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El Govern concedeix els premis del Turisme de 
Catalunya al F.C. Barcelona i al restaurador de 
Roquetes Joan Amaré 
 

• Els guardons del Turisme de Catalunya reconeixen la trajectòria 
de 22 professionals, empreses i entitats del sector que han 
contribuït al desenvolupament del turisme al país 

 
• El Futbol Club Barcelona rep la Placa d’Honor per la seva 

contribució a la projecció internacional de Barcelona i Catalunya 
 

• Joan Amaré Gisbert, propietari del restaurant Casa Amaré de 
Roquetes (el Baix Ebre), rep el guardó per la seva exemplaritat 
professional  

 
• També s’atorguen deu Medalles del Turisme i deu Diplomes 

turístics a persones i entitats destacades  
 
 
El Govern ha acordat avui la concessió de la Placa d’Honor del Turisme de 
Catalunya 2007 al Futbol Club Barcelona i la Medalla d’Honor a Joan Amaré, 
propietari del restaurant Casa Amaré de Roquetes (el Baix Ebre). Els premis 
del Turisme, que el Govern atorga des del 1981, inclouen a més la concessió 
de la Medalla del Turisme de Catalunya i del Diploma Turístic de Catalunya a 
un total de 20 guardonats més, entre personalitats, empreses i institucions que 
han contribuït especialment en el desenvolupament del turisme al país.  
 
Pel que fa al Futbol Club Barcelona, l’entitat ha rebut la Placa d’Honor per la 
seva contribució a la projecció internacional de Barcelona i Catalunya, de les 
quals ha esdevingut un notable reclam turístic. Amb el premi es vol reconèixer 
també la llarga trajectòria del club, iniciada a finals del segle XIX. Des 
d’aleshores, ha esdevingut un referent esportiu de Barcelona i Catalunya, així 
com un element identitari cultural i social. Fora del país, el F. C. Barcelona 
també s’ha convertit en un dels exponents de Barcelona i Catalunya més 
coneguts arreu del món. 
 
En aquest sentit, Turisme de Catalunya, organisme adscrit al Departament 
d’innovació, Universitats i Empresa, i el F.C. Barcelona mantenen un acord de 
col·laboració per tal d’aprofitar les sinergies entre les dues institucions per 
promoure la destinació Catalunya. Aquest vincle ha permès organitzar 
presentacions turístiques amb operadors a ciutats d’Europa, Àsia i Amèrica on 
l’equip ha jugat els seus partits de pretemporada i de Lliga de Campions. La 
imatge gràfica de la marca “Catalunya” ha format part de l’equipament del 
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primer equip. A més, el FC Barcelona ha pres part de les accions 
promocionals de Turisme de Catalunya. 
 
Medalla d’Honor per a Joan Amaré 
 
El propietari del restaurant Casa Amaré de Roquetes i delegat comarcal del 
Baix Ebre de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona, Joan 
Amaré Gisbert, ha estat guardonat amb la Medalla d’Honor del Turisme per la 
seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos turístics de 
Catalunya.  El Restaurant Amaré, fundat el 1940, ha promogut l’interès 
cultural, històric i turístic del municipi de Roquetes amb l’edició del llibre 
“Amaré. 50 anys de Roquetes” dedicat a l’activitat social i històrica del 
municipi i la promoció de la pasta típica anomenada “la punyeta de Roquetes”. 
A més, actualment la Guia Michelin inclou el restaurant a les seves pàgines 
amb la distinció “Big Gourmand”.  
 
D’altra banda, Joan Amaré col·labora amb la sostenibilitat, les noves 
tecnologies, participa en programes i campanyes desenvolupades des de 
l’ajuntament i altres administracions, així com en la formació i pràctiques dels 
alumnes del curs de cuina i sala de l’Institut  “Joaquim Bau”. Des de l’any 1998 
fins al 2006 ha estat president de  la comissió de turisme de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. 
 
Deu Medalles del Turisme i deu Diplomes Turístics 
 
 El Govern també a acordat atorgar la Medalla del Turisme de Catalunya a les 
persones següents: 
 

• Josefina Soley i Rimblas, del càmping El Pasqualet, de Caldes de 
Montbui.   

• José Maria Martínez i Pérez, de l’agència de viatges Abacco 
Internacional (Abacco-Tax Tours, S.A.) de Barcelona.  

• Antoni Mas i Fortuny, del restaurant la Ferreria i altres negocis de 
restauració, de Barcelona.   

• Jesús Pallarès i Bach, de l’hotel Can Boix, de Peramola.   
• Joan Masó i Prunell, d’hostaleria Marsol, de Lloret de Mar.   
• Pere Bahí i Fàbregas, del Restaurant La Xicra, de Palafrugell.   
• Andreu Soldevila i Casals, de l’hotel Majestic, de Barcelona.   
• Enric Aragonès i Poch, de la cadena Golden Hotels, de Pineda de Mar.   
• Valentí López i Sorribes, de l’hotel Villa Retiro, de l’Aldea.   
• Estanis Tomàs i Albesa, de Lo Molí de les Rosquilles, de Masdenverge.   

  
 
Pel que fa al Diploma Turístic de Catalunya, el rebran les següents empreses i 
institucions: 
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• Grimaldi Tour Operator, de Nàpols.   
• Restaurant l’Oliana, de Barcelona.  
• Gremi d’Ostaleria dera Val d’Aran, de Vielha-Mijaran.   
• Apartaments Dreams (Plagesco,S.L.), de Girona.   
• Hotel Els Puis, d’Esterri d’Àneu.   
• Hotel Samba, de Lloret.   
• Hotel La Siuranella, de Siurana.   
• GSM Conference Limited, de Londres.   
• Anigami Adventures & Events, de Manlleu.   
• Parc Arqueològic Mines de Gavà (Institut Municipal de Gestió del 

Patrimoni Cultural i Natural), de Gavà.   
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El Govern ratifica la modificació dels Estatuts de la 
Fundació privada Centre de Regulació Genòmica 
(CRG) 
 

• Els nous Estatuts recullen el canvi de seu de la Fundació, que s'ha 
instal·lat recentment al nou edifici del Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (PRBB) 

 
• També es preveu la possibilitat que el conseller que ostenta la 

presidència de la Fundació pugui designar, si ho creu oportú, algú 
altre per exercir-la 

 
 
El Govern ha ratificat avui les modificacions en els Estatuts de la Fundació 
privada Centre de Regulació Genòmica (CRG) que el Patronat de la Fundació 
va aprovar el passat 19 de març de 2007. Tot i que el Patronat és competent 
per aprovar la modificació dels Estatuts, s'ha considerat convenient que el 
Govern rubriqui els canvis aprovats, atesa la seva importància. 
 
Els Estatuts recullen la nova adreça de la Fundació, que recentment s’ha 
instal·lat al nou edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). A 
més, també s’ha canviat l’article 7 dels estatuts, referent a la composició de la 
Fundació, per tal que es faci servir una denominació genèrica pels 
departaments de la Generalitat que participen en la Fundació (el competent en 
matèria de salut i el competent en matèria de recerca), atès que, darrerament, 
ambdós Departaments havien sofert canvis en la seva denominació. 
 
Els Estatuts ratificats avui també contemplen la possibilitat que el conseller 
que ostenta la presidència de la Fundació pugui designar, si ho creu oportú, 
algú altre per exercir-la. Finalment, la darrera modificació fa referència a 
l'entrada, com a patró de la Fundació, d'un vocal designat pel Ministeri 
d'Educació i Ciència, per tal de donar compliment al que s'havia acordat en el 
conveni subscrit el 3 de maig de 2006 amb l'European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL). 
 
Recerca biomèdica 
 
El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un centre de recerca biomèdica 
bàsica, creat l’any 2000 per iniciativa de l’aleshores Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de la Universitat Pompeu 
Fabra i del Ministeri d'Educació i Ciència. L’objectiu del CRG és promoure una 
recerca bàsica d’excel·lència especialment en els àmbits de la genòmica i la 
proteòmica. Actualment el CRG està ubicat a l’edifici del Parc de Recerca 
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Biomèdica de Barcelona (PRBB), on també s'hi troben el Departament de 
Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, l'Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica (IMIM), i el Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona (CMRB), entre d’altres. 
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El Govern elaborarà l’índex de la competitivitat de 
Catalunya segons els barems de la comparativa 
mundial 
 
• L’informe es farà seguint el model del prestigiós World Economic 

Forum (WEF), que es basa en la comparació de cent vint-i-cinc estats 
tenint en compte diferents indicadors 

 
• Aquest projecte és una eina necessària per poder fer el seguiment i 

avaluació de la competitivitat de Catalunya en el context internacional 
 
• La millora de la competitivitat de l'economia catalana és una prioritat 

d'aquest Govern 
 
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa, en coordinació amb el Departament d'Economia i Finances, a signar 
un contracte de consultoria i assistència per a l'elaboració de l'informe de 
competitivitat de Catalunya. L’informe seguirà el model publicat pel World 
Economic Forum (WEF), que compara la posició relativa de cent vint-i-cinc 
estats en funció d'un seguit d’indicadors: institucionals, macroeconòmics, salut 
i educació, eficiència dels mercats, nivell tecnològic, sofisticació dels negocis, i 
innovació. El pressupost màxim del contracte és de 70.000 euros, que els dos 
departaments assumiran a parts iguals. 
   
La millora de la competitivitat de l'economia catalana és una prioritat d'aquest 
Govern, motiu pel qual es considera molt important conèixer la posició 
competitiva relativa de l'economia catalana, tant globalment com en els 
diferents subíndex. És per això que aquest projecte és una eina necessària 
per poder fer el seguiment i avaluació del progrés de la posició competitiva de 
Catalunya en el context internacional, i per disposar d'informació que permeti 
realitzar propostes per a la millora de la competitivitat de Catalunya.  
 
La coordinació dels dos Departaments, ambdós signants de l'Acord Estratègic, 
permetrà relacionar el treball i els seus resultats amb d'altres projectes de 
millora i anàlisi de la competitivitat de l'economia catalana. 
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El Govern destina un milió d’euros a promoure la 
internacionalització de les empreses de consultoria 
catalanes 
 

• Es tracta de la renovació de l’acord entre el Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya (COPCA) i la Corporació Financera 
Internacional per a l’establiment d’un fons fiduciari 

 
• Gràcies a aquesta contribució es podran finançar activitats 

d'assistència tècnica per al progrés del sector privat als països en 
desenvolupament 

 
 
El Govern continua donant suport a la internacionalització de les empreses 
catalanes. Concretament, avui ha aprovat una inversió d’un milió d’euros per 
finançar els projectes de les empreses consultores catalanes en els països en 
desenvolupament. El sector de la consultoria, precisament, ha estat identificat 
com un dels punts febles de la internacionalització de la nostra economia. 
Gràcies a aquesta aportació, les empreses consultores catalanes poden 
realitzar projectes d’assistència tècnica en els països en desenvolupament i, 
amb l’experiència adquirida, es posicionen en condicions immillorables com a 
proveïdors qualificats de serveis similars en futures licitacions. 
 
Aquesta contribució econòmica es fa a través del Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya (COPCA), que incrementa en un milió d’euros el 
capital del Fons de Consultoria de Catalunya de la Corporació Financera 
Internacional (CFI) destinat al finançament de diferents activitats d'assistència 
tècnica per al progrés del sector privat als països en desenvolupament. A 
finals de 2005 també es va fer una aportació d’un milió d’euros amb el mateix 
sistema, gràcies a la qual diverses empreses van poder realitzar projectes al 
Marroc, Algèria, l’Àfrica subsahariana, Egipte i Mèxic, entre d’altres.    
 
La Corporació Financera Internacional és un organisme internacional que 
promou la inversió sostenible en el sector privat dels països en vies de 
desenvolupament com a mesura de reducció de la pobresa i millora de les 
condicions de vida dels seus habitants. Els fons fiduciaris són instruments de 
política comercial que utilitzen els estats i entitats subestatals per a la 
internacionalització de les seves empreses, i que s’han demostrat molt 
efectius per a la internacionalització del sector de la consultoria. 
 
El fons es constitueix en la forma d’un fons fiduciari (trust fund), dipositant els 
diners en un compte del Banc Mundial administrat per la Corporació Financera 
Internacional (CFI), que en va disposant a mesura que el COPCA accepta 
finançar projectes concrets.  
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Internacionalització de les empreses catalanes 
 
L’establiment del Fons de Consultoria de Catalunya a la Corporació Financera 
Internacional (CFI) amb una primera contribució d’un milió d’euros realitzada a 
finals de l’any 2005, ha permès adjudicar diversos projectes d’assistència 
tècnica fins a la data. Entre d’altres, s’ha dut a terme un projecte de 
capacitació de formadors en esperit emprenedor a diverses institucions 
educatives de l'Àfrica Sub-Sahariana (Rwanda, Ghana, Kenya i Tanzània); un 
programa de suport per realitzar accions de formació continuada a petites i 
mitjanes empreses d’Algèria; un estudi per realitzar un assessorament 
estratègic al sector agro-industrial del Marroc; un projecte de suport al 
desenvolupament del sector de l'oli d'oliva a Palestina; el finançament de 
l’estudi d’impacte ambiental i social de la infraestructura viària més important 
d’Egipte -l’autovia de El Caire a Alexandria- i finalment la planificació de la 
reorganització de dues importants infraestructures hospitalàries a Mèxic. 
 
La característica principal, és que totes aquestes importants actuacions, 
gràcies a la condició de Fons de Consultoria lligat a l’execució d’un mínim del 
75% per part d’empreses, organitzacions o consultors catalans, han permès 
als adjudicataris no només l’oportunitat d’executar un projecte internacional – i 
per tant adquirir experiència de treball en la contractació pública de les 
organitzacions internacionals, aprenent de les dinàmiques i procediments 
propis d’aquest mercat-, si no de gaudir d’unes referències pel principal 
contractista de serveis consultoria i assistència tècnica en els països en vies 
de desenvolupament. Aquest fet, a més de conferir molt de prestigi a 
l’adjudicatari li permet posicionar-se en condicions immillorables com a 
proveïdor qualificat de serveis similars en futures licitacions al marge que 
estiguin lligades a l’oferta de consultoria catalana.  
 
El COPCA  té com a un dels seus principals objectius fomentar la 
internacionalització de les empreses catalanes i ajudar que s'adaptin a les 
noves dinàmiques de l'economia globalitzada. En aquest sentit, l'Acord 
Estratègic per a la internacionalització, la Qualitat de l'Ocupació i la 
Competitivitat de l'Economia Catalana preveu que, per part del COPCA, es 
desenvoluparan programes de promoció i assessorament per a la participació 
d'empreses catalanes en licitacions internacionals. 
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El Govern impulsa una residència de joves amb 
discapacitat a Sant Fruitós del Bages 
 

• Subvencionarà amb 695.774 euros l’Associació Manresana de 
Pares de Nens Subdotats (AMPANS) per a la creació del centre, 
que comptarà amb 14 places  

 
• El Govern finançarà l’adquisició i adequació d’un habitatge per 

instal·lar-hi el nou centre 
 
 
El Govern subvencionarà amb 695.774 euros l’Associació Manresana de 
Pares de Nens Subdotats (AMPANS), per tal de finançar l’adquisició i 
adaptació d’un habitatge per destinar-lo a residència per a nens i adolescents 
amb discapacitat. La residència s’ubicarà a Sant Fruitós de Bages i tindrà una 
capacitat de 14 places.  
 
Concretament, el centre estarà destinat a infants i adolescents entre 4 i 18 
anys, amb discapacitat, i necessitat de suport extens i generalitzat per 
problemes de salut, físics psicòtics o de conducta. La residència, que 
s’ubicarà en una casa de dos plantes i semisoterrani amb jardí, tindrà set 
dormitoris, menjador, sala d’estar, cuina, cinc banys i bugaderia, entre d’altres 
serveis.  
 
La creació d’aquesta nova residència permetrà millorar la qualitat de vida dels 
infants i adolescents amb disminució i la dels seus cuidadors. Aquests menors 
seran tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o 
pels Serveis Socials d’Atenció Primària. També seran atesos quan els seus 
familiars no se’n puguin fer càrrec i com a conseqüència d’una orientació dels 
Centres d’Atenció a Discapacitats.    
 
La subvenció atorgada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania permetrà 
finançar el 50% del cost del nou equipament, que ascendeix a 1.391.548 
euros.   
 
L’Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats és una entitat sense 
ànim de lucre que des de l’any 1965 es dedica a l’atenció integral de les 
persones amb disminució psíquica de Manresa i la comarca del Bages. 
L’entitat compta amb uns 540 usuaris i 1.500 socis.  
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El Govern destina 450.000 euros a programes de 
construcció de pau, prevenció de conflictes i 
desarmament  
 

• Aquesta aportació, que es fa mitjançant l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, vol potenciar les activitats de 
l’Escola de Cultura de Pau 

 
 

El Govern ha autoritzat avui a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a destinar 450.000 euros a donar suport als 
programes engegats per l’Escola de Cultura de Pau (ECP). Amb aquesta 
aportació, el Govern vol potenciar les activitats de l’ESC, dedicades a 
fomentar la cultura de la pau en un concepte ampli, des de la recerca sobre 
els conflictes armats fins al seguiment dels processos de desarmament, drets 
humans i construcció de la pau. 
 
L’ACCD ha donat suport a l’ECP des del 2002, i des de llavors, incloent-hi la 
quantitat atorgada enguany, ja hi ha destinat més de dos milions d’euros. Les 
activitats de l’Escola recolzades amb l’acord de 2007 s’emmarquen 
principalment en quatre programes que actualment té en marxa. 
 
El Programa Processos de Pau i actuacions de diplomàcia paral·lela fa un 
seguiment dels conflictes armats actuals per tal d’analitzar els diàlegs 
exploratoris o les negociacions formals de pau que hi puguin haver, i fer una 
anàlisi comparativa dels elements que conformen aquests processos. Es fa el 
seguiment de 45 processos, entre ells els de la República Democràtica del 
Congo, el Txad, Sudan o Colòmbia. 
 
Des del Programa de Desarmament i Seguretat Humana es treballa en el 
desarmament d’armes lleugeres, el principal tipus de productes utilitzats en la 
violència armada actual. Es posa l’èmfasi en programes de Desarmament, 
Desmobilització i Reintegració d’antics combatents en situacions de 
rehabilitació postbèl·lica amb l’objectiu de la construcció de pau. A més, el 
programa també es dedica al control de les exportacions d’armes tant a nivell 
estatal, regional com internacional.  
 
El Programa de Drets Humans fa un seguiment de la conjuntura internacional 
en matèria de drets humans i dret internacional humanitari. En especial, 
aquest programa s’ocupa de la responsabilitat social empresarial i l’impacte de 
les empreses en els drets humans.  
 
Per últim, el Programa de Conflictes i Construcció de Pau proposa el 
seguiment dels conflictes per fer tasques d’anàlisi i recerca, docència, 
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sensibilització i incidència pública a mitjans de comunicació i institucions. 
Enguany, la principal tasca serà l’enfortiment de la vessant analítica i de 
recerca sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau al món.  
 
L’Escola de Cultura de Pau es va crear el 1999 mitjançant un acord entre la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de la 
seva creació, ha anat desenvolupant tot un treball orientat a incidir en 
determinats contexts conflictius, de construcció de pau, de prevenció de 
conflictes, crisis humanitàries, rehabilitació postbèl·lica i promoció de drets 
humans.  
 
Paral·lelament, l’ACCD també ha subvencionat, mitjançant la convocatòria 
ordinària d’Universitats, la Diplomatura de Postgrau de Cultura de Pau 2007-
2008 amb 26.000 euros. 
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El Govern prorroga l’entrada en vigor de la prohibició 
de sacrificar gats i gossos a Sant Just Desvern i el 
Prat del Llobregat 
 

• La mesura endarrereix fins a finals d’any l’entrada en vigor de la 
mesura als dos municipis 

 
El Consell de Govern ha prorrogat fins a finals de 2007 l'entrada en vigor de la 
prohibició de sacrificar gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment 
d'animals a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als 
nuclis zoològics en general, als municipis de Sant Just Desvern i el Prat del 
Llobregat, tots dos situats al Baix Llobregat. 
 
La Llei de protecció dels animals contempla aquesta prohibició de sacrifici 
però la Llei de mesures en matèria de Medi Ambient diu que el Govern pot 
prorrogar el termini per a l'entrada en vigor d’aquesta prohibició, fins a un 
màxim d'un any. 
 
La Comissió Tècnica d'avaluació de la pròrroga considera suficientment 
justificada la dificultat de complir la Llei de protecció dels animals, tenint en 
compte l'increment en l'evolució de recollida d'animals malgrat les actuacions 
efectuades, i després d’haver presentat una proposta d'actuacions per al 
present any tècnicament adequada i realitzable. 


