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El Govern aprova el Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2011-2014 

 
• El document marca l'estratègia d'acció de la Generalitat en matèria 

de cooperació al desenvolupament per als propers 4 anys i 
potencia el valor afegit de la cooperació catalana al món 

 
El Govern ha aprovat el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
2011-2014, que marcarà l'estratègia d'acció de la Generalitat de Catalunya en 
aquesta matèria durant els propers quatre anys. El document renova, per 
tercer cicle consecutiu, el compromís del poble de Catalunya per l'assoliment 
d'un ordre internacional més just i solidari, i subratlla el valor afegit de la 
cooperació catalana al món. La coherència interna i externa de la política de 
cooperació al desenvolupament amb la resta de polítiques públiques de la 
Generalitat n'és un punt prioritari.  
 
Aquest és el tercer pla director que marcarà l'acció del Govern i constitueix el 
resultat de la reflexió dels principals actors de la cooperació del nostre país 
(organitzacions no governamentals per al desenvolupament –ONGD-, ens 
locals, agents universitaris, organitzacions empresarials, organitzacions 
sindicals i agràries i entitats juvenils, a més de la pròpia Generalitat de 
Catalunya) per establir línies d'actuació estratègiques que vetllin per 
l'eficiència, l'eficàcia i la qualitat de les polítiques implementades. El Govern 
referma, així, la seva voluntat de sumar esforços, a través de les seves 
capacitats i de la societat civil, en la lluita contra les desigualtats mundials. 
Com a novetat, a més, el nou pla garanteix en un 60% la participació 
d’aquesta societat civil (i en especial de les ONGD) en la cooperació. 
 
El document aprovat avui dóna continuïtat als dos anteriors (circumscrits als 
períodes 2003-2006 i 2007-2010) i segueix apostant pel paradigma del 
desenvolupament humà, entès com aquell procés que persegueix ampliar les 
capacitats de les persones i dotar-les de més opcions a l'hora de satisfer les 
seves necessitats vitals.  
 
El Pla subratlla el valor afegit de la cooperació catalana. Un valor que prové 
del fet que parteix d'unes polítiques altament participatives i participades i que 
compta amb una àmplia expertesa sectorial, fonamentalment en temes 
relacionats amb la governança multinivell, la configuració de polítiques 
públiques, la construcció de pau i la prevenció de conflictes violents, la 
defensa dels drets col·lectius i de les cultures minoritzades i l'equitat entre 
homes i dones. 
 
Aquest nou Pla també promou una cooperació de banda ampla, és a dir, 
incorpora la coherència interna i externa de la política de cooperació al 
desenvolupament amb la resta de polítiques públiques de la Generalitat i 
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contribueix, a més, a la provisió de béns públics globals, superant, per tant, 
l'estricta gestió de l'Ajut Oficial al Desenvolupament. 
 
Dins el nou document, destaca, també, la creació d'una nova via de treball, 
tant al Nord com al Sud: el codesenvolupament. Aquesta línia neix a partir del 
recent augment del nombre de persones immigrades al nostre país. 
 
Pel que fa al panorama internacional, el Pla Director 2011-2014 té en compte 
els canvis d'escenari dels darrers anys al sector de la cooperació a nivell 
mundial i inclou el compromís assolit en el Programa d'Acció d'Accra (2008) 
per accelerar i aprofundir l'aplicació de la Declaració de París (2005) sobre 
l'eficàcia de l'ajut.  
 
Amb el nou Pla, el Govern referma la seva voluntat i compromís amb el 
finançament del desenvolupament per sumar esforços, a través de les seves 
capacitats, en la lluita contra les desigualtats mundials. 
 
Objectius transversals de la cooperació catalana: 
 

- Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de 
la perspectiva de gènere. 

- Promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la 
governança democràtica i l’enfortiment del teixit social. 

- La sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió –social 
(que inclou la cultural i política), ambiental i econòmica. 

 
Línies d’actuació i percentatge de recursos destinats: 
 

- Línia de desenvolupament ( entre un 70  i un 73% dels recursos) 
- Línia d’acció humanitària (entre un 7 i un 10%) 
- Línia d’Educació per al Desenvolupament (entre un 15 i un 17%) 
- Línia d’enfortiment de les capacitats dels actors de la cooperació 

catalana (entre un 3% i un 5%)  
 
Països i pobles prioritaris 
 

- El Marroc, Palestina, el Sàhara Occidental, Moçambic, el Senegal, 
Guatemala, Nicaragua, el Salvador, Bolívia, Colòmbia i l’Equador 
(concentraran almenys el 70% dels recursos) 

 
- Països Menys Avançats (PMA) (amb una assignació mínima del 25% 

a aquest grup de països) .  
 

- Països i pobles en situació de postconflicte bèl·lic i conflicte 
armat, sotmesos a bloqueig o objecte de greus vulneracions dels drets 
humans. 
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El Govern autoritza la fusió de sis caixes catalanes en 
dues noves entitats 
 

• Ratifica els processos de fusió entre Caixa Catalunya, Caixa 
Tarragona i Caixa Manresa, per una banda; i el de Caixa Sabadell, 
Caixa Terrassa i Caixa Manlleu, per l’altra 

 
• El procés de reestructuració de caixes situa el sistema financer 

català en unes bones condicions per fer front a la sortida de la 
crisi econòmica 

 
El Govern, d’acord amb les competències que li atribueix la Llei de caixes 
d’estalvis, ha aprovat avui autoritzar la fusió de la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, la Caixa d’Estalvis de Tarragona i la Caixa d’Estalvis de Manresa 
en una nova entitat anomenada Caixa d’Estalvis de Catalunya Tarragona  
Manresa. També ha aprovat la fusió de la Caixa d’Estalvis Comarcal de 
Manlleu, la Caixa d’Estalvis de Sabadell i la Caixa d’Estalvis de Terrassa en 
una nova entitat anomenada Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, 
Sabadell i Terrassa (UNNIM).  
 
Aquestes autoritzacions tenen lloc com a conseqüència dels acords de fusió 
adoptats per les assemblees generals de les entitats, celebrades el passat 17 
de maig. Tots dos processos, a més, compten amb els informes previs 
favorables del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional de la Competència.  
 
Les dues operacions, liderades per les pròpies entitats de crèdit i ratificades 
avui pel govern, permeten configurar un nou mapa financer català format per 
entitats més fortes, més capitalitzades i amb més capacitat per contribuir a un 
millor desenvolupament de l’economia.  
 
Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma que ha iniciat la 
reordenació del seu sistema financer, i també ha estat pionera a l’hora de 
completar-la. Aquest procés de reestructuració, que està a punt de culminar 
amb la fusió per absorció de Caixa Girona i “la Caixa”, i els anuncis fets per 
Caixa Penedès i Caixa Laietana d’incorporació a dos Sistemes Integrals de 
Protecció (SIP), situa el sistema financer català en unes bones condicions per 
fer front a la sortida de la crisi econòmica. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 15.06.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5

El Govern impulsa les obres d’una nova sortida de la 
carretera C-55 a Olesa de Montserrat 
 

• El projecte preveu la construcció d’un nou ramal per millorar la 
seguretat viària i l’accessibilitat en aquest municipi 

 
• Els treballs començaran a finals d’any i comptaran amb una 

inversió de 596.000 euros  
 
El Govern ha impulsat avui les obres per a la formació d’una nova sortida de la 
C-55 al terme d’Olesa de Montserrat, que permetrà millorar la seguretat viària i 
l’accessibilitat cap a una zona industrial. Així, el Govern ha aprovat la 
declaració de l’ocupació urgent de béns i drets afectats per aquesta actuació, 
que comptarà amb una inversió prevista de 596.000 euros. Els treballs, en 
fase de licitació, començaran a finals d’any i tindran un termini d’execució de 
sis mesos.   
 
Actualment, a la sortida de la C-55 cap a Olesa de Montserrat hi ha un enllaç 
a diferent nivell que compta amb un carril central situat a la C-55. Els vehicles 
procedents d’Abrera que volen accedir al costat est de la carretera (zona 
situada al marge dret) han de fer el moviment de forma indirecta, per mitjà 
d’un gir a l’esquerra des del carril central. Un cop fora del tronc de la carretera, 
el vial de l’enllaç encamina el trànsit cap a la C-1414, que té un pas inferior 
sota la C-55 i permet accedir a l’àrea del marge dret.  
 
Millora de la seguretat i l’accessibilitat 
 
En aquest àmbit, hi ha previst el desenvolupament del sector industrial la 
Flora, que inclou la substitució de l’enllaç actual per una gran rotonda a 
diferent nivell, amb el tronc de la carretera aixecat. Les obres que el Govern 
impulsa ara corresponen a la formació d’una nova sortida de la C-55 per tal 
que els vehicles puguin incorporar-se directament a la zona situada al costat 
est de la carretera, sense girs a l’esquerra. D’aquesta manera, el nou ramal 
permetrà millorar l’accessibilitat en aquest entorn i la seguretat i la fluïdesa del 
trànsit. 
 
Així, es preveu la construcció d’un nou ramal de desacceleració des del tronc 
de la C-55, fins a la futura rotonda del sector de la Flora, a la zona de l’actual 
C-1414. Aquest ramal tindrà uns 180 metres de longitud, estarà format estarà 
per un carril de 4 metres i un voral d’1 metre a cada costat. 
 
D’altra banda, les obres inclouran la construcció d’un vial bidireccional de 108 
metres de longitud i 5 d’amplada, que permetrà l’accés a la indústria situada al 
marge dret de la C-55. Finalment, aquesta actuació es complementarà amb 
els elements de senyalització vertical i horitzontal, drenatge i seguretat viària. 
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El Govern signa un acord de col·laboració amb el 
Govern de la província xinesa de Jiangsu 
 

• L’acord preveu la creació d’un Comitè Mixt com a mecanisme de 
col·laboració permanent entre ambdós governs 

 
• Es cooperarà en diferents àmbits, com el desenvolupament 

econòmic, la innovació i la recerca, o la protecció mediambiental, i 
el desenvolupament sostenible 

   
El Govern ha aprovat un acord de col·laboració amb el Govern de Jiangsu 
(Xina) amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració que permeti definir i 
desenvolupar projectes en els àmbits dels afers institucionals, el 
desenvolupament econòmic, la promoció de les exportacions i la inversió, la 
innovació i la recerca; els afers socials, culturals educatius i sanitaris; la 
protecció mediambiental i el desenvolupament sostenible.  
 
Per tal d’identificar les prioritats d’actuació, concretar-les, i fer-ne el seguiment 
posterior, es crearà un comitè mixt integrat per representants dels dos 
executius. Aquesta comissió aprovarà un pla de treball biennal, que detallarà 
les accions concretes, avaluarà el desenvolupament del pla i adoptarà 
recomanacions en funció dels resultats obtinguts. 
 
Jiangsu és una de les províncies més riques de la Xina, atès que ocupa el 
tercer lloc en el rànquing del PIB, després de Guangdong i Shandong. La 
província de Jiangsu forma part de la zona geogràfica més pròspera del país, 
que agrupa les grans àrees econòmiques xineses: l’eix Pequín-Tianjín, el delta 
del riu Iang-Tsé i el delta del riu de la Perla, formades per les províncies de 
Xangai, Zhenjiang i Jiangsu. Amb una població total de 138 milions d’habitants 
(el 10,6% del total de la població xinesa), representen el 21,45% del PIB total 
de la Xina. 
 
Al llarg d’aquesta legislatura el Govern ha signat un total de 176 acords 
internacionals, en compliment del que fixa l’article 195 de l’Estatut 
d’autonomia, que atorga a la Generalitat competències per subscriure acords 
de col·laboració per promocionar els interessos de Catalunya. 
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Altres Acords de Govern 
 
Suport a la setmana de l’emprenedoria i la innovació BIZ 2010 
 
El Govern ha acordat el seu suport als actes de la setmana de l’emprenedoria 
i la innovació, BIZ Barcelona, que té lloc a la ciutat de Barcelona del 16 al 17 
de juny. Sota aquesta marca s’hi apleguen múltiples activitats relacionades 
amb l’emprenedoria i la innovació, com ara la segona edició del HIT, el fòrum 
internacional d’emprenedors i inversors; El Dia de l’Emprenedor; i el Fòrum 
TECNIO, la trobada anual de centres tecnològics de Catalunya.  
 
En aquest sentit, i amb l’objectiu de convertir Barcelona i Catalunya en 
referents en els camps de l’emprenedoria i la innovació, i potenciar, optimitzar 
i buscar sinèrgies amb aquests esdeveniments, el Govern donarà suport 
econòmic al BIZ amb una aportació de 500.000 euros a càrrec del Consorci 
Fira Internacional de Barcelona per a l’organització del HIT.  
 
Aquest esdeveniment, que enguany arriba a la segona edició, va néixer amb 
l’objectiu d’esdevenir una trobada mundial de referència per a líders 
empresarials, innovadors, inversors i emprenedors d’arreu del món. L’any 
2009, el HIT va comptar amb l’assistència de 2.000 congressistes, un 35% 
dels quals eren internacionals procedents de 42 països d’arreu del món, i la 
presentació de 65 projectes innovadors.  
 
En l’organització de BIZ Barcelona hi participen tots els actors més 
representatius dels camps de l’emprenedoria i la innovació de Catalunya. Així, 
a banda de la Generalitat també hi col·laboren l’Ajuntament de Barcelona, Fira 
de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, “la Caixa”, el Ministeri de 
Ciència i Innovació i el Pla Estratègic Metropolità.  
 


