M. D de la Candela 
Adequació a 1 
línia 3.154.784 

Garriguella Alt Empordà CEIP Jaume Gifre 
Ampliació a 6 
unitats 619.447 

Llers Alt Empordà CEIP de Llers Ampliació 3.146.819 

Òdena Anoia CEIP Castell d'Òdena 

Ampliació a 2 
línies + cuina + 
menjador 1.750.000 

Torre de 
Claramunt, la Anoia CEIP Torrescassana 

Ampliació a 1 
línia 3.250.000 

Manresa  Bages IES Lluís de Peguera Adequació 5.600.000 

Reus Baix Camp CEIP Mowgli 
Ampliació a 1 
línia 2.942.724 

Castelldefels  Baix Llobregat 
CEIP Can Roca + CEIP 
Torre Barona 

Ampliació a 2 
línies 8.294.350 

Cornellà 
Llobregat Baix Llobregat CEIP Alexandre Galí Adequació 4.289.000 

Sant Joan Despí Baix Llobregat CEIP La Unió 
Adequació a 2 
línies 3.377.500 

Molins de Rei 
El Baix 
Llobregat CEIP Ferran Agulló 

Ampliació a 2 
línies 1.603.665 
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Barcelona Barcelonès CEIP Collaso i Gil Adequació 3.575.253 
Barcelona Barcelonès IES Miquel Tarradell Adequació 2.384.942 
Santa Coloma 
de Gramanet Barcelonès IES Numància Adequació 5.117.693 
Sitges Garraf IES Ramon Benapres Adequació 4.423.747 

Celrà Gironès IES de Celrà 

Ampliació a 4 
línies d’ESO i 3 
de Batxillerat 2.167.980 

Arenys de Munt Maresme CEIP Sobirans 
Ampliació a 2 
línies 2.317.051 

Térmens Noguera CEIP Alfred Potrony 
Ampliació a 1 
línia 1.628.223 

Torà Segarra CEIP Sant Gil 
Adequació a 1 
línia 3.324.382 

Alfarràs Segrià CEIP Pinyana 
Ampliació a 2 
línies 3.612.888 

Lleida  Segrià CEIP Magí Morera 
Adequació a 1 
línia 4.967.830 

Lleida  Segrià CEIP Riu Segre Ampliació 3.495.342 

Lleida  Segrià 
CEIP Plaça Països 
Catalans 

Nova 
construcció de 
2 línies 4.600.000 

Lleida  Segrià CEIP Pràctiques I 
Adequació a 1 
línia 1.309.679 

Lleida  Segrià CEIP Joc de la Bola 
Ampliació a 2 
línies 3.976.708 

Amer Selva IES Castell d'Estela Adequació 3.295.610 

Tarragona Tarragonès 
IES Antoni de Martí i 
Franquès Adequació 4.085.679 

Tàrrega Urgell IES Manuel de Pedrolo Adequació 3.773.193 

Terrassa  
Vallès 
Occidental CEIP França  

Ampliació a 2 
línies 4.998.634 

   101.083.123 
 
 
A més, el Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta d’un terreny de 2.500 m2 
a Montferrer-Castellbó (l’Alt Urgell). Això permetrà iniciar els tràmits per 
construir-hi un Centre d’Educació Infantil i Primària.  
 
Creació de quaranta tres col·legis 
 
El Consell de Govern també ha aprovat el decret de creació administrativa de 
quaranta tres col·legis inaugurats aquest curs. Aquests centres educatius es 
troben en els municipis següents:  
 

• Baix Llobregat: Collbató; Torrelles de Llobregat 
• Barcelonès: Barcelona 
• Alt Penedès: Santa Margarida i els Monjos; Pontons 
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• Bages:Manresa; Sant Fruitós del Bages 
• Garraf: Cubelles 
• Maresme: Argentona; Canet de Mar; Dosrius; Mataró ( 3); Santa 

Susanna; Tordera 
• Osona: Les Masies de Voltregà; Muntanyola; Sant Martí de Centelles; 

Tona; Vic 
• Vallès Oriental: Cardedeu; Sant Celoni;  Santa Eulàlia de Ronçana 
• Montsià: Amposta 
• Baix Camp: Cambrils; La Selva de Camp; Reus (2) 
• Baix Penedès: Calafell 
• Tarragonès:  Roda de Barà; Salou;Tarragona (2) 
• Vallès Occidental: Castellar del Vallès; Rellinars; Sabadell (2); Sant 

Cugat del Vallès; Sant Quirze del Vallès; Terrassa ( 3).  
 
Amb aquestes actuacions, el Govern garanteix els recursos necessaris per a 
una educació pública de qualitat. 
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El Govern donarà suport a la rehabilitació d’habitatges 
amb gairebé 50 milions d’euros  
 

• Se’n beneficiaran més de 47.500 habitatges  
 
• Avui s’aprova una partida de 39 milions d’euros que se suma als 

5,1 milions de la convocatòria inicial i als 4,8 milions d’ajuts per 
millorar l’aïllament  

 
• Es fa front així a un dels compromisos del Pacte Nacional per a 

l’Habitatge 
 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 39 milions d’euros a fer front a les 
sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges rebudes aquest any. Aquesta 
xifra, sumada als 5,1 milions de la convocatòria inicial, i als 4,8 milions del 
conveni amb l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per a obres destinades 
exclusivament a actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, fan un 
total de 48,9 milions d’euros dedicats enguany a millorar el parc dels 
habitatges. 
 
Aquesta quantitat és suficient per donar resposta a un nombre estimat de  
sol·licituds d’ajuts de rehabilitació de 47.500 habitatges i permet repetir el 
nivell d’aprovacions de l’any 2006.  
 
Amb aquest acord es dóna compliment als compromisos contrets mitjançant el 
Pacte Nacional per a l’Habitatge en el seu Repte 2 de “Millora de les 
condicions del parc d’habitatges”, el qual determina una despesa de 54 
milions d’euros per a l’any 2007, ja que als 48,9 milions de la convocatòria 
aprovada s’hi afegeixen els 6 milions d’euros que la Secretaria d’Habitatge 
està destinant a resoldre sol·licituds de rehabilitació de plans antics, que en 
aquest cas, cobreixen uns altres 5.100 habitatges. 
 
La dotació de crèdit plurianual és imprescindible per poder aprovar les 
sol·licituds, ja que la dinàmica de les obres de rehabilitació ha demostrat 
històricament que supera com a mitjana els deu mesos d’execució. Per tant, 
un càlcul aproximat de l’evolució de les obres que avui han demanat ajut 
permet afirmar que només una petita part podran ser efectivament acabades 
dins del mateix any 2007, que una altra part important es realitzarà durant el 
2008 i una altra bona part durant el 2009, ja que els ajuts es paguen un cop 
finalitzada l’obra i aportats els documents que ho acrediten. 
 
La rehabilitació d’habitatges constitueix, juntament amb la promoció 
d’habitatges amb protecció oficial i la promoció de sòl per a habitatge protegit, 
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un dels grans àmbits d’actuació de la política d’habitatge. La necessitat 
d’actualització del parc residencial existent, en bona part amb dèficits en el 
seu estat de conservació, ha anat creixent i el foment de la rehabilitació 
exigeix cada vegada més recursos públics.  
 
És important recordar que per fer obres de rehabilitació és necessari disposar 
prèviament dels resultats de la inspecció de l’edifici (TEDI) o de l’habitatge 
(III), els quals s’han pogut sol·licitar a partir d’una convocatòria específica.  
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El Govern aprova un nou projecte per a millorar i 
ampliar la construcció del nou Hospital al Baix 
Llobregat 

• El nou conveni aprovat permetrà disposar de 328 llits, d’una àrea 
ambulatòria de 74 espais entre consultoris i gabinets i 12 
quiròfans 
 

• L’hospital s’ubicarà a Sant Joan Despí  
 

• Està previst que es posi en funcionament a principis del 2010 i que 
doni cobertura a més de 290.000 usuaris 

 
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un nou conveni de col·laboració 
entre el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut), en 
col·laboració amb el Consorci Sanitari Integral (CSI), per a la construcció, 
equipament i posada en funcionament de l’Hospital del Baix Llobregat. 
 
L’objectiu principal del conveni és la promoció de les millores hospitalàries a 
Catalunya mitjançant infraestructures sanitàries adequades per a seguir 
augmentant l’assistència prestada a la població. 
 
L’acord estipula que el futur hospital, que s’ubicarà a Sant Joan Despí, 
comptarà amb un finançament inicial de 108.900.000 euros, corresponent un 
import de 87.000.000 euros a les despeses derivades de l’obra i 21.900.00 
euros a les despeses derivades de l’equipament (provinents del conveni entre 
les tres entitats). 
 
L’evolució de les variables de població i necessitats assistencials en l’àmbit 
d’influència del nou hospital han repercutit en un significatiu redimensionament 
del centre previst, en concordança amb el treball de planificació del 
Departament de Salut per a la zona, revisant el Pla Funcional: això implica un 
major volum d’inversió i un canvi en els paràmetres més adients per tal que el 
seu desenvolupament s’ajusti als criteris deguts d’eficàcia i sostenibilitat. 
 
El projecte del nou hospital, que tindrà una capacitat de 328 llits, contempla la 
posada en marxa una d’una àrea ambulatòria de 74 espais entre consultoris i 
gabinets, 12 quiròfans, una àrea d’urgències amb 40 boxes i 13 places 
d’observació, 46 places d’hospital de dia i 27 places d’hemodiàlisi.  
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La previsió de finalització de l’obra està projectada pel tercer trimestre de l’any 
2009 i l’equipament es farà durant els tercer i quart trimestre del mateix any 
per tal d’iniciar l’activitat durant el primer trimestre de l’any 2010. 
 
L’Hospital de Baix Llobregat donarà cobertura a tota la població de la zona, 
que actualment és de 291.699 habitants i es calcula que pugui arribar als 
343.000 habitants l’any 2015, segons dades de l’Institut d’Estudis 
Demogràfics. 
 
El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de caràcter 
associatiu, en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Creu Roja Espanyola, i té com a finalitat, 
entre d’altres, l’assistència hospitalària integrada. 
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El Govern destinarà 26,5 milions d’euros a incentivar 
projectes empresarials en recerca i desenvolupament  

 
• Es prioritzen, entre d’altres, els projectes dels sectors 

d’aeronàutica i espai, indústria química i farmacèutica, maquinària 
tecnològicament avançada per a energies renovables, tecnologies 
d’informació i comunicació i  biotecnologia 

 
• El 77% de les subvencions aprovades per al  període 2007-2009 es 

destinen a projectes individuals i el 23% restant a projectes 
empresarials conjunts 

  
El Govern ha aprovat avui una inversió de 26.412.527 euros en subvencions 
destinades a incentivar la realització de projectes empresarials, tant 
individuals com conjunts, de recerca, desenvolupament i innovació 
tecnològica. Els ajuts aprovats tenen un abast plurianual i es distribueixen de 
la següent manera: 13.838.793 euros per al 2007;  9.493.933 euros per al 
2008, i 3.079.800 euros per al 2009. 
 
Projectes individuals 
 
El 77% de les plurianualitats aprovades (20.380.504 euros) s’han destinat a 
projectes individuals. En aquest apartat, s’han prioritzat els projectes d’inversió 
en recerca i desenvolupament tecnològic dels sectors aeronàutica i espai, 
indústria química i indústria farmacèutica, productes alimentaris 
tecnològicament avançats, producció de maquinària tecnològicament 
avançada per a energies renovables, tecnologies d’informació i comunicació, 
biotecnologia, automoció, el ferrocarril i motocicletes, tèxtil-confecció i 
electrònica de consum i de les activitats que configuren la cadena de valor 
d’aquests sectors.  
 
La distribució de les subvencions a títol individual per anualitats és la següent:  
 
Any 2007: 11.674.610 euros 
Any 2008:   6.876.157 euros 
Any 2009:  1.829.736 euros 
 
Els projectes que opten als ajuts han de representar una millora respecte els 
coneixements tecnològics existents i han de tenir rellevància en l'àmbit 
internacional. A més, han de tenir un impacte socioeconòmic i contribuir a 
l'enfortiment del teixit empresarial local i a la creació d’ocupació. 
 
Projectes de grups empresarials 
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El 23% restant de les subvencions (6.032.022 euros) s’han destinat a 
sol·licituds d’agrupacions empresarials. En aquest cas, els criteris que s’han 
tingut en compte han estat similars. Així, s’han prioritzat els projectes 
d’inversió en recerca i desenvolupament tecnològic dels sectors aeronàutica i 
espai, indústria química i indústria farmacèutica, productes alimentaris 
tecnològicament avançats, producció de maquinària tecnològicament 
avançada per a energies renovables, tecnologies d’informació i comunicació, 
biotecnologia, i de les activitats que configuren la cadena de valor d’aquests 
sectors.  
 
Els projectes d’agrupacions han de contribuir a la millora de la competitivitat 
sectorial i a l’enfortiment de la capacitat tecnològica i a la internacionalització 
de la indústria catalana. Finalment, han de tenir capacitat per difondre el 
coneixement tecnològic a altres empreses i sectors. 
 
La distribució de les subvencions conjuntes per anualitats és la següent:  
 
Any 2007:  2.164.182,79 € 
Any 2008:  2.617.776,11 € 
Any 2009:  1.250.063,95 € 
 
Els projectes empresarials presentats en aquesta convocatòria s’han 
caracteritzat bàsicament per una elevada inversió, una durada en molts casos 
superior a l’any, i sobretot per una elevada qualitat tècnica que fa que el 
desenvolupament d’aquests projectes sigui molt convenient per a Catalunya.  
 
El desenvolupament d’aquests projectes suposa però un elevat esforç per a 
les empreses. Per aquest motiu és necessari el compromís del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant la Secretaria d’Indústria i 
Empresa, per tal de garantir que aquests projectes es desenvolupin de forma 
correcta en els anys successius.    
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El Govern destinarà 53 milions d’euros a l’ampliació de 
la xarxa RESCAT d’emergències  i seguretat en els 
propers cinc anys 
 
 

• Aquest sistema integrat de telecomunicacions és un dels objectius 
previstos pel Govern per tal de millorar el rendiment, l'eficàcia i 
l'operativa de tots els recursos del país destinats a les 
emergències i a la seguretat 

 
 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 53.428.943 euros per a l’ampliació 
de la xarxa RESCAT de ràdiocomunicacions d’emergències i de seguretat a 
Catalunya durant el termini 2007-2011. Es tracta d’una despesa per cobrir les 
necessitats de comunicació en el desplegament del cos de Mossos 
d’Esquadra a tot el territori català, i per a l’arrendament i posterior adquisició 
de l’actual xarxa Àgora, del cos de Bombers, per tal d’integrar-la a la xarxa 
Rescat. Actualment, RESCAT ja està substituint l’antiga xarxa Nexus dels 
Mossos d’Esquadra.  
 
RESCAT, que té la voluntat de servir a tots els col·lectius implicats en la 
seguretat i les emergències, és una xarxa de radiocomunicacions que aplega i 
substitueix els principals sistemes de comunicació existents actualment a 
Catalunya. Amb una tecnologia molt avançada, permet una major capacitat de 
transmissió de dades, té una major cobertura i disposa de localització per 
GPS. A més, facilita la incorporació d'altres col•lectius, la seva operativitat i 
coordinació, i la implantació de requeriments especials.  
 
RESCAT esdevé així una xarxa única de país, ja que a més dels Mossos 
d'Esquadra i dels Bombers de la Generalitat es preveu que s'hi incorporin els 
Bombers de Barcelona, les Policies Locals, les Ambulàncies i els Agents 
Forestals. Aquest sistema integrat de telecomunicacions és un dels objectius 
previstos pel Govern per tal de millorar el rendiment, l'eficàcia i l'operativa de 
tots els recursos del país destinats a les emergències i a la seguretat. 
 
La despesa que genera RESCAT és en tot moment inferior a la prevista 
inicialment per a Àgora i Nexus, per la qual cosa la xarxa RESCAT és més 
econòmica que les anteriors. Aquest fet és encara més important si tenim en 
compte que amb el nou model de gestió i direcció, la infraestructura de 
RESCAT serà propietat de la Generalitat de Catalunya, mentre que en les 
xarxes Àgora i Nexus es pagava només pel servei, deixant per al proveïdor la 
titularitat de la infraestructura. 
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Actuacions cap a la implantació completa de la xarxa RESCAT 
 
El mes de novembre de 2005 es va instal·lar la xarxa RESCAT als municipis 
de l’àrea del Barcelonès i es va dotar de les infraestructures de xarxa i 
terminals necessaris. Un any més tard, es va reforçar la xarxa a la Regió 
Metropolitana Nord i parcialment en la Regió Policial de Girona i la Regió 
Policial Centre, també amb dotació dels terminals necessaris, per permetre la 
substitució de la xarxa Nexus. Durant l’any 2007 s’ha completat la substitució 
de la xarxa Nexus per RESCAT a tot Catalunya, incloent-hi els efectius de 
trànsit. 
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El Govern inverteix 4,7 milions d’euros en l’adquisició 
de 14 màquines llevaneus  
 

• La maquinària es destinarà als parcs de Sabadell, Vidreres, Reus, 
Berga, Vic, Bianya, Esterri, Solsona i Lleida 

 

• Aquestes llevaneus estan dotades de sistemes de localització GPS 
que permeten conèixer en cada moment la seva situació al territori 
i la tasca que realitzen i dirigir-les amb rapidesa en moments 
d’emergència 

El Govern destinarà 4,7 milions d’euros a l’adquisició, mitjançant el sistema de 
renting, de 14 màquines llevaneus d’empenta, per a un període de cinc anys. 
Aquesta maquinària serà utilitzada per a la retirada de neu i l’estesa de sal a 
les carreteres, per tal de garantir unes condicions òptimes per al trànsit en cas 
de nevada o risc de glaçada. 

Aquestes màquines actuaran en les carreteres adscrites als parcs de 
conservació situats a: Esterri d’Àneu (3 màquines), Sabadell (2), Vic (2), 
Vidreres (2), Berga (1), Bianya (1), Lleida (1), Reus (1) i Solsona (1). Es tracta 
de camions de dos eixos i  tracció total que compten amb un dispositiu que 
retira la neu fora de la via i amb un sistema escampador de sal. Aquestes 
llevaneus estan dotades de sistemes de localització GPS que permeten 
conèixer en cada moment la seva situació al territori i la tasca que realitzen i 
dirigir-les amb rapidesa en moments d’emergència. 

Les tasques de neteja de neu i gel i de prevenció de plaques de glaç formen 
part de les actuacions de vialitat hivernal que es desenvolupen a la xarxa 
viària competència de la Generalitat. Aquestes tasques tenen com a finalitat 
minimitzar els efectes de les nevades i les glaçades.  

Amb la maquinària que ara s’adquireix, la Generalitat compta actualment amb 
els mitjans següents per a dur a terme els treballs de vialitat hivernal: 

• 70 màquines llevaneus 
• 14 màquines estenedores de sal 
• 41 dipòsits de sal, amb una capacitat total de 1.800 tones. 
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El Govern destina 13 milions d’euros a millores en 
dues carreteres a Ponent i l’Alt Pirineu i Aran 
 

• S’impulsen els treballs de condicionament de la C-233 entre 
l’Albagés i Castelldans, al llarg de 8,5 quilòmetres 

 
• A l’L-503 s’eliminaran quatre revolts pronunciats, al seu pas pel 

municipi de la Torre de Cabdella  
 

• Aquestes obres permetran afavorir la seguretat i la fluïdesa del 
trànsit 

 
El Govern ha aprovat avui l’ocupació urgent dels béns afectats per les obres 
corresponents a dues actuacions de millora a la C-233, entre l’Albagés i 
Castelldans, i a l’L-503, a la Torre de Cabdella. Aquestes obres permetran 
afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit i significaran una inversió total de 
13 milions d’euros.  
 
Millora de la C-233 
 
La Generalitat ha impulsat les obres que permetran millorar un tram de 8,5 
quilòmetres de la C-233, entre l’Albagés i Castelldans, amb una inversió 
prevista de 10,9 milions d’euros. Aquesta actuació consistirà en 
l’eixamplament de la calçada, la millora de revolts i la renovació del paviment 
al llarg del tram. Les obres s’adjudicaran properament i s’iniciaran durant 
l’hivern vinent, amb un termini d’execució de 12 mesos.              
 
En concret, les obres que ara s’impulsen inclouen les tasques següents: 
 

 Eixamplament de la carretera: s’ampliarà la carretera dels 6-7 metres 
que té actualment als 9 metres previstos. Així, la via estarà formada per 
dos carrils de circulació de 3,5 metres i dos vorals d’1 metre d’amplada 
cadascun. 

 
 Revolts: es milloraran els revolts al llarg del tram, motiu pel qual 

s’executaran petites variants de traçat. Aquesta actuació permetrà 
millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit, així com escurçar el temps de 
recorregut. 

 
 Millora d’intersecció: a l’actual intersecció d’accés al Cogul es 

formaran un carril central d’espera i carrils d’entrada i sortida, per tal de 
canalitzar els moviments dels vehicles. 

 
 Estructures: es construirà un pas superior de 24  metres de longitud 

que donarà continuïtat a un camí situat al límit entre els termes de 



 

 

Acords de Govern . 23.10.2007 15 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

l’Albagés i Castelldans. També es preveu l’eixamplament del pont 
sobre el riu Set, prop del nucli urbà de l’Albagés, dels 8,7 metres 
d’amplada que té actualment als 10 metres previstos. 

 
 Altres elements: les obres es completaran amb la millora de la 

senyalització vertical i horitzontal i de les barreres de seguretat. 
 

 

 
 

 
Eliminació de revolts a l’L-503 
 
La Generalitat ha previst millorar el traçat de la carretera L-503 a la Torre de 
Cabdella, entre els nuclis de la Pobleta de Bellveí i Molinos, amb l’eliminació 
de quatre revolts pronunciats i l’eixamplament de la calçada. Aquesta actuació 
permetrà millorar la seguretat i el confort en la conducció, amb una inversió de 
2,2 milions d’euros. Es preveu que les obres, actualment en fase de licitació, 
comencin la primavera vinent i tinguin un termini d’execució de 8 mesos. 
 
En els quatre punts de la carretera on s’actuarà, la calçada tindrà dos carrils 
de 3,5 metres d’amplada i cunetes d’1,5 metres, que donaran un sobreample 
a la via. D’altra banda, el projecte preveu la construcció d’un nou pont per a 
salvar el barranc de Roi, de 13,5 metres d’amplada, que substituirà l’actual.  
 
Les obres es completaran amb la construcció de cinc murs d’escullera, la 
renovació de la senyalització vertical i horitzontal, la instal·lació de barreres de 
seguretat metàl·liques i malles de protecció de talussos. Finalment, 
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s’efectuaran hidrosembres i plantacions, com a mesura d’integració 
ambiental.        
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional 
l’església de Sant Julià, a l’Arboç 
 

• En l’actualitat, a Catalunya hi ha un total de 1.849 béns culturals 
d’interès nacional en l’àmbit del patrimoni arquitectònic 

 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de monument històric, l’església de Sant Julià, a l’Arboç (el Baix 
Penedès). La declaració de bé cultural d’interès nacional inclou també el 
subsòl del monument i l’entorn de protecció. 
 
L’església actual és un edifici renaixentista construït entre els anys 1631 i 
1647. Té una sola nau, de 40 per 12 metres, amb sis capelles laterals per 
banda, amb arc de mig punt i volta de canó. L’absis és pentagonal i la volta 
principal és sostinguda per arcs semicirculars i composta per cinc voltes 
d’ogiva amb nervis i clau decorada. A la façana principal hi destaca la gran 
portada composta per quatre columnes que sostenen un fris.  Hi ha també un 
campanar adossat a la capella gòtica esquerra, compost de quatre cossos 
separats per cornises. 
 
La primera notícia de l’existència de l’església de Sant Julià es remunta als 
anys 1136 i 1138.  La part més antiga conservada de l’església medieval és 
l’actual capella dels Dolors, en la qual es troba un conjunt de pintura mural 
francogòtica descobert durant la restauració de la capella duta a terme el 
1968.  
 
La delimitació de l’entorn de protecció del monument té per objecte controlar 
la relació entre el monument i els espais urbans que l’envolten per tal de 
mantenir els invariants que caracteritzen l’indret on es troba. L’església forma 
part d’una illa edificada situada a un extrem del nucli antic de l’Arboç, la qual 
cosa, juntament amb les seves dimensions, li atorga una gran preeminència 
en les vistes generals del poble. 
 
1.849 béns arquitectònics 
 
En l’actualitat, a Catalunya hi ha un total de 1.849 béns culturals d’interès 
nacional en l’àmbit del patrimoni arquitectònic, inclosa l’església de Sant Julià 
de l’Arboç. La majoria d’aquests béns, un total de 1.793, corresponen a 
monuments històrics. La resta són 47 conjunts històrics, 6 jardins històrics i 3 
llocs històrics. A més, hi ha altres 5 expedients en fase avançada de 
declaració de bé cultural d’interès nacional en la categoria de monument 
històric.
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El Govern aposta per la millora de la qualitat de l’oli 
d’oliva 
 
 

• L’IRTA assessorarà els oleïcultors de la Terra Alta, l’Empordà i el 
Priorat  

 
El Consell de Govern ha autoritzat avui a l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) a subscriure un programa de millora de la qualitat de 
l’oli d’oliva de la DOP Oli de Terra Alta, DOP Oli de l'Empordà i Oli del Priorat 
durant el període 2007-2008. L’import total destinat a aquest programa és de 
110.200 euros, 88.160 per al 2007 i  22.040 per al 2008. 
 
L’IRTA, en col·laboració amb les cooperatives oleícoles, està impulsant un 
programa de millora de la qualitat de l’oli d’oliva a determinades comarques 
catalanes. En concret, els tècnics de l’IRTA fan un seguiment de tot el procés 
d’elaboració de l’oli, des del moment de la collita fins a la comercialització del 
producte. En cadascuna de les fases, com pot ser el sistema de recollida, 
processos d’extracció, classificació d’olis i gestió de la bodega, s’analitzen els 
punts crítics i les febleses o avantatges competitius. D’aquesta manera, es pot 
realitzar un assessorament acurat i aconseguir una millora del producte que 
s’haurà de comercialitzar. A més, gràcies al coneixement la qualitat real de la 
seva producció, les cooperatives tenen més possibilitats de vendre oli envasat 
així com d’obtenir premis i reconeixements per l’elaboració d’olis de gran 
qualitat. 
 
Precisament, l'Associació d'Oleïcultors del Priorat, assessorada per l’IRTA, va 
guanyar en el mes de juny d’aquest any el premi PITA 2006 en la categoria 
d’empresa agrària. En concret, van dissenyar un pla per augmentar la venda 
d’olis verges envasats, amb un sistema de gestió d’informació sobre la qualitat 
i les característiques dels olis de cada cooperativa i un cupatge representatiu 
de les collites de l’associació, a més d’un pla de comercialització.  
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El Govern atorga una subvenció de 663.000 euros a 
Unió de Pagesos  
 

• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) rebrà uns 
245.000 euros, mentre que l’ajut destinat a l’Associació Agrària de 
Joves Agricultors (ASAJA) serà de 128.000 

 
• El càlcul dels imports atorgats s’ha fet en funció del resultats de 

les eleccions a Cambres Agràries i de la disponibilitat 
pressupostària 

 
El Govern ha aprovat avui la concessió d’una subvenció de 663.174 euros a 
Unió de Pagesos (UP), per tal que el sindicat agrari pugui sufragar part de les 
seves despeses de representativitat i promoure publicitat de caràcter 
institucional a les seves publicacions durant el 2007. 
 
La resta d’organitzacions professionals agràries com Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC) i l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
(ASAJA) també reben una subvenció per part del Govern, però l’autorització 
prèvia del Consell de Govern només ha estat necessària en el cas d’Unió de 
Pagesos perquè l’import concedit supera els 300.000 euros. 
 
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha elaborat el càlcul 
de l’import que correspon a cadascuna de les organitzacions professionals 
agràries d’acord amb el resultat de les darreres eleccions a Cambres Agràries, 
celebrades el 25 de febrer passat. En la darrera trobada de la Taula de 
Concertació es va acordar amb les diferents organitzacions professionals 
agràries aquest import.  
 
El càlcul també s’ha ajustat  a les disponibilitats pressupostàries, que enguany 
eren de 1.037.000 euros. 
 
 Vots Representants % vots Imports 
UP 11.006 63 63,95%         663.174    
JARC 4.067 23 23,63%         245.060    
ASAJA 2.137 11 12,42%         128.766    
Total 17.210 97 100%      1.037.000    
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El Govern destinarà més de 800.000 euros al Fons de 
Població de les Nacions Unides  
 
 

• Es finançaran, entre d’altres, iniciatives en l’àmbit de la salut 
sexual i reproductiva especialment adreçades a reduir la mortalitat 
de les dones per complicacions del part en diversos països 
africans 

 
El Govern concedirà, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD), una subvenció de 835.000 euros al Fons de 
Població de les Nacions Unides (FNUAP) per al finançament de diverses 
iniciatives en els àmbits de la salut sexual i reproductiva i la formació, entre 
d’altres. Aquesta col·laboració es fa efectiva mitjançant la signatura d’un 
conveni marc entre les dues entitats i s’executarà a partir d’addendes anuals 
que determinaran les accions a dur a terme en cada període.  
 
Les actuacions de l’addenda d’enguany se centraran en garantir l’accés a 
serveis de salut reproductiva d’alta qualitat, la reducció de la mortalitat 
materna, la planificació familiar, la prevenció del VIH/sida, l’eliminació de 
fístula obstètrica, la formació de professionals, l’assistència tècnica, 
l’enfortiment de les capacitats institucionals, els microcrèdits, el treball amb 
joves i la formació i entrenament d’experts durant el 2007.  
 
De forma detallada, les accions objecte de finançament són les següents:  
 

1. Prevenció i tractament de la Fístula a la República Democràtica del 
Congo i a la República del Camerun (350.000€)  

2. Programa global per a garantir la seguretat en la salut reproductiva 
2007-2011 (34.000€)  

3. Reducció de la Morbilitat Materna a Etiòpia i prevenció de males 
pràctiques que contribueixin a complicacions durant el part (135.000€)  

4. Enfortiment del Ministeri de salut pública i assistència social per a reduir 
la demanda insatisfeta d’anticonceptius a Guatemala (195.000€)  

5. Salut Sexual i reproductiva i reducció de la mortalitat materna a 
Inhambane, Moçambic (121.000€)  

 
Lluita contra la mortalitat materna 
 
El Fons de Nacions Unides per la Població (FNUAP) es va crear el 1969 amb 
l’objectiu de vetllar per l’accés universal als serveis de salut reproductiva i 
d’educació primària universal amb especial atenció a les nenes.  
 
Una de les principals causes de mortalitat i discapacitat de les dones són els 
problemes de salut reproductiva, problemes en la seva majoria susceptibles 
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de prevenció. Això és més acusat als països en vies de desenvolupament. 
Cada minut una dona perd la vida en el part o en complicacions del mateix i 
vint resten greument lesionades o impedides. Gairebé totes les morts 
derivades de la maternitat, un 99% per ser exactes, tenen lloc en els països 
en desenvolupament. Les vides de la majoria d’aquestes dones –i les dels 
seus neonats - es perden de forma innecessària ja que podrien salvar-se amb 
l’atenció adequada.  
 
El 1994, en la Conferència Internacional sobre la Població i el 
Desenvolupament (CIPD) d’El  Cairo, 179 governs van prometre accés 
universal als serveis de salut reproductiva, “tant aviat com sigui possible i no 
més tard del 2015”. Gràcies a aquesta conferència va sorgir el consens 
mundial que els drets reproductius són fonamentals per als drets humans, el 
desenvolupament sostenible, la igualtat home-dona i l’ampliació de les 
capacitats de la dona.   
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El Govern fomenta la integració lingüística i cultural de 
les comunitats jueva i catalana 
 

• Els departaments de la Vicepresidència, Educació i Política 
Territorial i Obres Públiques aportaran una subvenció de 200.000 
euros a la Comunitat Israelita de Barcelona per tirar endavant un 
pla d’integració lingüística i cultural 

 
 
El Govern atorgarà una subvenció de 200.000 euros a la Comunitat Israelita 
de Barcelona (CIB) per contribuir a desenvolupar al llarg d’aquest 2007 el Pla 
d’integració lingüística i cultural de les comunitats jueva i catalana de què 
disposa l’entitat. Aquest pla inclou actuacions que tenen com a objectiu 
fomentar el mutu coneixement entre el judaisme i la societat catalana, amb 
respecte dels drets de llibertat religiosa, de consciència i de pensament i de 
defensa de les minories que afecten les persones membres de les comunitats 
jueves de Catalunya. També preveu treballar per canviar els prejudicis basats 
en diferències de gènere, credo, raça, classe i nacionalitat i per estendre els 
valors democràtics en tots els àmbits. 
 
Donada la transversalitat del projecte de la CIB, la subvenció l’aportaran els 
departaments de la Vicepresidència, Educació i Política Territorial i Obres 
Públiques. Avui el Consell de Govern ha autoritzat el Departament de la 
Vicepresidència a coordinar l’ajut. Es finançarà a càrrec dels pressupostos de 
l’any 2007 i es distribuirà de la següent manera: Departament de la 
Vicepresidència, 100.000 euros; Departament d’Educació, 50.000 euros, i 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 50.000 euros. 
 
El Pla d’integració lingüística i cultural de les comunitats jueva i catalana de la 
CIB s’inscriu en el conveni marc de col·laboració que la Generalitat i la 
Comunitat Israelita de Barcelona van signar el 15 d’abril de 2002. En virtut 
d’aquest acord les dues parts es comprometen a col·laborar en el 
reconeixement del fet sefardita com a part del patrimoni cultural integrat a 
Catalunya. El conveni també compromet les parts a promoure programes 
culturals de conservació, preservació, salvaguarda i protecció del patrimoni 
sefardita i de les persones de religió jueva. 
 
La CIB és una entitat que va ser fundada oficialment el 1918, si bé va iniciar 
les seves activitats un any abans. 
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El Govern renova el suport a l’Agència de Nacions 
Unides per a l’ajut a la població refugiada palestina 
 

• L’objectiu d’aquesta intervenció és prevenir i alleugerir els 
diversos símptomes psicològics patits per la població refugiada 
palestina a causa de la violència 

 
El Govern de Catalunya ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a concedir una subvenció de 419.360 euros a 
l’Agència de les Nacions Unides per a l’Ajut als Refugiats de Palestina al 
Pròxim Orient (UNRWA) per al finançament del programa de suport 
psicosocial als 19 camps de refugiats de Cisjordània.  
 
L’objectiu d’aquesta intervenció és prevenir i alleugerir els diversos símptomes 
psicològics patits per la població refugiada palestina a causa de la violència 
als Territoris Palestins Ocupats. El programa permetrà establir un sistema de 
detecció i consultes de qualitat sobre problemes psicològics en centres 
comunitaris, escoles i centres de salut que UNRWA té en els camps de 
refugiats. 
  
L’actual subvenció correspon a l’addenda anual del conveni de col·laboració 
que el 2004 van signar l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
i UNRWA per a impulsar conjuntament projectes de cooperació al 
desenvolupament i assistència humanitària que contribueixin a la millora de 
les condicions de vida dels refugiats palestins. Així, en el marc d’aquest 
conveni, l’ACCD va finançar el 2005 la reconstrucció d’un centre de salut al 
camp de Nusseirat (Franja de Gaza), mentre que al 2006 es finançava la 
reconstrucció de l’escola elemental C i D del camp de Deir el Balah, també a 
Gaza. En el primer cas, l’ACCD va aportar 360.000 euros i en el segon, 
445.222 euros. 
 
L’UNRWA va ser creada per l’ONU el 1949 i atén una població refugiada 
palestina de més de 4,1 milions de persones en serveis bàsics de l’àmbit de la 
salut, l’educació, els serveis socials i l’ajut humanitari. Tal com recull el Pla 
director de cooperació al desenvolupament 2007-2010, els Territoris Palestins 
Ocupats són zona d’actuació prioritària per a la Cooperació Catalana.
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El Govern destina 1,5 milions d’euros a promoure la 
recuperació de vestigis de la guerra civil i el 
franquisme 
 
 

• L’objectiu és la recuperació de la memòria  democràtica mitjançant 
el coneixement del patrimoni memorial del nostre país –trinxeres,  
refugis, rutes de l’exili, presons, fosses etc.– i dotar-lo de valor 
cultural 

 
• La convocatòria de subvencions s’adreça a projectes 

d’ajuntaments i consells comarcals per a la recuperació del 
patrimoni memorial democràtic que testimoniï la lluita per la 
democràcia entre 1931 i 1980 

 
El govern ha aprovat avui una convocatòria de subvencions per valor d’1,5 
milions d’euros destinada a promoure la recuperació i senyalització de vestigis 
de la guerra civil i el període franquista a tot el país. L’objectiu és la 
recuperació de la memòria democràtica mitjançant el coneixement del 
patrimoni memorial del nostre país –trinxeres,  refugis, rutes de l’exili, presons, 
fosses etc.– i dotar-lo de valor cultural.  
 
La convocatòria s’emmarca en el Pla d’Actuació dels Espais de Memòria de 
Catalunya, que estableix, per primer cop, uns criteris comuns de senyalització 
i recuperació dels vestigis de la guerra i el període franquista a tot el país per 
començar a crear una xarxa memorial al territori sota el nom “Espais de 
Memòria de Catalunya”.  
 
La convocatòria s’adreça a projectes d’ajuntaments i consells comarcals que 
prevegin la dignificació, recuperació i senyalització del patrimoni memorial 
democràtic que testimoniï la lluita per la democràcia durant el període 
comprès entre 1931 i 1980.  El model de senyalització dels “Espais de 
Memòria de Catalunya” es va aplicar per primer cop el passat setembre a 
Camarasa (la Noguera), on s’han recuperat i senyalitzat les trinxeres, nius de 
metralladora i refugis del turó del Merengue i una fossa comuna.  
 
El Pla d’Actuació dels Espais de Memòria integra els criteris d’historiadors, 
universitats i administracions locals, i s’articula a partir d’espais com ara 
Espais del Front del Segre; Espais del Front del Pallars; Espais i Rutes de 
l’exili i la Retirada; Batalla de l’Ebre,.etc. 
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El Govern impulsa un pla de formació per millorar la 
participació ciutadana a nivell local 
 

 El programa formatiu de la Direcció General de Participació 
Ciutadana, dotat amb 300.000 euros, s’aplicarà fins al mes 
d’octubre de 2008 

 
 Els cursos formaran tècnics d’ens locals en l’àmbit de la 

participació per estimular la implicació ciutadana en l’elaboració 
de polítiques públiques  

 
 
El Govern ha aprovat avui obrir una convocatòria de subvencions per millorar 
la capacitació del personal dels ens locals en l’àmbit de la participació 
ciutadana. La convocatòria, que es realitza a través de la Direcció General de 
Participació Ciutadana, està dotada amb 300.000 euros i permetrà que 
ajuntaments i consells comarcals puguin sol·licitar diferents accions formatives 
en aquest àmbit.  
 
Es tracta d’un pla de formació a la carta, que ofereix tres formats diferents:   
 
1. Mòduls de sis hores sobre continguts concrets com Govern local i 
participació; Marc jurídic de la participació; Plans de participació; La 
democràcia electrònica; Pressupostos participatius; Participació i 
multiculturalitat; Participació en el planejament urbanístic, Tècniques per 
promoure la participació de diferents grups de persones: infants, joves, 
immigrants, gent gran.  
 
2. Seminaris d’aprofundiment sobre qualsevol tema d’interès per l’ens local. 
 
3.Jornades en les qual es complementen aportacions teòriques amb 
presentacions d’experiències de foment de la participació a nivell local. 
 
Aquests formats s’han dissenyat a partir de les necessitats detectades per la 
Direcció General de Participació Ciutadana i dels suggeriments realitzats per 
diferents ens locals en jornades i seminaris. L’objectiu és formar tècnics d’ens 
locals en l’àmbit de la participació ciutadana per estimular la implicació de la 
ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques. El Pla de formació 
s’aplicarà fins al mes d’octubre de 2008. 
 
La Direcció General de Participació Ciutadana dóna suport als ens locals per 
tal que puguin crear espais de participació i desenvolupin projectes per 
implicar la societat civil en la política pública a través de la convocatòria d’ajuts 
a projectes participatius en l’àmbit local. A més, cada any premia els 
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ajuntaments que han dut a terme experiències innovadores en la promoció de 
la participació ciutadana.  
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La sala on es reuneix el Consell de Govern rebrà el 
nom de l’expresident Josep Tarradellas  
 

• El fins ara Saló Daurat canvia el nom en reconeixement a 
l’expresident Josep Tarradellas 

 
• L’executiu homenatja la seva figura en el dia del 30è aniversari 

del seu retorn de l’exili 
 
El Govern ha aprovat donar el nom de Sala Tarradellas a l’espai on es 
reuneix, fins ara anomenada Saló Daurat, en reconeixement a la figura de 
Josep Tarradellas i Joan, 125è president de la Generalitat de Catalunya.  
 
D’aquesta manera el Govern homenatja la figura de Tarradellas en el dia 
del 30è aniversari del seu retorn de l’exili, i reconeix el seu paper  en el 
restabliment de la institució de la Generalitat i la seva fidelitat absoluta a 
Catalunya, a la seva gent i a les seves institucions. 
 
Josep Tarradellas i Joan va néixer a Cervelló el 1899. De jove va militar en 
diverses associacions nacionalistes i fou secretari general d'Esquerra 
Republicana de Catalunya el 1931, diputat a les Corts i al Parlament i 
encarregat de diverses conselleries. Exiliat a França el 1939 i refugiat a 
Suïssa, va arribar a París el 1944. El president Irla li va oferir el càrrec de 
conseller primer el 21 d'abril de 1954, i el 7 d'agost de 1954 va ser elegit 
president de la Generalitat a l'ambaixada de la República espanyola a 
Mèxic. Després de moltes negociacions, el rei Joan Carles I el va nomenar 
president de la Generalitat provisional. 
 
Va tornar a Barcelona el 23 d'octubre de 1977 i formà un govern d'unitat 
política. Un cop aprovat l'Estatut, fetes les eleccions al Parlament de 
Catalunya i elegit el nou president -que recaigué en la persona de Jordi 
Pujol-, cessà en el seu càrrec, el 29 d'abril de 1980. Morí a Barcelona el 10 
de juny de 1988. 

 


