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El Govern aprova el Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU), que amplia les seves funcions  
 

• La iniciativa legislativa preveu la incorporació de científics, 
acadèmics i estudiants en el Consell de Direcció de l’Agència, que 
augmentarà l’autonomia respecte de les universitats i 
l’administració 

 
• Aquesta és la primera llei sobre qualitat universitària a Catalunya 
 
• L’avantprojecte preveu com a noves atribucions de l’AQU 

l’elaboració d’informes sobre l’educació superior i la recerca 
universitària, i l’assessorament per promoure l’excel·lència dels 
serveis que presten les universitats 

 
• La finalitat de l’Agència és promoure i garantir la qualitat de 

l’educació superior, d’acord amb estàndards europeus de qualitat. 
Amb la nova llei, l’AQU podrà avaluar la qualitat de cada 
universitat 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’organisme encarregat de promoure 
i avaluar la qualitat de les universitats catalanes. Amb la nova normativa, l’ens 
incorpora noves funcions i crea un nou organigrama semblant al de les 
agències europees més avançades. En aquest sentit, s’amplia el Consell de 
Direcció d’AQU Catalunya, que a més de comptar amb la presència de rectors 
i de presidents de Consells Socials, incorporarà també membres de la societat 
científica i acadèmica i del món social i estudiants.  
 
El Projecte preveu com a noves atribucions de l’AQU l’elaboració d’informes 
sobre l’educació superior i la recerca universitària, i l’assessorament per 
promoure l’excel·lència dels serveis que presten les universitats.  
 
Entre les novetats del text hi ha també la creació de la Comissió 
d’Apel·lacions, que ha d’actuar com a garantia de seguretat jurídica i 
objectivitat de les comissions avaluadores, i un increment de la independència 
i autonomia respecte de les universitats i l’administració.  
 
Més funcions 
 
Amb els canvis legislatius que s’impulsen, l’AQU tindrà com a atribucions 
l’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la 
recerca universitària per tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació, farà anàlisis 
sobre les tendències i el desenvolupament nacional i internacional de les 
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universitats, i també farà assessorament amb l’objectiu de promoure 
l’excel·lència dels serveis que presten les universitats i d’altres centres 
d’educació superior.  
 
Amb la nova llei, AQU Catalunya també podrà avaluar la qualitat de cada 
universitat, d’acord amb estàndards europeus. Les 15 funcions que defineix 
l’avantprojecte de llei són les següents.  
 

a) L’avaluació, la certificació, l’auditoria i l’acreditació de la qualitat de les 
universitats i d’altres centres d’educació superior. 
b) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acreditació, d’acord amb 
estàndards internacionals, dels ensenyaments conduents a l’obtenció de 
títols oficials i propis que imparteixen les universitats i d’altres centres 
d’educació superior.   

c) La promoció de l’avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d’acord 
amb estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la 
recerca, la transferència del coneixement i la gestió. 
d) L’emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada del 
professorat agregat i catedràtic, d’acord amb la Llei d’universitats de 
Catalunya. 
e) L’emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat 
lector i professorat col·laborador, d’acord amb la Llei d’universitats de 
Catalunya. 

f) L’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador de les 
universitats privades i dels centres docents adscrits.  
g) L’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les 
universitats, i la valoració dels mèrits individuals del personal docent i 
investigador, funcionari i contractat, per a l’assignació de retribucions 
addicionals, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya. 

h) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències i el 
desenvolupament nacional i internacional en l’àmbit de l’educació superior, 
així com l’orientació experta i l’assessorament que contribueixi a promoure 
l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i d’altres centres 
d’educació superior. 

i) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació 
superior i la recerca universitària per tal de facilitar l’anàlisi de la seva 
situació i evolució.  
j) El proveïment d’informació pública que demostri l’estat de la qualitat i 
dels processos d’avaluació de la qualitat de les universitats i d’altres 
centres d’educació superior i dels serveis que ofereixen, que contribueixi al 
rendiment de comptes a la societat.  
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k) La promoció i el desenvolupament de la recerca i la innovació sobre els 
models i els processos d’avaluació, de certificació i d’acreditació de la 
qualitat. 

l) La representació internacional del sistema de garantia externa de qualitat 
corresponent al sistema universitari de Catalunya i la participació en el 
desenvolupament de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.  

m) La promoció d’avaluacions temàtiques i el desenvolupament de 
processos d’avaluació i garantia externa de la qualitat. 

n) Les tasques que li siguin encarregades pel departament competent en 
matèria d’universitats, per les universitats i per d’altres centres d’educació 
superior, mitjançant conveni. 

o) La resta de funcions que li atribueixen les lleis que facin referència a 
l’Agència, els seus estatuts i l’altra normativa vigent. 

 
La Llei ha de facilitar que l’Agència s’adapti als nous escenaris que puguin 
derivar-se de l’evolució de la cultura de la qualitat, que afavoreixin la innovació 
en la docència, en la recerca i en la gestió. El treball de l’Agència en la 
demostració internacional dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema 
universitari de Catalunya ha de posicionar Catalunya com un centre d’atracció 
de talent, d’innovació i de creació de coneixement que contribueixi activament 
a la creació de nous àmbits i espais de progrés social. 
 
Garantir la qualitat de l’educació superior 
 
La finalitat de l’Agència és promoure i garantir la qualitat de l’educació 
superior, d’acord amb els estàndards europeus, i proporcionar els criteris per 
assolir la màxima qualitat. De fet, AQU Catalunya ha contribuït d’una manera 
decisiva a impulsar els últims anys la millora de la qualitat de les universitats 
catalanes en el marc europeu. En aquest marc, l’Agència catalana ha estat la 
primera de l’Estat a ser reconeguda internacionalment en el compliment dels 
estàndards i de les directrius de qualitat europeus, a través d’una avaluació 
externa coordinada per l’ENQA (Quality Assurance in Higher Education). 
Aquesta acreditació ha permès que hagi estat una de les primeres agències 
externes de qualitat universitària a ser inclosa a l’European Quality Assurance 
Register for Higher Education (EQAR).  
 
La Generalitat de Catalunya i les set universitats públiques catalanes van 
constituir l’any 1996 el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya, amb els objectius d’avaluació del sistema universitari 
de Catalunya, l’anàlisi dels seus resultats i la proposta de mesures de millora 
dels serveis que presten les universitats públiques catalanes, especialment els 
de docència i recerca i, en definitiva, amb el repte d’impulsar la qualitat i la 
millora contínua del sistema. D’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya 
(LUC) de l’any 2003, passa a denominar-se Agència per a la Qualitat del 
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Sistema Universitari de Catalunya i es presenta sota la denominació 
internacionalment reconeguda d’AQU Catalunya. Ara s’impulsa la primera llei 
sobre qualitat universitària de Catalunya.  
 
AQU Catalunya vol esdevenir la institució de referència en el manteniment 
actualitzat dels conceptes de qualitat i d’excel·lència que han de caracteritzar 
el sistema universitari de Catalunya present i futur, alineant-se amb l’entorn 
internacional i escoltant amb precisió les necessitats del sector i del conjunt de 
la societat. 
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El Govern prioritza la col·laboració amb els ens locals 
perquè realitzin polítiques a favor de les dones 
 

• De les 41 comarques, 32 estan desplegant un pla de polítiques de 
dones i 7 més estan elaborant el seu pla 

 
• Enguany es desplegarà al 100% de la xarxa d’atenció 

especialitzada que preveu la Llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista  

 
• El pressupost destinat al Pla de polítiques de dones 2008-2011 és 

de 132 milions d’euros 
 
 
El Govern ha aprovat avui una inversió per a l’any 2010 del Pla de polítiques 
de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011. Aquest 
document conté un total de 560 actuacions amb l’objectiu de compensar les 
situacions de desequilibri entre dones i homes.  
 
El Pla de polítiques de dones del Govern concreta les actuacions per propers 
quatre anys pel que fa a polítiques de dones a tots els departaments del 
Govern. Està organitzat en 6 línies estratègiques principals, 26 objectius 
generals i 113 objectius específics, i proposa l’aplicació transversal de la 
perspectiva de gènere i de les dones en totes les actuacions governamentals. 
De les 560 actuacions que preveu el Pla, 364 estan en execució, el que 
suposa un grau d’acompliment del 65%. Al 2009 el Govern ha dut a terme 737 
accions (serveis, actes, cursos de formació, subvencions, campanyes, acords, 
informes, publicacions i instruments de coordinació).  
 
Més inversió per millorar la situació de les dones 
 
El Govern segueix invertint en mesures per millorar la situació de les dones en 
tots els àmbits. Avui ha aprovat un pressupost de 132,5 milions d’euros 
destinat a aquestes mesures. Aquesta xifra suposa un increment del 283,5% 
respecte la inversió realitzada l’any 2005 (34,5 milions d’euros). Aquesta 
inversió no suposa cap despesa addicional ni cap modificació pressupostària i 
fa palesa una distribució de la despesa que té en compte les necessitats i les 
situacions específiques de les dones. 
 
La inversió en les polítiques de dones destinada per al 2010 continua sent una 
de les eines per millorar l’economia del país. L’avenç en la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes respon a una necessitat d’equitat, 
aprofundiment democràtic i justícia social, però també a criteris d’eficiència 
econòmica. L’impuls d’un marc favorable al desenvolupament dels projectes 
vitals i professionals de les dones reverteix en l’increment de la competitivitat i 
la modernització de la societat. 
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Col·laboració amb els ens locals des de l’any 2005 
 
Una de les prioritats del Govern continua sent la col·laboració amb els ens 
locals perquè realitzin polítiques que afavoreixin les dones. L’any 2005 
l’Institut Català de les Dones (ICD) va obrir una línia de subvencions a ens 
locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de dones (plans estratègics de polítiques de 
dones). Aquesta convocatòria és de caràcter anual i suposa una inversió en 5 
anys de 11,6 milions d’euros. 
  
Actualment, de les 41 comarques existents, 32 estan desplegant un pla de 
polítiques de dones i 7 més estan elaborant el seu pla. Pel que fa als 
municipis, dels 63 municipis amb més de 20.000 habitants, n’hi ha 55 que 
estan desenvolupant el pla de polítiques de dones i 3 més que l’estant 
elaborant. 
 
El  Pla de polítiques de dones recull l’objectiu de Promoure i contribuir a 
consolidar la transversalització de les polítiques de dones a l’Administració 
local. Aquest objectiu dóna continuïtat a les mesures iniciades ja en el pla 
anterior, 2005-2007, i respon a la voluntat del Govern de promoure la 
transversalitat de les polítiques de dones a les administracions públiques. 
 
Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
 
L’ICD també distribueix entre els ens locals un fons econòmic de 4,2 milions 
d’euros per als anys 2009 i 2010 per desenvolupar els Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones i millorar de l’atenció a les dones a través d’aquests 
centres. L’ICD ja va signar l’any passat acords per a reforçar el funcionament 
de 82 d’aquests serveis i millorar i apropar l’atenció a les dones en tot el 
territori de Catalunya i enguany té previst signar-ne 20 més. Els nous serveis 
suposaran el desplegament del 100% de la Xarxa d’Atenció a Especialitzada 
prevista en la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
 
Els SIAD ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells 
aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, 
familiar i altres. També incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la 
sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència 
masclista.  
 
Dels nous serveis que entren enguany en funcionament, 8 són d’àmbit  
municipal (Salou, Calafell, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Martorell, 
Sant Pere de Ribes i Premià de Mar) i 12 d’àmbit comarcal (Priorat, Conca de 
Barberà, Baix Ebre, Cerdanya, Pallars Sobirà, Garrotxa, Berguedà –Aj. De 
Berga-, Osona, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental i Vallès Oriental). 
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Resum d’actuacions destacades per al 2010 per eixos:  
 
Eix 1.  Transversalitat de les polítiques de dones a les administracions  
públiques 
 

1. Tramitació de l’Avantprojecte de Llei per a una nova ciutadania i per 
a la igualtat de dones i homes (llei d’igualtat).  

2. Creació d'un espai virtual per fer formació en polítiques de dones i 
en perspectiva de gènere 

3. Elaboració i desplegament d’eines per a la implantació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones a 
l’administració de la Generalitat de Catalunya: indicadors, 
estadístiques desagregades, paritat, ús no sexista dels llenguatges, 
informes d’impacte de gènere, formació, mecanismes de 
coordinació. 

4. Suport als ens locals i supramunicipals per elaborar, posar en marxa 
i desenvolupar plans de polítiques de dones.  

5. Promoció de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en 
l'àmbit laboral a les empreses públiques i privades.  

6. Promoció i seguiment dels plans d'igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes a les universitats catalanes 

 

 
Eix 2.  Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals 

 
1. Impuls a la formació en perspectiva de gènere i de les dones a les i 

als professionals dels mitjans de comunicació.  
2. Realització i difusió d'exposicions que facin visibles les creacions i 

produccions culturals femenines 
3. Suport a projectes i activitats que contribueixin a recuperar la 

memòria històrica de les dones  
4. Potenciació del desplegament transversal de la coeducació en el 

desenvolupament dels currículums.  
5. Incorporació transversal de la coeducació a les activitats de 

formació del professorat.  
6. Impuls a la creació i el desenvolupament de màsters i postgraus 

específics de formació en perspectiva de gènere 
 
 
Eix 3. Participació  
 

1. Creació d'un espai virtual per a difondre les activitats de les entitats i 
els grups de dones.  

2. Suport a les entitats de dones per a impulsar la participació i la 
creació de xarxes mitjançant l’accés a les tecnologies de la 
comunicació i la informació.  

3. Impuls de la presència de les dones en els òrgans consultius i 
d'assessorament de les administracions públiques.  
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4. Potenciació del CNDC i dels seus grups de treball i ampliació i 
reforçament de les assemblees territorials de dones de Catalunya  

5. Incorporació de les dones migrades al teixit cívic 
6. Desplegament dels mecanismes per fer efectiva l'equitat de la 

participació de dones i homes en els òrgans de decisió esportius de 
representació nacional, estatal i internacional 

 

Eix 4. Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps  
 

1. Facilitació de la reincorporació de les dones al mercat de treball 
remunerat mitjançant la participació en diferents polítiques actives 
d'ocupació.  

2. Realització d'accions de formació professional ocupacional i afins, 
en sectors en els quals les dones estan subrepresentades.  

3. Accions de suport a l'emprenedoria femenina.  
 
 

Eix 5. Qualitat de vida i cohesió social 
 

1. Impuls a la recerca sobre la situació de les dones a Catalunya  
2. Impuls al desplegament de nous Serveis d’Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD) i suport als ja existents  
3. Creació d’eines de sensibilització i informació específiques sobre 

temes relacionats amb la qualitat de vida de les dones  
4. Elaboració i implementació de programes específics de suport a les 

dones en situació de risc d'exclusió 
5. Elaboració i implementació d'un programa d'apoderament i d'inclusió 

social i professional per a noies tutelades i extutelades  
6. Integració de les diferències de gènere i les característiques 

determinades pel cicle vital en el disseny, l'atenció i l'avaluació dels 
serveis sanitaris 

7. Elaboració d'estudis d'adaptació de les polítiques mediambientals a 
l'organització de la vida quotidiana de les persones 

 

Eix 6. Intervenció integral contra la violència masclista 

1. Desenvolupament d’estratègies d’informació, sensibilització i 
prevenció de violència masclista a nivell general i/o adreçades 
especialment a joves i col·lectius específics.  

2. Difusió i implementació territorial del protocol marc per a una 
intervenció coordinada contra la violència masclista i desplegament 
dels circuit territorials. 

3. Elaboració i implementació de programes de formació per a 
professionals que intervenen en l’abordatge de la violència 
masclista. 

4. Desplegament de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones en situacions de violència masclista. 
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5. Suport econòmic i tècnic als ens locals en el desenvolupament de 
polítiques públiques per a l’abordatge de la violència masclista. 

6. Promoció de mesures de formació ocupacional i d'inserció laboral 
de les dones que pateixen o surten de qualsevol situació de 
violència masclista. 

7. Desplegament normatiu d’altres mesures de suport a les dones en 
situació de violència masclista, establertes a la Llei 5/2008 del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista: fons de garantia de 
pensions i prestacions, indemnitzacions, accés a l’habitatge, etc. 
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El Govern atorga les medalles i plaques Josep Trueta 
al mèrit sanitari a nou persones i tres entitats 
 

• Amb aquests guardons es vol distingir les persones i entitats que 
han contribuït a la millora de la sanitat 

 
• El lliurament de les distincions tindrà lloc el 25 de maig al Palau de 

la Generalitat 
 
El Govern ha distingit amb les medalles i plaques Josep Trueta nou persones i 
tres entitats que, pels seus mèrits, han contribuït destacadament al progrés i a 
la millora de la sanitat.  
 
Els guardonats amb la medalla Josep Trueta són l’especialista en 
radiodiagnosi Javier Bardají; el digestòleg Miquel Bruguera; el professor de 
Polítiques Públiques de la Universitat Pompeu Fabra i llicenciat en Medicina, 
Vicenç Navarro; la podòloga Virgínia Novel; l’infermera Rosa Parés; la 
periodista Milagros Pérez Oliva; els metges de família Carles Querol i Josep 
Ruscalleda, i el farmacèutic Andreu Suriol. 
 
Pel que fa la placa Josep Trueta, ha estat atorgada a la Fundació Eulàlia 
Torras de Beà, dedicada a la salut mental; a l’obra social de la Caixa i a 
l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona. 
 
La medalla i la placa Josep Trueta al mèrit sanitari van ser creades pel Govern 
l’any 1997, coincidint amb el centenari del naixement d’aquest doctor i científic 
català. L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el 25 de maig, a les 19 
hores, al Palau de la Generalitat. 
 
 
Les persones que han estat guardonades són les següents: 
 
Javier Bardají Garrido (Barcelona, 1955 - Móra d’Ebre, 2009). Llicenciat en 
medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (1978). Especialista en 
radiodiagnòstic per la Universitat de Barcelona (1981). Va impartir docència en 
aquesta especialitat en diversos centres hospitalaris i va participar en 
programes de formació continuada en atenció primària. També va ser docent 
de la Unitat de Protecció Radiològica de la Càtedra de Física Mèdica de la 
Facultat de Medicina de Reus (1997). Bona part de la seva carrera 
professional es va desenvolupar a les Terres de l’Ebre com a metge 
especialista en radiologia del CAP Baix Ebre de Tortosa (1982-1996), de 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa (1982-1991), de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta (1994-2003) i també com a cap del Servei de Radiologia 
de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre des del 2000. Va ser el responsable de 
la digitalització de la imatge radiològica a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i 
de l‘accessibilitat dels centres d’atenció primària de la seva àrea de referència. 
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Va ser membre de la Unitat de Seguiment del Programa de Cribratge de 
Càncer de Mama a Tarragona i Terres de l’Ebre des del 1998 i vocal de la 
Junta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 
Balears des del 1984. El 2009 se li concedí la Medalla al Treball President 
Macià de la Generalitat de Catalunya. 
 
Miquel Bruguera i Cortada (Barcelona, 1942). Llicenciat en medicina per la 
Universitat de Barcelona (1965). Especialista en medicina interna i de l’aparell 
digestiu (1972). Doctor en medicina per la Universitat de Barcelona (1979). És 
professor titular de medicina de la Universitat de Barcelona des del 1985. 
Quasi tota la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat a l’Hospital Clínic 
de Barcelona, primer com a cap de secció del Servei d’Hepatologia (1979-
2000) i després com a consultor sènior (2000-2010). Ha estat president de la 
Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i de Balears (1983-1984), president de la Asociación 
Española de Hepatología (1993-1997), president del Patronat de la Fundació 
Museu d’Història de Medicina de Catalunya des del 1995 i president del 
Col·legi de Metges de Barcelona (1994-2010). El 2001 va rebre la Medalla 
Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic. 
 
Vicenç Navarro López (Barcelona, 1937). Llicenciat en medicina i cirurgia per 
la Universitat de Barcelona (1962). Exiliat d’Espanya el mateix 1962, va 
estudiar economia política a Suècia i polítiques públiques i socials a la London 
School of Economics, Oxford i Edimburg. Actualment és catedràtic de ciències 
polítiques i socials a la Universitat Pompeu Fabra. És també professor de 
polítiques públiques a la The Johns Hopkins University, on ha impartit 
docència durant 35 anys. Dirigeix el Programa en Polítiques Públiques i 
Socials, patrocinat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i la The 
Johns Hopkins University. Dirigeix també el Observatorio Social de España. 
Anteriorment, va ser catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de 
Barcelona. Ha estat assessor de les Nacions Unides, l'Organització Mundial 
de la Salut i de diversos governs europeus i d’Amèrica Llatina, fins i tot del 
Govern d'Unitat Popular de Xile o el Govern cubà, i d’altres governs, així com 
del Congrés dels Estats Units d’Amèrica. El 1993 va formar part del grup de 
treball sobre la reforma sanitària de la Casa Blanca dirigit per Hillary Rodham 
Clinton. Des del 2004 és el president del Consell Assessor de Sanitat del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Ha escrit 34 llibres, 
publicats en diversos idiomes, i més de 600 articles científics. Durant l’any 
2009 ha estat un dels investigadors socials espanyols més citats en la 
literatura científica internacional. 
 
Virgínia Novel i Martí (Barcelona, 1944). Diplomada en podologia per la 
Universitat de Barcelona (1978) i llicenciada en podologia per l’Escola Superior 
de Saúde do Vale do Sousa - Instituto Politécnico Saúde do Norte CESPU–CRL, 
Oporto-Portugal (2001). Llicenciada en antropologia social i cultural per la 
Universitat Catòlica de San Antonio de Murcia (2001). Doctora honoris causa 
en ciències mèdiques per la Pennsylvania College of Podiatric Medicine 
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(1998). Doctora cum laude per la Universitat de Barcelona (2009). És 
professora titular del Departament de Podologia de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Podologia de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència en 
cirurgia podològica, deontologia i legislació podològica, i podologia preventiva 
des del 1983. És vicedirectora de l’Escola esmentada; directora de la Clínica 
Podològica de la Universitat de Barcelona (1983); membre del Claustre de la 
Universitat de Barcelona; també forma part de diverses comissions docents de 
la Universitat de Barcelona. És presidenta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos i expresidenta del Col·legi Oficial de Podòlegs de 
Catalunya (1994-2010). És autora de nombroses publicacions científiques tant 
en l’àmbit nacional com internacional i coautora de diversos llibres relacionats 
amb la podologia. El 1999 se li va concedir la Medalla al Treball President 
Macià de la Generalitat de Catalunya. 
 
Rosa Parés Palom (Verges, 1949). Diplomada en infermeria per la Universitat 
de Barcelona-Hospital Universitari Vall d’Hebron (1969). Especialista en 
infermeria pediàtrica (1973) i màster en gerontologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a infermera a l’Hospital Infantil de la 
Vall d’Hebron (1971-1973) i a l’Hospital Clínic (1975-1980). Ha estat docent a 
l’Escola d’ATS de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, del 
màster d’atenció sociosanitària a persones amb dependència de l’Escola 
Universitària d’Infermeria Santa Madrona-Fundació la Caixa i del postgrau de 
gestió de residències de la Universitat Ramon Llull. La seva trajectòria 
professional s’ha desenvolupat, els últims 30 anys, en el camp de l’assistència 
a les persones grans i els malalts crònics en l’àrea sociosanitària. Ha 
col·laborat en la posada en marxa del Centre Geriàtric Llar Cabanelles del 
Consorci Sanitari de Mataró, com a directora assistencial (1981-2000). De 
2000 a 2010 ha estat adjunta a la direcció d’infermeria de l'Antic Hospital Sant 
Jaume de Mataró i directora de la Residència Sant Josep del Consorci Sanitari 
del Maresme. És membre fundadora de la Societat Catalanobalear de Cures 
Pal·liatives, de l’Associació Multidisciplinària de Gerontologia, de l’Associació 
Catalana d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica, i de l’Associació Alzheimer 
de Catalunya. Membre de diferents consells consultius del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) i del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Milagros Pérez Oliva (Eriste, 1955). Llicenciada en ciències de la informació 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980). També va cursar estudis de 
dret a la Universitat de Barcelona (1980-1984). Actualment és professora del 
màster de periodisme de El País-Universidad Autónoma de Madrid i també ha 
impartit classes a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. 
Treballa com a periodista al diari El País des del 1982, on és defensora del 
lector (2009). La seva tasca periodística s’ha centrat en les especialitats de 
biomedicina i salut, i ha rebut diversos premis en aquest camp, com el Premi 
de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona (1996), el Premi Nacional de 
Periodisme (2006), concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Premi de Bioètica de la Fundació Víctor Grífols i Lucas (2007) o 
el Premi de la Sociedad Española de Medicina General (2008). Col·labora 
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regularment, com a analista, en diversos programes com “Hora 25” i “El Balcó” 
de la Cadena Ser, “El Matí” de Catalunya Ràdio, “Els Matins” de TV3, i “59 
segons” de TVE. És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra i del Comitè de Ciències del Consell de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat vicedegana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya i presidenta de la Demarcació de Barcelona (1991-
1997) d’aquest Col·legi. 
 
Carlos Querol Vela (Saragossa, 1952). Llicenciat en medicina i cirurgia per la 
Universitat de Saragossa (1977). Especialista en medicina de família i 
comunitària (1993). És funcionari del cos nacional de metges titulars al servei 
de l’administració local (1983), transferit a la Generalitat de Catalunya. Inicià la 
seva activitat professional a Catalunya com a metge de família a la població 
de Maials (1978). El 1980 es traslladà a Os de Balaguer, on resideix des de 
llavors, i exerceix com a metge de família en aquesta localitat i al municipi de 
les Avellanes i Santa Linya. També és el metge de família de la residència 
geriàtrica municipal d’Os de Balaguer des de la seva creació (1988). Forma 
part de l’Equip d’Atenció Primària de l’ABS de Balaguer des del seu inici, on 
va participar en l’elaboració del primer reglament de règim intern. Actualment 
n’és el referent en neurologia (2008) i hi realitza tasques docents i d’educació 
sanitària en aquesta matèria. Ha estat el representant de la comarca de la 
Noguera al Sindicat Provincial de Metges Titulars de Lleida i vocal de 
Medicina Rural al Col·legi Oficial de Metges de Lleida (1998-2002). Des del 
2002 és el secretari d’aquesta institució i també és membre del Plenari del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 
 
Josep Ruscalleda i Sabater (Sant Feliu de Guíxols, 1910). Llicenciat en 
medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (1934). Inicià la seva 
activitat professional com a metge a Cassà de la Selva l’any 1936, substituint 
el seu oncle patern, que n’era el metge titular. Des de llavors i fins l’any 1982 
va exercir com a metge de família a Cassà de la Selva, encarnant la figura del 
metge rural. Ha estat un clar exponent del metge arrelat a la població i la 
comarca on ha exercit la medicina i ha col·laborat en moltes de les entitats del 
poble, com ara la Colla Excursionista, la Unió Esportiva Cassà o el Club 
d’Escacs. Actualment, és el president local de Càritas. És un dels col·legiats 
més antics del Col·legi de Metges de Girona. L’any 2008, amb Joaquim 
Tolosà, va publicar les seves memòries Anys i panys, vivències d’un metge 
rural. 
 
Andreu Suriol Ribé (l’Arboç, 1945). Llicenciat en farmàcia i diplomat en 
òptica oftàlmica i acústica audiomètrica per la Universitat de Barcelona. Ha 
estat farmacèutic titular del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya durant 29 anys i és titular de l’oficina de farmàcia de l’Arboç des de 
1973. Va fundar l’Associació de Farmacèutics Empresaris de Tarragona 
(AFET), de la qual va ser el primer president. També va crear i presidir la 
Federació Catalana d’Associacions de Farmacèutics Empresaris (FEFAC). És 
president del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona des de l’any 2004 i 
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també vocal autonòmic del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de España des del 2005. Durant el període 2002-2006 fou 
membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona 
i des del 2006 n’és el vicepresident segon. 
 
 
Les plaques es lliuraran a les entitats següents: 
 
Fundació Eulàlia Torras de Beà: La Fundació Eulàlia Torras de Beà va 
iniciar la seva trajectòria el darrer trimestre de 1969 quan, per iniciativa de la 
doctora Eulàlia Torras de Beà, es va posar en marxa el Servei de Psiquiatria 
del Nen i l’Adolescent de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Es tractava 
del primer servei a Catalunya que oferia no només el diagnòstic, sinó també el 
tractament psicològic adaptat a cada cas, entre els quals trobem la reeducació 
i l’estimulació terapèutica. L’any 1989, el Servei de Psiquiatria del Nen i 
l’Adolescent de l’Hospital Creu Roja s’integra a la xarxa de centres de salut 
mental infantil i juvenil desplegada pel Servei Català de la Salut. Un any més 
tard, el 1990, es constitueix la Fundació Eulàlia Torras de Beà (Institut de 
Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent). Durant aquests quaranta 
anys, la Fundació ha col·laborat intensament amb la Generalitat de Catalunya 
per tal de millorar la salut mental de la població més jove i d’orientar les seves 
famílies, i ha dut a terme una destacada activitat docent i de recerca.  
 
 
Obra Social “la Caixa”. L’Obra Social “la Caixa” gestiona els recursos que 
"La Caixa" destina a la seva obra social i cultural, amb especial incidència, en 
els seus orígens, en el suport a la gent gran (“Homenatges a la Vellesa”, des 
de 1925). Actualment, finança i impulsa activitats de caràcter social, educatiu, 
cultural i científic. L’Obra Social aposta per la posada en marxa d’iniciatives 
que intenten donar resposta a algunes de les demandes socials més urgents, 
també en el camp de la salut: la lluita contra la pobresa infantil, la integració 
laboral de col·lectius fràgils, el suport integral a malalts terminals, la prevenció 
de la dependència, el foment del voluntariat, la integració d'immigrants o la 
conservació del medi ambient. En els darrers anys s’ha convertit en la primera 
fundació privada espanyola, la segona europea i la cinquena del món per 
volum pressupostari, segons dades de l'European Foundation Centre.  
 
 
Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona. L’Observatori 
de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona es va posar en marxa l’any 
2006. Forma part de l’organigrama del Servei Regional al Camp de Tarragona 
de l’Agència de Protecció de la Salut i constitueix un recurs específic per al 
Camp de Tarragona i únic a l’Estat espanyol. La seva missió principal és la 
protecció de la salut i la prevenció dels factors de risc ambiental que puguin 
repercutir en la salut de les persones. L’Observatori compta amb la 
col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), la Universitat Rovira i Virgili, 
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l’Ajuntament de Tarragona, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i el 
Registre de Càncer de Tarragona. L’Observatori és també un punt de 
confluència dels sectors industrials i no industrials (l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona i l’Autoritat Portuària de Tarragona, entre d’altres), dels 
grups ecologistes, dels responsables de l’àmbit municipal i dels ciutadans. 
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El Govern amplia en 38 milions d’euros els crèdits de 
suport a l’automoció 

 
• Amb aquest increment, la línia de finançament específica per als 

fabricants de vehicles estarà dotada amb 43,1 milions d’euros 
 
• El Govern dóna continuïtat a les mesures iniciades en el sector al 

llarg del 2009, en el marc de l’estratègia catalana del sector de 
l’automoció 

 
El Govern ha autoritzat avui ampliar en 38 milions d’euros la línia específica 
de suport als fabricants de vehicles. L’objectiu és potenciar les activitats 
relacionades amb l’R+D i amb la protecció del medi ambient, en un moment 
cabdal de la indústria de l’automòbil a Catalunya davant dels nous reptes de 
competitivitat que se li presenten amb la industrialització del vehicle verd. 
 
Aquesta línia de finançament atorgarà fins el 80% de la inversió, a un tipus 
d’interès zero, sense garanties per part dels beneficiaris, i a retornar en un 
màxim de quinze anys, amb cinc de carència.  
 
Els préstecs en condicions preferents, que es van impulsar atesa la 
particularitat del sector de l’automoció, es van fer públics al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 22 d’abril amb una dotació de 5,1 
milions d’euros. En aquest sentit, el Govern dóna continuïtat a les mesures 
iniciades en el sector al llarg del 2009, en el marc de l’estratègia catalana del 
sector de l’automoció. 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat la signatura d’un protocol de col·laboració 
amb les empreses SEAT SA i CENTRO TÉCNICO de SEAT, SA, per a donar 
suport en el període 2010-2013 a aquelles iniciatives d’inversió en projectes de 
recerca, desenvolupament i innovació que consolidin el teixit productiu del 
sector de l’automoció a Catalunya.  
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El Govern aprova el Pla cartogràfic de Catalunya 
 

• És un instrument que determina els objectius i la coordinació de 
les activitats cartogràfiques de la Generalitat 

  
• El Pla adequa la geoinformació catalana a les especificacions 

europees  
 

El Govern ha aprovat el Pla cartogràfic de Catalunya, l’instrument bàsic de la 
planificació de la geoinformació de la Generalitat. El Pla determina els 
objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques i la constitució i la 
millora permanent de la infraestructura d’informació geogràfica de Catalunya. 
 
Aquest pla identifica el conjunt d’informació geogràfica que l’Administració de 
la Generalitat i l’Administració local de Catalunya produeix i utilitza, i en 
determina l’estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, 
l’actualització i les condicions d’accés. Aquest instrument aproxima la 
geoinformació catalana a la normativa europea, concretament a la Directiva 
INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe).  
 
Coordinació de les activitats cartogràfiques 
 
El Pla cartogràfic de Catalunya conté les bases generals d’actuació per 
programar, finançar i executar les activitats coordinades i el catàleg 
d’informació geogràfica. El document garanteix els nivells mínims de qualitat, 
actualització i disponibilitat de l’activitat cartogràfica i d’informació geogràfica 
relacionada a càrrec de les administracions. A més, el Pla engloba l’anàlisi de 
la geoinformació oficial, les característiques d’organització i la utilització de la 
Infraestructura d’Informació Geogràfica a Catalunya. 
 
També s'inclouen en aquest pla les mesures de foment i la promoció dels 
serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, i la relació d’ens locals i 
d’altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d’informació 
geogràfica a Catalunya. 

 
El Pla cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida, tot i que s’ha de revisar 
cada vuit anys. En funció de les necessitats d’informació, la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de Catalunya anualment pot actualitzar els estudis i 
les dades.  
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Altres Acords de Govern 
 
Impuls a una nova llar residència per a persones amb malaltia mental a 
Barcelona  
 
El Govern ha acordat subvencionar amb més d’un milió d’euros les obres de la 
llar residència per a persones amb malaltia mental que la Fundació Via Guasp 
impulsa al número 124 del Passeig Maragall de Barcelona. Aquest centre 
oferirà 45 places residencials, concertades, i té un pressupost global de 2,1 
milions d’euros. 
 
La llar residència consta de soterrani, cinc plantes i un altell cobert. Al 
soterrani hi haurà un aparcament de 10 places. A la planta baixa s’hi ubicaran 
els serveis de consergeria, bugaderia i cuina. La primera planta acollirà la seu 
de la Fundació Via Guasp i a les tres plantes superiors hi haurà la zona 
residencial. A l’altell hi ha projectat un terrat que servirà com a espai d’esbarjo 
i instal·lacions. 
 
 
El Govern ratifica Francesc Xavier Grau com a rector de la Universitat 
Rovira i Virgili  
 
El Govern ha ratificat avui el nomenament de Francesc Xavier Grau com a 
rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Grau va guanyar les eleccions el 
passat 6 de maig i afronta ara el seu segon mandat. 
 
Francesc Xavier Grau i Vidal és rector de la URV des de 2006. Anteriorment 
havia ocupat diversos càrrecs acadèmics en la mateixa universitat. Nascut a 
Lleida (1958), és doctor en ciències químiques per la Universitat de Barcelona 
(UB) i catedràtic de mecànica de fluids. Els seus interessos en recerca se 
centren principalment en la física, la modelització i el control dels fenòmens de 
transport de calor, matèria i quantitat de moviment en fluxos industrial i en el 
medi ambient. És autor o coautor de més de 80 publicacions en llibres i 
revistes científiques, i ha estat l’investigador principal de 18 projectes i ajuts a 
la recerca finançats en convocatòria pública.  
 
Com a professor, ha impartit cursos relacionats sobretot amb fenòmens de 
transport, mecànica de fluids, dispersió de contaminants, modelització i 
simulació de processos industrials. A més, ha participat en la configuració del 
model educatiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ), 
que ha rebut el Premi a la Qualitat i Innovació Docent del Consell Social de la 
URV, la Distinció Jaume Vicens Vives que atorga la Generalitat, i el Premi a la 
Qualitat Docent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.  
 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Castelldefels 
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El Govern ha acordat atorgar la concessió definitiva per a la prestació del 
servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència a l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat). 
  
El municipi ja disposava de la concessió provisional d’una emissora de 
freqüència modulada de tipus municipal des de 1992. Després de l’aprovació 
dels projectes tècnics de les emissores i de la inspecció tècnica de les 
instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a 
la ràdio municipal.   
 


