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El Govern aprova la composició, organització i 
funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya  
 

• El consell serà un òrgan consultiu i de participació de la 
ciutadania en el sistema de seguretat de Catalunya 

 
• Comptarà amb representació de les entitats ciutadanes amb més 

presència social i les que siguin més representatives de la 
diversitat social 

 
• Interior vol incorporar la participació ciutadana, que considera 

fonamental per fer més eficaces les polítiques públiques de 
seguretat 

 
• En seran vocals permanents sindicats, patronals, entitats 

municipalistes, el Consell de l’Advocacia, el Col·legi de 
Periodistes, la CONFAVC, el Consell Nacional de Dones, el de 
Joventut i el de Lesbianes, Gais i Bisexuals i Transsexuals, el 
consell de la Gent Gran i el Consell Assessor de la Immigració 

 
• El consell es reunirà com a mínim dos cops l’any, crearà grups de 

treball i comissions d’estudi i emetrà un informe anual 
 
 

El Govern ha aprovat avui el decret que regula la composició, organització i 
funcionament  del Consell de Seguretat de Catalunya, un òrgan consultiu i de 
participació de la ciutadania en el sistema de seguretat de Catalunya. 
  
La seguretat es concep com un servei públic que integra múltiples àmbits 
d’actuació i que s’ha d’organitzar en funció dels requeriments dels ciutadans, 
que són els seus destinataris. Per aquesta raó, la participació ciutadana en el 
sistema de seguretat és una necessitat i implica establir diversos canals de 
comunicació, col·laboració i coordinació entre la ciutadania i els òrgans 
responsables de la seguretat pública. 
 
És en aquest sentit que es crea el Consell de Seguretat de Catalunya, com un 
espai deliberatiu, d’interlocució i de democràcia participativa per incorporar la 
ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques de seguretat. 
 
Amb aquest objectiu, el reglament concreta la composició, organització i 
funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya, que esdevé un òrgan 
consultiu i de participació superior a Catalunya en matèria de seguretat, sens 
perjudici de les funcions i de les competències dels altres òrgans consultius de 
seguretat. Aquests ens, que també tindran representants al consell, són la 
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Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, la Comissió contra la 
Violència en Espectacles Esportius i el Consell de Coordinació de la Seguretat 
Privada.  
 
 
Funcions del consell 
 
El Consell de Seguretat de Catalunya s’encarregarà d’analitzar i avaluar la 
situació de la seguretat a Catalunya, a partir de l’Enquesta de Seguretat 
Pública de Catalunya, així com les polítiques públiques de seguretat de la 
Generalitat i de les altres administracions públiques i institucions amb 
incidència en l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
També emetrà un informe anual sobre l’evolució de la seguretat, farà 
recomanacions al Pla General de Seguretat de Catalunya, i analitzarà els 
plans i programes de la Generalitat en matèria de seguretat.  
 
A més, estarà entre les seves funcions promoure iniciatives per millorar la 
situació de la seguretat a Catalunya i dels serveis públics de les diverses 
administracions relacionades amb la seguretat pública a Catalunya.  
 
El Consell també constituirà comissions d’estudi i grups de treball i proposarà 
la realització de processos de participació i jornades de debat. 
 
 
Composició de l’ens 
 
El Consell de Seguretat de Catalunya tindrà un plenari i s’estructurarà en 
comissions d’estudi i grups de treball, permanents o temporals, per tractar 
temes específics de forma especialitzada.  
 
El Consell de Seguretat de Catalunya, presidit pel conseller d'Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, estarà format per representants del 
Govern, de l’administració de l’Estat, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de la Fiscalia i de les entitats ciutadanes.  
 
Així mateix, el Consell ha de comptar amb la participació de representants 
específics de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, de la Comissió 
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, de la Comissió contra la Violència en 
Espectacles Esportius, del Consell Assessor d'Espectacles i Activitats 
Recreatives, del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada i de la 
Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància. 
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Tot i que el Consell de Seguretat de Catalunya estarà obert a la participació 
de les entitats ciutadanes més representatives, el reglament que el regula 
preveu que tinguin vocalies de caràcter permanent. Són aquestes:  
 
-Els sindicats que tinguin la consideració legal de més representatius a 
Catalunya. 
-Les entitats empresarials més representatives. 
-Les entitats municipalistes. 
-El Consell de l’Advocacia de Catalunya. 
-El Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
-El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 
-El Consell Nacional de Dones de Catalunya. 
-El Consell de la Gent Gran de Catalunya. 
-El Consell Assessor de la Immigració o l’òrgan que el substitueixi. 
-El Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Bisexuals i Transsexuals, en el 
moment en què es constitueixi. 
-La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya. 
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El Govern concedeix els Premis Justícia de Catalunya 
a Lluís Jou i Antonio Doñate 
 

• Aquest guardó és la més alta distinció en matèria de justícia que 
atorga la Generalitat 

 
• Els premis es lliuraran el Dia de la Justícia, el proper 11 de 

desembre 
 
 
El Govern ha acordat avui concedir els Premis Justícia a Lluís Jou i Mirabent i 
Antonio Doñate Martín, en reconeixement a la seva tasca a favor del dret 
català i de la justícia a Catalunya. El Govern ha decidit premiar a Lluís Jou per 
la seva excepcional participació en la redacció del Llibre V del Codi Civil 
Català, mentre que Antonio Doñate rep aquest guardó per la seva trajectòria 
al servei de la justícia.  
 
Les distincions es lliuraran en un acte institucional l’11 de desembre, Dia de la 
Justícia a Catalunya, presidit el president de la Generalitat, José Montilla, 
acompanyat de la consellera de Justícia, Montserrat Tura. 
 
El Premi Justícia de Catalunya, la més alta distinció en matèria de justícia que 
atorga el Govern de la Generalitat, es va crear l’any 2003 amb la finalitat de 
fomentar i reconèixer les iniciatives, actuacions, estudis i propostes que 
suposin una millora considerable del dret català i de la justícia a Catalunya.  
 
Fins ara, han rebut aquesta distinció Carles Viver Pi-Sunyer, Lluís Puig i 
Ferriol, Anton Cañellas i Balcells, Guillem Vidal i Andreu, Carlos Jiménez 
Villarejo i l’Institut per la Reinserció Social (IRES). 
 
Lluís Jou i Mirabent va néixer a Sitges l’any 1955 i és llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona. La seva activitat professional, des de 1983, s’ha 
basat en l’exercici de notari. Entre 1988 i 1994 va ser membre de la junta 
directiva del Col·legi de Notaris de Catalunya, i actualment n’és vicedegà  
Arxiver de protocols del districte de Barcelona, vocal del patronat de la 
Fundació Noguera i director de la revista Estudis històrics i protocols.  
 
La seva activitat acadèmica l’exerceix com a professor associat de Dret civil a 
la Universitat de Barcelona, on imparteix classes des de 1987 de manera 
ininterrompuda. Ha participat  a les comissions que van redactar els Projectes 
de llei de censos, del Codi de Successions, de la potestat del pare i de la mare 
i del Llibre V del Codi Civil de Catalunya. També ha format part de la secció de 
dret patrimonial de l’Observatori de Dret Privat de la Generalitat i actualment 
és membre del plenari de la Comissió de Codificació d’aquest observatori. 
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Entre 1993 i 1997 va formar part de la Comissió Jurídica Assessora, i el 2005 
va ser designat membre de la Comissió de recursos governatius de la direcció 
general de Dret i d’Entitats del Departament de Justícia.  
 
És membre del consell de redacció de la revista Llengua i Dret, i ha publicat 
diversos estudis doctrinals i un gran nombre d’articles de divulgació sobre dret 
lingüístic. Va formar part de la comissió d’experts que va redactar el projecte 
de Declaració Universal dels Drets Lingüístics, presentada a la Unesco el 
1996. L’1 de setembre de 1996 va ser nomenat director general de Política 
Lingüística de la Generalitat. 
 
Antonio Doñate Martín va néixer a Calamocha, Teruel, l’any 1939. Abans de 
dedicar-se a les lleis va estudiar Formació Professional en fusteria-ebenisteria 
i sempre ha mantingut aquesta activitat. La seva professió com a jutge, 
exercida a Manresa, Arenys i Mataró, va començar el 1970. Va obtenir el títol 
de Magistrat el 1980, i va ser el primer jutge de Vigilància Penitenciària. 
També ha estat president de l’Audiència Provincial de Barcelona i professor 
ordinari de Dret Processal Penal de l’Escola Judicial a Barcelona, i, a més, 
Coordinador de l’Àrea de la Funció d’Instrucció Penal durant tres anys. Va 
formar part de Justícia Democràtica i és fundador de Jutges per a la 
Democràcia.  És membre de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates. 
 
Des d'una primera missió que l'any 1982 li va encomanar Pax Romana 
Internacional al Perú, s'ha interessat per la situació dels Drets Humans a 
Llatinoamèrica. Ha consolidat els moviments de Justícia Democràtica a 
Amèrica i ha contribuït a la creació de la Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Jueces para la Democracia. És soci d’honor de la Federación 
de Jueces para la Democracia de Latinoamérica y El Caribe; i el 24 de juny 
1986 li va ser atorgada la Creu distingida de 1a Classe de l‘Ordre de Sant 
Raimon de Penyafort.  
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El Govern subvenciona amb 62 milions d’euros les 
activitats de les federacions esportives  
 

• Es vol garantir el finançament necessari per dur a terme els 
programes i les activitats previstes pels propers quatre anys 

 
 
El Govern ha autoritzat avui el Consell Català de l’Esport a atorgar una 
subvenció de 61,9 milions d’euros a les federacions esportives catalanes i 
unions esportives de clubs per finançar les despeses de les seves activitats 
relacionades amb la pràctica i la promoció de l’esport. Aquesta subvenció té 
un abast plurianual pel periode 2008-2011. 
 
La mesura s’emmarca en la voluntat del Govern d’agilitzar els tràmits 
administratius de les entitats esportives de Catalunya, com és el cas de les 
federacions i unions esportives, a través d’un contracte-programa a quatre 
anys. D’aquesta manera les entitats beneficiàries d’aquest import tenen 
garantit el finançament necessari per planificar i dur a terme els programes i 
actuacions previstos durant els propers quatre anys. 
 
El Govern aposta per les federacions com a entitats amb una gran importància 
social que ajuden a promocionar l’esport de base i que fan un important esforç 
per formar joves en la pràctica de l’esport. Amb accions com aquesta, el 
Govern pretén potenciar la seva qualitat i reforçar la seva capacitat de gestió, 
estalviant-los l’esforç de negociació any a any per demanar els ajuts públics 
pertinents. 
 
El suport del Govern a les federacions s’ha traduït en un notable increment del 
pressupost destinat a aquest àmbit, que s’ha duplicat els últims 5 anys, 
passant dels 7.770.000 euros que s’aportaven al 2001 als 14.000.000 
d’aquest any i als 15.500.000 euros de mitjana pels pròxims 4 anys. 
 
La subvenció s’autoritza vist l’informe acreditatiu del Consell Català de l’Esport 
en el qual es justifica la necessitat de l’atorgament d’aquests ajuts a les 
federacions esportives catalanes i unions esportives de clubs, en el marc de 
les línies d’actuació definides per la Secretaria General de l’Esport. 
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El Govern dóna suport amb 1,8 milions d’euros els 
Plans Educatius d’Entorn de Badalona, L’Hospitalet, 
Reus i Terrassa 
 

• La iniciativa fomenta la cohesió social de l'alumnat coordinant 
l'acció educativa més enllà de l'horari lectiu  

 
• Amb aquests ja són 71 els municipis que compten amb el seu Pla 

Educatiu d’Entorn 
 
• A més, el Govern impulsa la construcció d’un pavelló esportiu a 

Castellbisbal i destina 1,78 milions d’euros a la formació 
permanent del professorat no universitari 

 
 
El Govern ha aprovat avui les subvencions directes als ajuntaments de 
Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Reus i Terrassa per al desenvolupament 
de les activitats incloses als Plans Educatius d’Entorn per al curs 2007-2008.  
 
Aquesta iniciativa és una proposta educativa innovadora per donar una 
resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels alumnes de 
3 a 18 anys, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits 
de la vida dels infants i joves. El Plans pretenen, en últim terme, fomentar la 
cohesió social de l'alumnat i ajudar-los a assolir l'èxit escolar. S'adrecen a tot 
l'alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als 
sectors socials més desafavorits. 
 
La distribució és la següent: 
 
Municipi Pressupost 
Ajuntament de Badalona 544.788 euros 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 439.945 euros 
Ajuntament de Reus 377.529 euros 
Ajuntament de Terrassa 413.022 euros 

 
 
El Departament d’Educació té subscrits convenis de col·laboració amb 71 
ajuntaments per a promoure activitats relacionades amb la llengua, la 
interculturalitat i la cohesió social a través dels Plans Educatius d’Entorn. 
Aquests plans promouen la cooperació entre les escoles i la resta d’entitats 
que treballen amb nens i joves d’un mateix barri o d’un mateix municipi per tal 
de garantir que es treballa coordinadament i que s’aprofiten totes les 
sinèrgies. 
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Els Plans Educatius d’Entorn van començar el curs 2004-2005 amb la posada 
en marxa de 25 d’aquests plans, que acollien 250 centres en total. 
Actualment, 71 municipis compten amb el seu Pla Educatiu d’Entorn. 
 
 
1,1 milions d’euros per a obres escolars 
 
El Govern també ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de 
Castellbisbal per un import de 540.280,93 euros per a la construcció d’un 
pavelló esportiu annex al CEIP Mare de Déu de Montserrat d’aquest municipi. 
La dotació es distribueix en dues anualitats, de 66.320,93 euros per l’any 2007 
i de 473.960 euros per al 2008. Aquest pavelló esportiu s’utilitzarà a la vegada 
com a pavelló municipal i com a instal·lació de l’escola. 
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat la concessió d’una subvenció a 
l’Ajuntament de Viladecans per un import de 570.651 euros per dur a terme 
obres de reforma en els següents centres: CEIP Àngela Roca, CEIP Can 
Palmer, CEIP Germans Amat Targa, CEIP Pau Casals, CEIP Dr. Trueta, CEIP 
Dr. Vicenç Ferro i CEIP Dr. Fleming.  
 
 
Inversió d’1,78 milions d’euros per la formació permanent del 
professorat no universitari 
 
D’altra banda el Govern ha aprovat avui una partida de 1.781.478 euros per a 
concedir tres subvencions a la Universitat de Barcelona, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i a la Universitat Rovira i Virgili en concepte de les 
activitats de formació permanent de professorat no universitari dutes a terme 
durant el curs 2006-2007.  
 
Universitat Subvenció 
Universitat de Barcelona 727.080 euros 
Universitat Autònoma de Barcelona 737.600 euros 
Universitat Rovira i Virgili 316.798 euros 

 
Entre les activitats dutes a terme al llarg del curs 2006-2007, s’inclouen els 
plans de formació permanent de zona que suposen l’oferta bàsica de cada 
territori, la formació dels formadors que donen els cursos, la formació del 
professorat interí, les iniciatives de l’Institut de Ciències de l’Educació, i el 
Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP).  
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El Govern aprova una nova línia de préstecs de 50 
milions d’euros per finançar projectes d’R+D+i  
 

• Facilitarà l'accés al finançament a empreses que desenvolupin 
projectes d’inversió en foment de l’R+D+i, modernització 
tecnològica i industrialització de projectes de recerca 

 
• Els beneficiaris rebran préstecs en condicions preferents amb un 

ajut del 4% de bonificació i un termini d’amortització màxim de 12 
anys 

 
• Es farà mitjançant un conveni entre el CIDEM i l’ICF en condicions 

preferents 
 
 

El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre el 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i l’Institut Català 
de Finances (ICF) per tal de posar en marxa una nova línia de préstecs, 
dotada amb un import de 50 milions d’euros, dirigida al finançament de 
projectes d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament tecnològic, la 
innovació i la modernització tecnològica industrial.  
 
Podran optar a aquesta nova línia podran les empreses amb seu social o 
operativa a Catalunya que desenvolupin projectes d’inversió viables en l’àmbit 
de la recerca, el desenvolupament, la innovació o la modernització 
tecnològica. 
 
La iniciativa permetrà dotar de condicions econòmiques preferents a les 
empreses catalanes que impulsin projectes d’R+D+i. Els préstecs, atorgats 
per l’ICF, podran finançar fins al 80% de la inversió a realitzar, amb un import 
mínim de 300.000 euros i un màxim de 5 milions d’euros per empresa. El 
termini d’amortització podrà ser de fins a 12 anys. Per la seva part, el CIDEM 
aportarà un ajut equivalent al 4% de l’import disposat.  
 
Els prèstecs es destinaran a finançar projectes d’R+D+i, entre els quals 
s’inclouen les despeses de personal propi, col·laboracions externes o 
equipaments, entre altres; inversions de modernització que incorporin noves 
tecnologies dirigides a introduir nous productes o processos en l’empresa, i 
inversions en industrialització de projectes d’R+D+i, entenent com a tal les 
activitats derivades de la implantació de projectes ja realitzats anteriorment. 
 
Aquesta actuació s'emmarca en les polítiques del Govern per tal de fomentar 
la innovació, la competitivitat i el creixement de l’empresa catalana,  i està 
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contemplada a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 
Suport de més de 4 milions per xarxes de referència en recerca, 
desenvolupament i innovació  
 
D’altra banda el Govern ha aprovat avui destinar 4.400.000 d’euros a un 
conjunt de xarxes de referència en R+D+i per impulsar la recerca i innovació 
d'alt nivell en diverses línies d'investigació. 
 
Les xarxes de referència són xarxes de col·laboració entre grups de diferents 
universitats i centres de recerca dintre dels àmbits de la Biotecnologia, de la 
Tecnologia dels Aliments, de les Tecnologies Avançades per a la Producció, 
de la Aqüicultura, dels Materials Avançats per a l’Energia, de l’Economia  i de 
la Química Teòrica i Computacional.  
 
Aquestes xarxes de col·laboració tenen els objectius comuns de potenciar la 
interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat, realitzar recerca i innovació d'alt 
nivell en les línies d'investigació que se'ls hagin atribuït, identificar àrees de 
col·laboració amb els sectors econòmics o productius i establir contractes de 
recerca i innovació, activitats d'assessorament tècnic o d'altres que dirigeixin 
la recerca de la xarxa de referència d'R+D+i cap a objectius d'interès comú. 
També volen intervenir activament en tasques de formació de personal 
investigador o tècnic altament qualificat, i en formació en tècniques o mètodes 
d'interès per a les empreses i els organismes públics de recerca. Un altre 
objectiu és la col·laboració amb instituts o grups de recerca estrangers, i la 
participació en xarxes internacionals i en programes d'R+D+I estatals i 
internacionals, a més de facilitar la mobilitat de personal investigador entre les 
diferents xarxes de referència d'R+D+I i amb les empreses, i optimitzar els 
recursos de què disposen, particularment d'infraestructures. 
 
L’objectiu d’aquest finançament és impulsar principalment aquelles activitats 
de les Xarxes de Referència d’R+D+I que comportin un valor afegit per als 
grups de cada una de les Xarxes respecte als resultats que cada grup 
integrant podria obtenir individualment i, concretament, aquelles activitats que 
facilitin una major explotació i/o internacionalització dels resultats de la Xarxa 
de referència, de prospecció i valorització per tal que els resultats de l’activitat 
dels grups de la Xarxa tinguin un impacte proactiu sobre els sectors 
econòmics o productius, de promoció de la Xarxa de referència, les orientades 
a compartir els recursos disponibles en un dels grups amb la resta dels grups 
integrants de la Xarxa, de formació per al personal integrant de la Xarxa així 
com de seguiment de l’activitat i els resultats dels grups de la Xarxa, com a 
observatori de qualitat de l’activitat dels grups integrants.  
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Aquesta actuació suposa el desplegament d'un dels instruments previstos dins 
del Pla de Recerca i Innovació 2005-2008, aprovat pel Govern el mes de 
gener de l'any 2005, i preveu la incorporació de noves xarxes de referència. 
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Es constitueixen els Governs Territorials de Salut del 
Montsià, el Baix Camp i el Baix Empordà 
 

• Amb els Governs Territorials es fa realitat la participació del món 
local en la planificació i direcció del sistema sanitari i es vol 
contribuir a la millora de la salut de la seva població 

 
• La constitució d’aquests tres consorcis és un pas més en la 

descentralització del sistema sanitari català, que té previst 
formalitzar un total de 37 Governs Territorials de Salut 

 
 
El Govern ha aprovat avui la constitució de tres Governs Territorials de Salut 
(GTS) i n’ha aprovat els seus estatuts. Concretament, ha aprovat la creació 
dels GTS del Montsià, del Baix Camp, i del Baix Empordà. La constitució 
d’aquests tres consorcis és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català que té previst formalitzar un total de 37 Governs Territorials de 
Salut. 
 
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en la direcció i gestió del sistema sanitari, creant un 
marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en 
matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis donen 
veu els ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen una 
composició equilibrada que garanteix la paritat en l’adopció de decisions entre 
els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament 
de Salut. 
 
Amb la creació d’aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l’ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. 
 
El Pacte per a la Salut al Montsià es va signar en data 3 de desembre de 2005 
entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis 
d’Alcanar, Amposta, Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Masdenverge, 
Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara i Ulldecona, a 
més del Consell Comarcal del Montsià.   
 
El Pacte per a la Salut al Baix Camp es va signar en data 1 de març de 2006 
entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis de 
L’Albiol, L’Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, L’Argentera, Borges del Camp, 
Botarell, Cambrils, Capafonts, Castellvell del Camp, Colldejou, Duesaigües, La 
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Febró, Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, Prades, Pratdip, 
Reus, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, La Selva del Camp, Vandellòs i 
L’Hospitalet de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana i Vinyols i els Arcs, i 
també el Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
El Pacte per a la Salut al Baix Empordà es va signar en data 24 de març de 
2006 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els 
municipis de La Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Palau-Sator, Sant 
Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Verges, així com també el Consell 
Comarcal del Baix Empordà.   
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El Govern impulsa el diagnòstic precoç del VIH a 
l’atenció primària 
 

• Els professionals de l’atenció primària rebran formació per 
detectar situacions on podria estar indicada la prova de detecció 

 
• La mesura vol evitar que la infecció del VIH passi desapercebuda, 

ja que un 40% dels cassos es diagnostiquen tard  
 
• A Catalunya hi ha hagut una disminució important dels morts per 

causa de la SIDA i en el nombre de casos diagnosticats en els 
darrers anys 

 
 
El Govern ha autoritzat al Departament de Salut per signar un conveni pel 
període 2007-2008 amb la Societat Catalana de Medicina Salut Familiar i 
Comunitària i la Fundació Privada d’Atenció Primària per tal de dissenyar 
un curs interactiu de formació i realitzar cursos de formació als 
professionals de l’atenció primària per millorar les seves habilitats a l’hora 
d’oferir la prova de detecció del VIH en situacions on podria estar indicada 
la seva pràctica. 
 
El conveni vol donar resposta a la situació actual, en què  gairebé el 40% 
de les noves infeccions es diagnostiquen de forma tardana, perquè la 
infecció pel VIH pot passar desapercebuda dins l’organisme durant anys. 
Això fa que una persona infectada, que desconegui el seu estat serològic, 
no pugui beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament 
eficaç, que té repercussió sobre el pronòstic de la infecció, i adoptar 
mesures per evitar la transmissió del virus. 
 
En aquest sentit, i tenint en compte que el primer punt de contacte de la 
població amb el sistema sanitari és la atenció primària, una de les accions 
per tal de contribuir a la disminució del retard en el diagnòstic és potenciar 
la informació, el consell assistit i la pràctica de la prova a través de 
promocionar les habilitats del professional de l’atenció primària. 
 
La situació epidemiològica del VIH/SIDA a Catalunya ha evolucionat de 
forma molt positiva en els últims anys amb una disminució del número de 
casos de sida diagnosticats i el descens espectacular de defuncions per 
malalties oportunistes associades a aquesta malaltia. 
 
El Departament de Salut té com a una de les seves prioritats la detecció 
precoç de les noves infeccions, i per això hi destinarà un pressupost de 
86.000 euros per formar els professionals de l’atenció primària. 
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El Govern destina 60.000 euros a l’estudi per 
prevenir els infarts de miocardi 
 

• L’estudi s’anomena Registre Gironí del Cor (REGICOR) i es 
desenvolupa a les comarques de Girona des de  fa 30 anys  

 
• El projecte vol millorar l’atenció de les malalties de l’aparell 

circulatori, obtenir indicadors sobre la incidència i 
supervivència de l’infart de miocardi i valorar la qualitat en 
l’atenció a la malaltia 

 
• Les dades del darrer treball constaten una millora dels nivells 

de colesterol i del tractament de la hipertensió arterial per part 
de la població 

 
El Govern ha aprovat destinar 60.000 euros, a través del Departament de 
Salut, per dur a terme un estudi d’epidemiologia i procés assistencial a l’infart 
de miocardi a les comarques de Girona. Aquest estudi es formalitzarà per 
mitjà de la  renovació d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada 
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Trueta. 
 
L’estudi –que forma part del Pla de Salut de Catalunya- vol servir per millorar 
l’atenció de les malalties de l’aparell circulatori, i pretén obtenir indicadors 
sobre l’evolució de la incidència i supervivència de l’infart de miocardi i de la 
qualitat en l’atenció que es dispensa als casos assistits i que són introduïts al 
registre poblacional d’infart de miocardi de Girona (Regicor). 
 
Resultats del darrer estudi  
 
Aquesta setmana precisament s’han conegut els resultats del darrer estudi 
REGICOR-HERMES, en els quals es constata que l’evolució dels factors de 
risc entre 1995 i 2005, a la regió de Girona, inclou la millora dels nivells de 
colesterol “dolent”, i el millor control i tractament de la hipertensió arterial i el 
seu coneixement a la població. Malgrat tot, l’estudi detecta que la obesitat ha 
augmentat de forma notable. 
 
Aquestes millores no s’han acompanyat de cap canvi en el nombre de casos 
nous d’infart agut de miocardi a la mateixa població entre 1990 i 2000. Segons 
les previsions, d’aquí a uns 20 anys s’haurien de percebre les conseqüències 
dels canvis en els factors de risc en termes de reducció de la incidència i 
mortalitat de les malalties cardiovasculars, tot i que els beneficis podrien 
quedar neutralitzats per l’augment del pes observat sobretot en la població 
masculina. 
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El consum de tabac ha augmentat molt entre les dones joves en les darreres 
dècades. Les taxes d‘incidència d’infart en les dones Gironines, que 
acostumaven a ser les més baixes del mon, han augmentat durant el període 
2000-2003. 
Actualment s’està realitzant un re-examen dels 5.000 participants als estudis 
poblacionals dels anys 1995 i 2000 per comprovar si la magnitud dels canvis 
observats entre 1995 i 2005 es manté en l’actualitat, realitzant algunes 
determinacions del gruix de la paret de l’artèria caròtida amb tècniques 
inofensives d’ultrasons que permetran conèixer millor la presència de la 
malaltia coronària a la població de Girona. En el total d’estudis que es duen a 
terme en el projecte REGICOR hi participen més d’11.000 gironins i gironines. 
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El Govern destinarà mig milió d’euros a estudis sobre 
malalties rares o minoritàries i sobre l’ús de 
medicaments  
 

• Un dels estudis detectarà les necessitats de formació sobre 
malalties rares o minoritàries, que a Catalunya afecten 300.000 
persones  

 
• També s’analitzarà l’ús racional dels medicaments 

 
 
El Govern, a través del Departament de Salut, signarà dos convenis per a 
l’elaboració de dos estudis que tenen un gran impacte sobre la salut dels 
ciutadans: el primer vol identificar quines són les necessitats de formació dels 
professionals de la sanitat sobre malalties rares i els medicaments destinats al 
seu tractament, i el segon analitzarà l’ús racional dels medicaments. El 
Govern destinarà més de 500.000 euros per finançar aquests dos projectes. 
 
El primer estudi-projecte, fruit del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Salut i la Fundació Doctor Robert, Centre de Formació 
Avançada i Desenvolupament Professional en Ciències de la Salut i de la 
Vida, vol detectar quines són les necessitats formatives dels professionals 
sanitaris sobre malalties rares o minoritàries per a dissenyar i desenvolupar-ne 
un pla formatiu sobre medicaments orfes a Catalunya. 
 
Les malalties rares formen un conjunt heterogeni de diferents patologies que 
afecten de manera aguda i crònica a persones de totes les edats, i han estat 
reconegudes com una prioritat en Salut Pública per part de la Unió Europea. 
Els medicaments orfes, destinats al seu tractament, gaudeixen d’un marc 
específic de recerca i investigació per tal d’equiparar els drets i l’assistència 
dels afectats per una malaltia rara respecte als de la resta de ciutadans.  
 
Les malalties rares afecten un 5 % de la població del país -més de 3 milions a 
Espanya- i 300.000 persones a tot Catalunya. Actualment existeixen unes 
7.000 malalties diferents d’aquest tipus i es considera que més de 4.000 són 
d’origen genètic i afecten de forma específica infants i nadons. 
 
El segon estudi, fruit de la col·laboració entre el Departament de Salut i la 
Fundació Privada d’Educació Mèdica i Ciències de la Salut, analitzarà els 
models d’aplicació dels fons derivats del programa de formació continuada en 
ús racional del medicament per a metges del Sistema Nacional de Salut, per 
tal d’obtenir propostes de salut, analitzar l’impacte de les accions d’aquest 
programa i identificar les necessitats dels professionals i definir línies de futur. 
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Els objectius específics d’aquest estudi seran conèixer els mecanismes 
utilitzats per efectuar la despesa, així com també els procediments 
administratius emprats; també fer una relació de les activitats desenvolupades 
i valorar el grau de satisfacció percebuda amb les accions dels diferents actors 
implicats i interessats, les millores a introduir i les estratègies a desenvolupar. 
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El Govern subvenciona amb 2’2 milions d’euros 
l’adequació de dos equipaments socials  
 

• L’Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM) rebrà 1.374.000 euros 
per   adequar un centre residencial per a persones amb 
discapacitat psíquica a Barcelona 

 
• Destina més de 835.000 euros a la Fundació privada Plataforma 

Educativa per a les obres d’un centre de menors tutelats a Tordera 
 
 
El Govern destinarà 2.210.208 euros a dues entitats per tal de contribuir al 
finançament de les obres d’adequació de dos equipaments socials. D’una 
banda, l’Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM) rebrà 1.374.500 euros per 
adequar un centre residencial per a persones amb discapacitat psíquica i, 
d’altra banda, la Fundació privada Plataforma Educativa en rebrà 835.708 per 
a les obres d’un centre de menors tutelats.  
 
L’Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM) reformarà un edifici per tal de 
transformar-lo en un centre residencial per a persones amb discapacitat 
psíquica que requereixen suport extens i/o generalitzat. El centre, amb 48 
places residencials, està situat al carrer Vigatans de Barcelona, en un edifici 
cedit per l’Ajuntament. El cost total de les obres, que començaran el gener de 
2008, és de 3.380.000 euros.  
 
D’altra banda, la Fundació privada Plataforma Educativa adquirirà i adequarà 
un equipament d’un centre residencial d’acció educativa (CRAE) a Tordera. El 
centre, amb 24 places residencials, atendrà nois entre 12 a 18 anys tutelats 
per la Direcció general d’Atenció a la Infància. Es tracta d’una masia, 
coneguda com a Mas Ritort, amb porxos, annexes i terreny. El cost total de les 
obres és de 2.013.337 euros.  
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El Govern subvenciona amb 2,1 milions d’euros 
l’ampliació de la residència de gent gran de Móra 
d’Ebre  
 

• El projecte permetrà aixecar una planta nova i posar 10 places més 
a disposició dels ciutadans 

 
• Les obres d’ampliació i remodelació finalitzaran el 2010 
 

 
El Govern subvencionarà amb 2.109.980 euros les obres de millora i ampliació 
de la residència de gent gran Natzaret de Móra d'Ebre. El projecte actualitzarà 
l’actual residència i crearà 10 places assistencials més. Es preveu que 
aquestes obres acabin a finals del 2010. 
 
Amb la remodelació, la residència tindrà una capacitat total de 79 places i una 
superfície de 9.273 m2. El projecte preveu aixecar una planta a l’ala oest i 
incrementar amb 256 m2 la superfície. També modificarà la distribució de la 
primera, segona i tercera planta i se substituiran tots els elements interiors 
actuals. A més, es preveu un repàs dels elements d’acabats, la neteja de la 
façana i l’actualització de les instal·lacions i dels elements d’accessibilitat, 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
La residència Natzaret, ubicada al carrer Miracle Descarrega, es va construir 
l’any 1971 i va ser traspassada a la Generalitat l’any 1994. Des d’aleshores 
s’hi han anat fent obres de millora, com la instal·lació de calefacció i aire 
condicionat o la reforma i ampliació de la cuina i dels espais annexes. 
Actualment és titularitat del Departament d’Acció Social i Ciutadania.  
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El Govern destina 1,4 milions d’euros a treballs de 
recerca i programes de formació d’universitats i 
beques  
 
 

• Els treballs es faran sobre àmbits relacionats amb la dona en 
matèria de transversalitat, pressupostos de gènere, cultura i 
l’educació, participació, temps i treballs, i violència masclista, 
entre d’altres 

 
• L’Institut Català de les Dones va subvencionar un total de 102 

projectes formatius i de recerca en el període 2006-2007 
 
 
El Govern ha aprovat avui atorgar fins a 1.460.000 euros , a través de l’Institut 
Català de les Dones (ICD), adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
en el marc de les convocatòries de subvencions per a treballs de recerca i 
activitats formatives d'universitats públiques i privades, i de  beques per a 
treballs d'investigació, per al període 2008-2009.  
 
La inversió suma un total de 1.460.000 euros en dos anys i permet que els 
projectes subvencionats es puguin realitzar en dos anys. Concretament, la 
inversió anual serà de 730.000 euros.  
 
 2008 2009 Total 
Beques per a 
treballs de recerca 
a persones físiques 

 

140.000 

 

140.000 

 

280.000 

Activitats formatives 
i treballs de recerca 
per a universitats 

 

590.000 

 

590.000 

 

1.180.000 

 
Total 

 

730.000 

 

730.000 

 

1.460.000 € 

 
Les activitats formatives i els treballs i les beques de recerca hauran de versar 
sobre les temàtiques següents en els àmbits de competència de l’ICD: 
transversalitat i pressupostos de gènere, cultura i educació, participació,  
temps i treballs, atenció integral i de qualitat i violència masclista. 
 
En el període anterior 2006-2007, l’ICD va subvencionar un total de 102  
projectes formatius i de recerca. 
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El Govern aprova el reglament del cos d’Agents Rurals 
 

• El reglament vol dotar el cos d’ una estructura que li permeti 
desenvolupar de forma eficaç i eficient les seves competències 
d’acord amb la llei i amb el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya 

 
• El cos té competències en matèria de vigilància, control, protecció, 

prevenció integral i col·laboració en la gestió del medi ambient 
 
• Es creen quatre noves categories, es formalitzen quatre àrees 

d’especialització – prevenció d’incendis forestals; fauna protegida, 
de la caça i de la pesca; espais naturals protegits i de la 
biodiversitat; i recursos forestals- i es creen diferents nivells de 
coordinació a nivell nacional i regional 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de decret del reglament del Cos 
d’Agents Rurals (CAR). Aquest reglament és el que determina l’organització 
territorial i funcional del cos, així com el contingut, les funcions que té 
assignades i l’organització interna de cada àrea especialitzada en què 
s’estructura el CAR. A grans trets, el reglament preveu la creació de quatre 
noves categories, es formalitzen quatre àrees d’especialització – prevenció 
d’incendis forestals; fauna protegida, de la caça i de la pesca; espais naturals 
protegits i de la biodiversitat; i recursos forestals- i es creen diferents nivells de 
coordinació: a nivell nacional i regional.  
 
Aquest reglament ha de permetre dotar al cos d’agents rurals d’ una estructura 
que li permeti desenvolupar de forma eficaç i eficient les competències que li 
son pròpies d’acord amb la llei i amb el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya 
en matèria de vigilància, control, protecció, prevenció integral i la col·laboració 
en la gestió del medi ambient. 
 
Amb aquest reglament també es vol regular el Cos d’Agents Rurals, depenent 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel que fa l’ordenació de les 
seves activitats d’inspecció administrativa i de determinades activitats de 
col·laboració en la gestió que es porten a terme en el medi natural en l’àmbit 
de les competències de la Generalitat. 
 
 
Estructura del cos d’agents rurals 
 
D’acord amb el reglament, es formalitza el desenvolupament de l’estructura 
del CAR en una línia jeràrquica ascendent, segons les escales i categories 
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que mostra el quadre. Actualment només estan desplegades les categories 
d’agent auxiliar i d’agent. 
 
 

ESCALA CATEGORIA 
Auxiliar Agent auxiliar 

Bàsica 
Agent, agent major i 
oficial/a 

Executiva Sotsinspector/a 
Superior Inspector/a 

 
 
El reglament també formalitza les àrees d’especialització següents: 
 

• Àrea de Prevenció d’Incendis Forestals 
• Àrea de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca 
• Àrea d’Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat 
• Àrea dels Recursos Forestals 

 
A més, es creen diferents nivells de coordinació funcional tant a nivell 
d’especialització com de territori. A nivell nacional, amb un inspector com a 
titular, es creen les àrees de coordinació d’especialitat següents:  
  

• Àrea de Coordinació de Prevenció d’Incendis Forestals 
• Àrea de Coordinació de la Fauna Protegida, de la Caça i de la 

Pesca 
• Àrea de Coordinació dels Espais Naturals Protegits i de la 

Biodiversitat 
• Àrea de Coordinació dels Recursos Forestals 

 
A nivell territorial, en aquest cas amb un sotsinspector com a titular, es creen 
les àrees de coordinació d’especialitats següents:  
 

• Àrea de Coordinació d’Especialitats a Barcelona 
• Àrea de Coordinació d’Especialitats a Girona 
• Àrea de Coordinació d’Especialitats a Tarragona 
• Àrea de Coordinació d’Especialitats a Lleida 
• Àrea de Coordinació d’Especialitats a Terres de l’Ebre 

 
 
Història del cos 
 
El cos d'Agents Rurals va ser creat per l’any 1986 amb les funcions de policia i 
guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries, d'espais 
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naturals protegits i les tasques de col·laboració en les funcions específiques 
d'aquest àmbit, amb la voluntat de configurar una estructura administrativa 
que permetés assolir d'una manera adequada el repte que planteja als poders 
públics la necessitat de garantir una adequada protecció de la natura. 
 
El juliol de 2003 es va aprovar una nova Llei amb la necessitat d’aprofundir en 
l'experiència assolida, en un marc d’augment de la  conscienciació ciutadana 
nacional i internacional i la dels diversos sectors pel que fa a la protecció del 
medi ambient, i per tal de dotar el cos d'Agents Rurals d'una nova regulació 
que configurés un règim de vigilància i control, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient  fonamentat en els principis de 
coresponsabilització, sostenibilitat i educació ambiental de tots els ciutadans. 
Aquesta Llei fixa uns principis que comporten el compromís davant la societat 
perquè l'actuació del cos d'Agents Rurals es dugui a terme sota el criteri 
d'assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en l'exercici de les funcions que 
té encomanades.  Aquesta Llei també va dotar el cos d'Agents Rurals d'una 
estructura administrativa i va garantir la possibilitat de l'existència d'àrees 
d'especialització i de carrera professional. Amb aquesta regulació es pretenia 
aplicar al cos d'Agents Rurals les noves tendències en matèria de funció 
pública per tal d’aconseguir un grau més elevat de professionalització i de 
satisfacció de les persones que hi pertanyen, en exercici de llur funció. 
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El Govern impulsa el centre d’estudi i el museu del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu 
 

• Adquireix un conjunt edificat per tal d’establir-hi un equipament 
temàtic destinat als visitants, un Punt d’Informació i un espai 
multiús, que acomplirà funcions de sala d’exposició temporal 

 
• S’ubicarà a Ginestarre, al municipi d’Esterri de Cardós, i serà la 

porta d’entrada al Parc Natural de l’Alt Pirineu 
 

El Govern ha acordat adquirir dinou finques de Ginestarre, al municipi d’Esterri 
de Cardós (Pallars Sobirà) per un valor de 270.370,88 euros per tal de 
construir-hi el centre temàtic i d’interpretació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Els terrenys són propietat de l’Incasòl, que els va adquirir l’any 2000 a 
instàncies de l’Ajuntament del municipi.  
 
L’objectiu d’aquesta adquisició és utilitzar les grans potencialitats d’aquest 
conjunt edificat per tal d’ubicar-hi un centre de gestió secundari del Parc, un 
equipament temàtic destinat als visitants - Centre d’Interpretació Museu Viu i 
exposició permanent sobre la Vall de Cardós- un Punt d’Informació del Parc i 
un espai multiús, que pugui acomplir funcions de sala d’exposició temporal. 
 
L’espai on s’ubicarà l’equipament consta d’una finca urbana del poble de 
Ginestarre on està situada una gran casa pairal coneguda amb el  nom de 
Casa Bringué, datada entre els segles XVII i XIX, i 18 finques rústiques del 
terme de Ginestarre i la Borda de Bringué, pertanyents al nucli de Bordes de 
Llosaus. A banda dels immobles també s’adquirirà el patrimoni moble, tant el 
d’ús domèstic com el d’ús agrícola i ramader. 

La finca urbana té una superfície de 1.144,53 m2, i consta de 9 edificis. La 
resta del terreny, batedors i hort, són espais lliures. La superfície construïda 
total és de 1.494,88 m2. La resta són finques rústiques conegudes amb els 
noms de les Closes, Feixa, Nogueró, Pujal, Pastoré, Espona, Sobartals, 
Molles, Segrella, Fenesa, i la Borda de Bringué. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va iniciar l’any 2004 les 
actuacions per adquirir la Casa Bringué, les finques rústiques que l’envolten i 
el patrimoni moble. Aquests equipaments seran la porta d’entrada al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. 
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El Govern impulsa l’elaboració d’un atles d’ocells que 
passen l’hivern a Catalunya 
 
• Estudiarà unes 150 espècies procedents de Rússia, Escandinàvia i 

el centre d’Europa 
 
• Més de 500 voluntaris recolliran informació durant tres anys per 

elaborar l’estudi  
 
• El Govern subvencionarà amb 141.334 euros el treball, que és el 

primer de les seves característiques a Catalunya 
 
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 141.338 euros, a través del  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, per elaborar el primer atles de 
totes les espècies d’ocells que passen l’hivern o part de l’estació hivernal a 
Catalunya.  
 
El Servei de Protecció de Fauna i Flora i Animals de Companyia recollirà el 
material durant tres anys i elaborarà l’atles amb la col·laboració de l’Associació 
Institut Català d’Ornitologia.  
 
Per recopilar tota la informació necessària per fer l’atles, es necessita un 
important conjunt d’observadors. Concretament, unes 500 persones es 
dediquen a recopilar dades sobre les espècies d’ocells que durant els mesos 
d’hivern fan estades a Catalunya, coordinades a través de l’Associació Institut 
Català d’Ornitologia. Es calcula que actualment hi ha unes 150 espècies 
d’aquestes característiques, la majoria procedents de Rússia, el centre 
d’Europa o fins i tot Escandinàvia, que durant els mesos de fred busquen 
indrets més càlids, principalment per trobar-hi aliment. 
 
Disposar d’un atles dels ocells que passen l’hivern a Catalunya permet, a més 
de conèixer el nombre d’espècies que empren el nostre país per hivernar i 
saber quins són els seus moviments, conèixer el grau d’amenaça de les 
diferents espècies i les seves tendències poblacionals i de distribució. L’atles 
és una eina útil per a la planificació de la caça o de la gestió dels espais 
naturals protegits i dels impactes ambientals, i, en definitiva, ajuda a efectuar 
una gestió més eficaç de la protecció de les espècies i de la natura en 
general. 
 
La subvenció aprovada pel Govern es distribuirà en diferents anualitats fins a 
l’any 2010 i el treball de camp es farà durant tres hiverns per diverses raons. 
En primer lloc, per obtenir dades significatives que permetin preveure un 
ventall de temps suficient per disposar de tots els escenaris possibles, atès 
que la biologia dels ocells hivernants depèn d’aquestes condicions.  
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I en segon lloc, per realitzar un projecte a mig termini amb el qual es puguin 
fer les prospeccions amb garanties de prou observadors i amb la visió de la 
variabilitat climatològica que pugui produir-se. En aquest sentit, Catalunya és 
un país prou gran i el període hivernal, a diferència del de la nidificació, és tan 
curt que no hi ha prou temps, ni prou observadors per cobrir tot el territori en 
un sol any.  
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El Govern atorga una subvenció de 350.000 euros al 
consorci públic de televisions locals TDCOM 
 
 

• Amb aquest ajut, el Govern reforça el seu suport a les emissores 
de proximitat en la transició a la Televisió Digital Terrestre (TDT) 

 
• Avui comença una campanya per promoure que els televisors que 

es comprin durant la campanya de Nadal estiguin adaptats a la 
TDT 

 
 
El Govern ha aprovat avui atorgar una subvenció de 350.000 euros a la 
societat Transmissions Digitals i Comunicació, S.A. (TDCOM) per col·laborar 
en les despeses generades pels seus projectes durant el 2007. Amb aquest 
ajut, el Govern continua amb la seva política de suport als consorcis públics 
de televisions locals, especialment en l’etapa de transició a la televisió digital 
terrestre (TDT). 
 
TDCOM és una empresa pública impulsada per la Diputació de Barcelona, 
Localret i Comunicàlia per afrontar els reptes tècnics i econòmics que la 
implantació de la TDT planteja a les televisions locals. Actualment, TDCOM 
representa un centenar d’emissores locals, públiques i privades, a les quals 
assessora en qüestions tècniques i jurídiques, com ara el transport del senyal i 
la gestió del multiplex o la constitució de les associacions de municipis que 
han de gestionar els canals públics. 
 
 
Calendari de la TDT a Catalunya 
 
El Fòrum de la TDT, convocat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, va 
aprovar el passat 8 de novembre el calendari d’encesa de la TDT a Catalunya. 
El procés es farà per demarcacions i s’iniciarà el primer trimestre de 2008 i 
finalitzarà el 2009. En aquest procés, les institucions, associacions i empreses 
representades al Fòrum s’han compromès a sincronitzar l’encesa de les 
televisions digitals d’àmbit local, nacional i estatal.  
 
L’acord implica que hi haurà un sol calendari de transició del model de 
televisió que afectarà totes les televisions per igual en una demarcació 
concreta, evitant així diferents calendaris que podrien representar molèsties 
per a l’usuari. Per altra banda, es promouran plans intensius de comunicació 
en cadascuna de les demarcacions per tal d’incrementar la penetració de la 
TDT en la ciutadania. Per rebre la TDT, els usuaris hauran d’adaptar la seva 
antena i disposar d’un televisor amb descodificador.  
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L’encesa digital arribarà el primer semestre de 2008 a les demarcacions de 
Girona, Reus, Vic, Vilanova i la Geltrú i Mataró. El segon semestre de 2008, a 
les demarcacions de Granollers, Igualada, Tarragona, Manresa i Palafrugell. 
El primer semestre del 2009 se sincronitzarà l’encesa digital a Balaguer, 
Blanes, Figueres i Lleida i el segon semestre de 2009, a Olot, la Seu d’Urgell, 
Tortosa i Vielha Mijaran. Per últim, entre el 2008 i el 2009 tindrà lloc el trànsit a 
la televisió digital a les demarcacions de Barcelona, Cornellà, Llobregat i 
Sabadell.  
 
 
Campanya Una tele sense TDT no és una tele 
 
Precisament avui, 4 de desembre, i fins el 5 de gener de 2008, el Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació ha engegat una campanya per promoure 
que els televisors que es comprin durant la campanya de Nadal estiguin 
adaptats a la televisió digital terrestre (TDT). La campanya té com a lema Una 
tele sense TDT no és una tele. Com a novetat, la campanya pretén incidir 
d’una manera especial en el punt de venda. 
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El Govern destina 1,8 milions d’euros a les 
Diputacions de Barcelona i Girona per ampliar el fons 
bibliogràfic de les seves biblioteques 
 
 

• L’objectiu dels ajuts és avançar en l’equiparació amb els índexs 
mitjans de llibres per habitant registrats a la Unió Europea 

 
• Durant el 2007, l’aportació total a l’adquisició de fons bibliogràfics 

a les biblioteques públiques de Catalunya s’aproxima als 8 milions 
d’euros 

 
• L’evolució de la inversió en els darrers quatre anys evidencia 

l’aposta decidida del Govern per la millora de les biblioteques 
públiques catalanes 

 
 
El Govern ha aprovat avui la concessió d’una subvenció d’1,4 milions d’euros i 
de 410.000 euros per a l’adquisició de fons bibliogràfics a les Diputacions de 
Barcelona i Girona, respectivament. Aquests ajuts s’emmarquen en el Pla de 
Foment de la Lectura, i tenen per objectiu avançar en l’equiparació amb els 
índexs mitjans de llibres per habitant registrats a la Unió Europea.  
 
En aquest sentit, cal destacar que Catalunya, tot i estar encara allunyada de la 
mitjana europea, amb un rati de 1,28 publicacions per habitant en 
contraposició a l’1,5 d’Europa, supera la mitjana de l’Estat espanyol, que se 
situa en un 1,26.  
 
L’adquisició de fons per a les biblioteques es fa a de manera directa a través 
de la direcció general de Cooperació Cultural del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació o bé mitjançant convenis amb les diputacions que 
tenen transferida la gestió, com és el cas de Girona i Barcelona.  
 
A Lleida i a Tarragona, en canvi, la gestió de l’adquisició bibliogràfica 
l’assumeix directament del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
atès que aquestes encara no han assumit la gestió de les biblioteques de la 
seva àrea.  
 
 
Gran increment de la inversió per a la compra de fons bibliogràfics 
 
Enguany, el total de la inversió destinada a l’ampliació de les col·leccions de 
les biblioteques públiques catalanes és de 7,9 milions d’euros. Aquesta xifra 
suposa un creixement del 81% respecte d’allò invertit l’any 2006. L’evolució de 
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la inversió en els darrers quatre anys evidencia l’aposta decidida del Govern 
per la millora de les biblioteques públiques catalanes: 
 
Any Import Nombre de documents adquirits 
2003 334.182€ 17.000 
2004 800.000€ 40.000 
2005 2.405.500€ 120.000 
2006 4.365.598€ 220.000 
 
 
Per territoris, la inversió d’enguany s’ha distribuït de la manera següent: 
 

Territori Inversió 2007 
Barcelona 2.478.880 
Girona 678.999 
Lleida 983.924 
Tarragona 2.851.664 
Terres de l’Ebre 586.344 
Altres despeses no territorialitzades 325.342 

Total Catalunya 7.905.153€ 
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El Govern destinarà més de 4 milions d’euros a la 
construcció de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
 

• Les obres formen part del Pla d’Infraestructures dels arxius 
comarcals, que dotarà totes les comarques d’un d’arxiu comarcal 

 
 

El Govern ha aprovat avui atorgar una subvenció de 764.391 euros a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la l’ampliació de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat. Aquesta xifra se suma als 3.280.646 euros 
inicials que el Govern ja va concedir al consistori el setembre de 2006 amb la 
mateixa finalitat. 
 
La nova aportació del Govern servirà per cobrir l’increment de costos en 
l’edificació del nou arxiu, que s’ha produït, principalment, per l'augment de la 
superfície prevista –passa de 2.000 a 2.339 m2-, i que servirà per ampliar els 
espais de dipòsit i sala de consulta. També es duran a terme intervencions en 
els fonaments amb micropilotatge a molta profunditat. Aquestes obres de 
reforç del sòl es faran perquè l’arxiu es construeix en un espai compartit amb 
un centre cívic i un centre d’estudis.  
 
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat és un dels dotze arxius que s’han 
començat a construir o adequar al llarg del 2007, i que s’inauguraran 
progressivament entre els anys 2009 i 2010. Les obres formen part del Pla 
d’Infraestructures dels arxius comarcals elaborat pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació per dotar totes les comarques d’un d’arxiu comarcal.  
 
Els edificis que es troben actualment en fase de construcció són els següents: 
 
Arxiu Actuació Import 
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Tremp) Nova creació 1.454.995€ 
Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (Seu d'Urgell) Nova creació 2.677.374€ 
Arxiu Comarcal del Montsià (Amposta) Nova creació 2.734.829€ 
Arxiu Comarcal d’Osona (Vic) Adequació 3.050.828€ 
Arxiu Comarcal del Baix Camp (Reus) Adequació 3.280.646€ 

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) Adequació 3.280.646+ 
764.391 € 

Arxiu Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners) Adequació 2.677.374€ 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa (Olot) Adequació 3.050.828€ 
 
Pel que fa als arxius ja finalitzats, enguany se n’han inaugurat el del Pla de 
l’Estany (Banyoles) i el de la Ribera d’Ebre (Móra d’Ebre).  
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El Govern delimita l’entorn de protecció de la Casa 
Calvet i el Col·legi Teresià de Gaudí 
 

• Els edificis estan situats al barri de l’Eixample i de Sant Gervasi de 
Cassoles de Barcelona, respectivament 

 
• Ja havien estat declarats monuments historicoartístics l’any 1969, 

i avui se n’ha ampliat la protecció a les finques limítrofs 
 

El Govern ha aprovat avui delimitar l’entorn de protecció de la Casa Calvet i 
del Col·legi Teresià de Barcelona, construïts per l’arquitecte Antoni Gaudí. 
Ambdós edificis ja havien estat declarats monuments historicoartístics l’any 
1969, i avui se n’ha ampliat la protecció a les finques limítrofs. D’aquesta 
manera, s’evita la construcció de nous elements que puguin alterar el conjunt, 
i es conserva en les millors condicions possibles el llegat patrimonial inherent 
al monument. El subsòl de l’entorn també s’inclou per prevenir futures 
actuacions que puguin malmetre tant l visualització dels edificis com 
representar un risc per a la seva integritat física i ambiental. 
 
 
Casa Calvet, la primera obra de Gaudí a l’Eixample 
 
La Casa Calvet és la primera obra que l’arquitecte Gaudí va emprendre al 
barri de l’Eixample, i la seva primera casa de veïns. L’edifici és al carrer de 
Casp, número 48 (entre Roger de Llúria i Bruc). Va ser encarregat a Gaudí per 
Juliana Pintó, vídua de Pere Màrtir Calvet, i els seus fills Eduard i Pere. Gaudí 
va dissenyar la casa en estil barroc català, propi del segle XVIII, que 
l’arquitecte admirava i que va influir força a la seva obra. Gaudí va adoptar la 
distribució clàssica d’aquestes cases entre mitgeres del “barri dels fabricants”: 
soterrani per a magatzem; planta comercial; principal, amb terrassa a la 
façana posterior, per a habitatge dels amos; tres pisos partits en dos o quatre 
habitatges per planta, per a lloguer; i terrat a la catalana. L’Ajuntament de 
Barcelona li va concedir el premi al millor edifici construït a la ciutat el 1899. 
 
En l’acord aprovat avui, s’inclouen en l’entorn de protecció les finques 33A i 
33B del carrer Casp, situades just al davant de la Casa Calvet, i les situades 
als números 46 (la Casa Salvadó) i 50, que són adjacents al monument. 
 
 
Col·legi Teresià a Sant Gervasi 
 
El Col·legi de les Teresianes està situat al número 85 del carrer de Ganduxer, 
en una illa delimitada també pels carrers Ronda General Mitre i Escoles Pies. 
Construït per Antoni Gaudí els anys 1898-1899, és un edifici aïllat, de planta 
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rectangular i quatre pisos d'alçada, que per fora té una aparença de fortalesa 
inexpugnable. Per dins, però,  és totalment el contrari: diàfan, de gran 
lluminositat, de distribució regular i d'estances àmplies, la qual cosa va 
permetre allotjar-hi un col·legi, un internat i un convent de monges. Tot ell 
respira l'austeritat de l'orde de Santa Teresa i el sentit funcional que 
caracteritza l'obra de Gaudí. Construït fonamentalment amb pedra i maó de 
fàbrica, la severitat d'aquests materials contrasta amb la riquesa formal i 
compositiva dels relleus de la part superior i amb el refinat tractament de la 
ceràmica i la forja, plenes de simbolisme. La simbiosi entre la forma i la funció 
resultà tan pràctica, que l'edifici és emprat encara ara com a centre escolar. 
Gaudí va continuar la mateixa estructura de l’edifici -el col·legi ja estava 
construït fins al primer pis- jugant amb la disposició de les finestres i amb les 
crestes revestides de ceràmica que coronen l’últim pis. El conjunt es completa 
amb els quatre pinacles en els angles amb la seva característica creu 
orgànica de quatre braços. La portalada d’entrada està tancada per una porta 
de reixa, que, juntament amb les del Palau Güell i els Pavellons de la Finca 
Güell, configuren un dels seus millors treballs en ferro forjat.  
 
Segons l’acord aprovat avui pel Govern, en l’entorn de protecció s’inclouen les 
finques següents: a la Ronda General Mitre, la finca número 81-91, que 
correspon a una parcel·la del propi Col·legi; al carrer de Ganduxer, la finca 85-
105, pertanyent de la mateixa manera al Col·legi Teresià, i la finca 107, que fa 
cantonada amb el carrer Alacant. D’aquesta via s’inclouen també les finques 
número 4, 5-9 i 6-12. Finalment, el nou entorn de protecció incorpora la finca 
número 42-48 del carrer de les Escoles Pies, també del Col·legi Teresià.    
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El Govern destina 178.609 euros al manteniment del 
vaixell Thetis de recerca arqueològica marina 
 

• L’embarcació realitza tasques d'inventari, protecció, conservació, 
estudi i i difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es 
troba submergit en aigües costaneres i interiors 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 178.609 euros per al manteniment 
del vaixell Thetis del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC). 
El centre, creat l’any 1992, té com a missions l'inventari, la protecció, la 
conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es 
troba submergit en aigües costaneres i interiors. Des de 1996, el CASC forma 
part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 
 
Per desenvolupar la seva tasca, el CASC disposa del vaixell Thetis, de 22 
metres d'eslora i amb capacitat per a 12 persones, que facilita el treball 
arqueològic subaquàtic. Com a centre d'investigació, de difusió i de formació 
pràctica de nous arqueòlegs, el CASC manté l'inventari del patrimoni cultural 
subaquàtic de Catalunya. La seu es troba a Girona, on també compta amb 
magatzems, una biblioteca especialitzada i laboratoris per a la restauració i 
conservació de materials arqueològics. 
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El Govern destina 5 milions a dues actuacions de 
millora a la xarxa viària a Ponent i l’Àmbit Metropolità 
 
 

• Impulsa la renovació del ferm i la suavització de revolts a l’LV-2001 
entre Mollerussa i Juneda 

 
• Dos passos inferiors permetran millorar la mobilitat dels vianants 

a l’entorn de la C-32, entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. 
 
 
El Govern ha declarat avui l’ocupació urgent dels béns afectats per les obres 
que corresponen a dues actuacions a la xarxa viària de Ponent i l’Àmbit 
Metropolità i que suposen una inversió de 5 milions d’euros. En concret, el 
Govern ha impulsat els treballs de millora de l’LV-2001 entre Mollerussa i 
Juneda i la formació de passos inferiors per a vianants als ramals de la C-32, 
entre els termes d’Arenys de Mar i Arenys de Munt.  
 
 
Millora d’11,6 quilòmetres a l’LV-2011 
 
El Govern ha projectat les obres de millora de l’LV-2001 en un tram d’11,6 
quilòmetres, entre els municipis de Mollerussa i Juneda, amb una inversió 
prevista de 3,1 milions d’euros. Aquesta actuació permetrà renovar el 
paviment de la carretera, així com millorar el traçat i reordenar el trànsit en 
diversos punts. Es preveu que els treballs comencin la primera vinent i  tinguin 
un termini de 10 mesos.  
 
A banda de la millora del ferm al llarg de tot el tram, es modificarà el traçat de 
la via per tal de suavitzar sis revolts i, d’aquesta manera, millorar la seguretat i 
fluïdesa del trànsit. Així mateix, es construiran quatre rotondes –dues al terme 
municipal de Torregrossa i dues a Juneda– amb l’objectiu de reordenar el flux 
de vehicles.  
 
Les primeres dues rotondes substituiran les rotondes partides actuals i tindran 
un diàmetre exterior de 36 metres. Ambdós giratoris comptaran amb cinc 
ramals. Les altres dues rotondes s’ubiquen en encreuaments i tindran 40 
metres de diàmetre exterior. 
 
 
Passos inferiors per a vianants  
 
El Govern també ha impulsat la millora de la mobilitat dels vianants a l’entorn 
de l’autopista C-32 entre els termes municipals d’Arenys de Mar i Arenys de 
Munt. Els treballs consistiran en la formació de dos passos inferiors  per 
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travessar els ramals d’entrada i sortida de la C-32, la construcció de voreres a 
la B-511 i la C-61 i la millora de la intersecció existent d’accés a la 
urbanització d’Aiguaviva.  
 
Es preveu que les obres s’adjudiquin aquest mes de desembre i comencin el 
segon trimestre de l’any vinent, amb un termini d’execució de 12 mesos. 
Aquesta actuació suposarà una inversió d’1,9 milions d’euros. 
 
El pas inferior de vianants del costat mar es construirà entre la B-511 i el 
ramal d’entrada a la C-32 en direcció Girona. Tindrà 19 metres de longitud i 
una amplada de 3 metres, amb escales i rampes per superar el desnivell, de 
manera que permetrà el pas tant de vianants com de ciclistes. 
 
El pas del costat muntanya, situat a la C-61, evitarà el creuament a nivell del 
ramal de sortida de l’autopista provinent de Girona i el d’entrada en direcció 
Girona. Tindrà una longitud de 24 metres i una amplada 3 metres. 
 
A més, el projecte inclou la construcció de voreres en un tram de 800 metres 
de longitud a la B-511 i la C-61 entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, per tal 
de facilitar la mobilitat dels vianants. 
 
Les obres inclouen la millora de la intersecció actual a la C-61 d’accés a la 
urbanització d’Aiguaviva. Així, es construirà una rotonda excèntrica, per tal 
d’afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt.  
 
 


