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El Govern aprova un fons per cobrir l’impagament de 
pensions i prestacions alimentàries o compensatòries 
 

• L’objectiu és compensar la situació de precarietat econòmica en 
què es troben famílies amb pocs recursos quan no reben la pensió 
que tenen assignada 

 
• Les persones beneficiàries rebran un màxim de 285 euros per fill 

de la pensió que tinguin reconeguda judicialment, per un període 
de 18 mesos 

 
• Els cònjuges que no paguin la pensió hauran de retornar els diners 

del fons a l’Administració, i si no ho fan l’Agència Tributària de 
Catalunya executarà aquest cobrament 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret que crea un fons per cobrir l’impagament 
de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries. Aquestes 
prestacions són establertes per via judicial en casos de separació familiar. Les 
alimentàries són assignades per assegurar les necessitats primordials de la 
persona beneficiària i dels seus fills i filles, mentre que les compensatòries van 
destinades a reduir la diferència econòmica entre cònjuges després de la 
separació.  

  

El Fons de garantia de pensions i prestacions aconseguirà que hi hagi més 
corresponsabilitat parental entre les exparelles i els seus fills i filles. I al mateix 
temps, contribuirà a la lluita contra la violència econòmica, que és aquella que 
té per objectiu deixar sense recursos de forma intencionada a la dona i als 
seus fills i filles, amb la voluntat de produir danys psicològics i manca 
d’autoestima. 

 

L’objectiu del Fons, que serà complementari del fons de l’Estat, és compensar 
la situació de precarietat econòmica en què es troben famílies amb pocs 
recursos quan no reben una prestació que tenen assignada judicialment.  

 

Qui pot accedir al Fons 

Poden accedir al Fons les persones que no estiguin cobrant una pensió 
alimentària o compensatòria reconeguda judicialment, així com els seus fills i 
filles menors d’edat o majors d’edat amb un grau igual o superior de 
discapacitat del 65%. A més, caldrà disposar de la resolució judicial que 
reconeix el dret a percebre una pensió i tenir uns ingressos inferiors a 854 
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euros mensuals, equivalents a 1’5 vegades l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC). En el cas de tenir a càrrec infants menors o 
persones més grans de 65 anys, el límit de 1’5 vegades l’IRSC s’ampliarà en 
0’3 per cada persona a càrrec. 

 

Salari mensual màxim per accedir al fons 

 

 Sense 
persones a 

càrrec 

Amb 1 
persona a 

càrrec 

Amb 2 
persones a 

càrrec 

Amb 3 
persones a 

càrrec 

Límit mensual 1’5 vegades 
IRSC 

1’8 vegades 
IRSC 

2’1 vegades 
IRSC 

2’4 vegades 
IRSC 

Equiparació 
IRSC 2010 

854 € 1.024 € 1.195 € 1.366 € 

 

El dret a cobrar una prestació del Fons comença un mes després d’haver 
interposat una demanda per executar el pagament i que aquest no s’hagi 
cobrat.  

 

Quantia i durada 

Les prestacions econòmiques que provenen del Fons de garantia de pensions 
són considerades una bestreta que l’Administració recuperarà. Un cop una 
persona sol·licita la prestació del Fons, l’Administració de la Generalitat oferirà 
un període voluntari perquè la persona deutora pagui el seu deute. Si no ho fa, 
l’Agència Tributària de Catalunya executarà aquest cobrament, amb els 
recàrrecs i interessos de demora que corresponguin. Per aquest motiu, el 
Fons de garantia actuarà també com a instrument preventiu, ja que l’amenaça 
de cobrament forçós pot fer canviar d’actitud a moltes persones deutores. 

 

El Fons de garantia cobreix l’import mensual de les pensions impagades que 
s’hagin establert per la via judicial, fins a un màxim del 50% de l’IRSC, que 
enguany equivaldria a 285 euros. Com que el Fons de garantia és 
complementari del fons de l’Administració de l’Estat, la Generalitat 
descomptarà l’import que la persona beneficiària tingui dret a cobrar del fons 
estatal d’impagaments, que és d’un màxim de 100 euros.  
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És a dir, la persona beneficiària que també tingui dret al fons estatal, rebrà 
com a màxim 285 euros de la pensió que tingui reconeguda judicialment. Els 
primers 100 euros d’aquest import seguiran essent aportats per l’Estat, com 
fins ara.  

 

Exemples de cobrament 

 

Pensió reconeguda 
judicialment 

Prestació del Fons 
de garantia 

Prestació del fons 
estatal 

Import total que rep 
el/la beneficiari/a 

75 € 0 € 75 € 75 € 

250 € 150 € 100 € 250 € 

400 € 185 € 100 € 285 € 

 

El període màxim de cobrament d’aquesta prestació és de 18 mesos, ja sigui 
de forma contínua o discontínua. El Fons de garantia entrarà en funcionament 
l’1 de maig de 2011. 
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El Govern aprova el Projecte de llei per a una nova 
ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes 
 

• El text estableix les obligacions dels poders públics i els agents 
socials per fer possible la igualtat efectiva de dones i homes 
 

• Es tenen en compte tots els àmbits que incumbeixen les dones: 
mercat de treball; treball familiar, domèstic i de cura; 
participació; educació; recerca; mitjans de comunicació; salut; 
empresa; esports; seguretat, etc. 

 
• Per primera vegada es reuneixen en un sol document totes les 

referències normatives anteriors 
 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, que té com a objectiu promoure una 
societat on les dones puguin desenvolupar les seves capacitats personals i 
prendre decisions sense limitacions per raó de sexe.  
 
El text estableix les actuacions que han d’incorporar els poders públics 
catalans per fer efectiu el principi de la igualtat. Es tenen en compte tots els 
àmbits que incumbeixen les dones: mercat de treball; treball familiar, domèstic 
i de cura; participació; educació; recerca; mitjans de comunicació; salut; 
empresa; esports; seguretat, etc. 
 
Malgrat els avenços notoris produïts en els darrers anys, les dades fan palesa 
una situació encara no normalitzada: les alcaldesses representen només un 
12,5% del conjunt de persones titulars de les alcaldies; les professionals que 
treballen fora de casa dediquen el doble o el triple de temps que els homes a 
les tasques domèstiques; les dones guanyen, de mitjana, un 28% menys que 
els homes.  
 
Mesures incloses en el Projecte de llei 
 

• Les administracions públiques hauran de tenir una representació 
equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de direcció, i vetllar 
per aquesta presència equilibrada en el repartiment del poder polític i en 
els càrrecs i activitats on les dones es troben infrarepresentades. 

 
• La coeducació ha de ser considerada element fonamental per assolir la 

igualtat de dones i homes, entenent com a coeducació aquesta acció 
educativa que valora indistintament l’experiència, les aptituds i 
l’aportació social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, 
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sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, 
per tal de construir una societat sense subordinacions culturals i socials 
entre dones i homes. 

 
• Els poders públics han de dur a terme accions per dinamitzar el teixit 

associatiu femení i han d’incorporar en l’agenda política les aportacions 
dels col·lectius de dones. 

 

• Les empreses ha d’incorporar mecanismes per complir amb el principi 
d’igualtat retributiva de dones i homes.  

 
• S’ha de crear un òrgan d’assessorament, control i promoció de la 

igualtat en la negociació col·lectiva. 
 
• Les administracions públiques han d’incentivar les empreses que 

realitzin bones pràctiques en matèria de conciliació, i promoure la 
coordinació dels horaris de les ciutats tenint en compte les exigències 
laborals, personals i familiars de la ciutadania. 

 
• Les administracions públiques han de dissenyar projectes integrals 

específics per a dones en situació de precarietat econòmica i risc 
d’exclusió social per actuar sobre les causes de la feminització de la 
pobresa. 

 
• Les administracions públiques de Catalunya, i els organismes i les 

entitats que en depenen, han de denegar l’atorgament de subvencions, 
ajuts, beques i llicències a aquelles empreses i entitats sol·licitants 
sancionades o condemnades per la realització o tolerància de 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe. 

 
• Es determinen les actuacions que els mitjans de comunicació han de 

dur a terme per oferir una imatge adequada a la importància de les 
aportacions de les dones. 

 
La culminació d’un procés iniciat amb l’Estatut del 1979 

Amb aquest text es culmina un procés de reconeixement normatiu dels drets 
de les dones i de la igualtat efectiva de dones i homes iniciat a Catalunya amb 
l’Estatut de 1979 i desenvolupat a través de diversos plans d’actuació del 
Govern de la Generalitat. 
 
Per primera vegada es reuneixen en un sol document totes les referències 
normatives anteriors (transversalitat de la perspectiva de gènere, informes 
d’impacte de gènere, accions positives, estadístiques desagregades per sexe, 
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plans d’igualtat, etc.) i se n’estableixen de noves (responsables de gènere, 
plans de polítiques de dones, obligacions en relació amb subvencions 
públiques, etc).  
 
El Projecte de llei no estableix sancions, sinó que permet ampliar les 
actuacions en favor de la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
Procés d’elaboració 
 
L’Institut Català de les Dones va iniciar el procés d’elaboració del projecte de 
llei l’any 2007, a partir de la necessitat, d’una banda, de consolidar les 
mesures per promoure la igualtat de dones i homes que es porten a terme a 
Catalunya a partir de les indicacions recollides en plans d’actuació i altra 
legislació, i de l’altra, d’establir noves actuacions que donin resposta a les 
aspiracions i necessitats de les dones, tenint en compte la seva diversitat 
(edat, condició física, procedència, situació social, etc.). 
 
El gener de 2009 es va aprovar el document de bases de la llei, i des 
d’aleshores el text s’ha elaborat amb la participació de tots els departaments 
de la Generalitat i dels seus òrgans consultius, entre d’altres, el Consell 
Nacional de Dones de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, el Consell de la Gent Gran de Catalunya. Aquest document va 
rebre aportacions a través d’un ampli procés en el qual van participar els ens 
locals, l’àmbit associatiu i els agents socials. Així mateix, amb la col·laboració 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, es van 
recollir les valoracions de diversos grup territorials. 
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El Govern aprova el Pla d’acció per a la inclusió i la 
cohesió social a Catalunya 2010-2013 
 

• El document té com a objectiu donar un nou impuls a les 
polítiques d’inclusió social i prevenir els factors que provoquen 
l’exclusió 

 
El Govern ha aprovat el Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a 
Catalunya 2010-2013. El document té com a objectiu donar un nou impuls a 
les polítiques d’inclusió social, prevenir i lluitar contra els factors que 
provoquen l’exclusió i posar les eines necessàries en favor d’una societat més 
cohesionada i justa. 
 
En aquest sentit, el Pla d’acció 2010-2013 renova i actualitza l’anterior, vigent 
des del 2006. S’ha configurat garantint la continuïtat i el reforç dels vuit eixos 
estratègics que hi constaven i incorporant l’impacte dels canvis econòmics, 
laborals i socials que s’han produït els darrers anys i han provocat l’aparició de 
nous factors de vulnerabilitat. 
 
Els eixos estratègics que fixa el Pla són: 
 

1. Àmbit Econòmic: Garantir els ingressos econòmics i l’accés als serveis 
públics de les persones en risc o en situació d’exclusió social. 

 
2. Àmbit Laboral: Garantir la inclusió activa de totes les persones en el 

mercat laboral en condicions d’igualtat. 
 

3. Àmbit Formatiu: Garantir l’accés a una formació inclusiva en igualtat 
d’oportunitats per a tothom en totes les edats. 

 
4. Àmbit Social i Sanitari: Garantir la inclusió social d’aquelles persones 

que es poden trobar en risc o en situació d’exclusió social per 
problemes de salut que transcendeixen l’àmbit social. 

 
5. Àmbit Residencial: Garantir el dret a l’habitatge digne per a totes les 

persones per promoure la inclusió residencial. 
 

6. Àmbit Relacional: Enfortir les famílies i les xarxes socials i comunitàries 
de proximitat per garantir la inclusió social i l’exercici de la ciutadania. 

 
7. Àmbit Territorial: Garantir que les accions inclusives incorporin les 

especificitats territorials i la diversitat i que integrin una perspectiva de 
treball comunitària per evitar processos de segregació territorial que 
realimentin l’exclusió social. 
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8. Àmbit Polític-ciutadà: Garantir a tots els ciutadans i ciutadanes l’exercici 
ple de la seva ciutadania.  

 
El Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013 s’ha 
elaborat amb la col·laboració d’entitats municipalistes, del tercer sector, 
sindicats, patronal, universitats i col·legis oficials. Anualment es redactarà un 
pla d’actuacions concretes d’acord amb les polítiques, que any a any, es 
prioritzin en relació amb la conjuntura economico-social. 
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El Govern destina un milió d’euros a subvencionar 
projectes d’entitats sense ànim de lucre  
 

• Es tracta d’iniciatives relacionades amb l’atenció a les famílies, 
la lluita contra la violència masclista i el col·lectiu gai, lesbià i 
transsexual  

 
El Govern ha aprovat atorgar 1 milió d’euros a diverses entitats sense ànim de 
lucre per al desenvolupament de programes en matèria d’atenció a les 
famílies, lluita contra la violència masclista i programes per al col·lectiu gai, 
lesbià i transsexual. Aquestes subvencions, de caràcter biennal, formen part 
de la convocatòria impulsada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania 
destinada a entitats sense ànim de lucre.  
 
Financen serveis d’atenció a les famílies; programes de lluita contra els 
maltractaments i contra la violència masclista; programes d’atencions 
educatives per a infants de 0-3 anys; jornades, congressos i esdeveniments 
similars; i programes destinats al col·lectiu gai, lesbià i transsexual. 
 
La llista completa dels 18 projectes subvencionats és: 
 

Entitat Projecte Import 
subvenció 

Fundació Privada Claret-
Experiència Cristiana i 
Comunicació 

Projecte Familiaforum.net 66.000 euros 

Associació de Famílies 
Lesbianes i Gais 

Trobada de Famílies 
Lesbianes i Gais 140.000 euros 

El Safareig, Grup de Dones 
Feministes de Cerdanyola 

Servei especialitzat en la 
prevenció, l'atenció i la 
recuperació de les 
violències contra les dones 

70.000 euros 

Tamaia- Dones contra la 
Violència 

Programa d'atenció a dones 
maltractades i les seves 
filles i fills 

80.000 euros 

Associació de nens amb 
càncer (AFANOC) Programa psicosocial 50.000 euros 

Fundació Surt Servei per a l'abordatge de 
la violència masclista 80.000 euros 

ACAPPS Servei d'Assessorament i 
Suport a les Famílies 30.000 euros 

Federació Catalana 
d'Associacions de Familiars 
de Malalts Mentals 
(FECAFAMM) 

Servei d'Atenció a les 
Famílies 50.000 euros 
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Associació de Famílies 
Monoparentals Xarxa de Mares 122.400 euros 

Associació de Famílies 
Monoparentals Racó Infantil 30.000 euros 

Associació de veïns de la 
Trinitat Nova Racó Infantil 20.000 euros 

Casal Lambda 
Servei d'atenció a gais i 
lesbianes en situació de 
dependència 

25.000 euros 

Coordinadora Gai Lesbiana Activitats diverses 20.000 euros 
Fundació Vicky Bernadet Grups FADA atenció 79.620 euros 

L’Associació de Pares i 
Mares de Gais i 
Lesbianes-AMPGIL 

Projecte d’atenció a 
famílies quan coneixen que 
el fill és gai o la filla 
lesbiana 

16.000 euros 

Federació Catalana de 
Malalties Poc 
Freqüents 

Grups de suport i ajuda 
mútua 16.000 euros 

Fundació Cassià Just Servei d'atenció a les 
famílies 50.000 euros 

Adoratrius Esclaves del STM 
i de la Caritat Projecte Sicar.cat 60.000 euros 
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El Govern destinarà prop de 4 milions d’euros en la 
construcció d’una escola a Vic 

 
• El Consell de Govern també ha aprovat destinar 599.200 euros per 

a auxiliars de conversa en llengua anglesa 
 
El Govern ha aprovat un import de 3.986.504 euros per a la construcció de 
l’escola Vic-Centre, Els Trinitaris. L’escola disposarà d’una línia d’infantil i 
primària.  
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat destinar 599.200 euros per incorporar a 
les aules 107 auxiliars de conversa en llengua anglesa. Els auxiliars de 
conversa són estudiants nadius en aquesta llengua que fan de reforç als 
docents en les aules, ja sigui en les classes d’anglès com en les matèries 
curriculars que s’imparteixen en aquesta llengua. Aquests auxiliars permeten a 
l’alumnat un contacte més autèntic amb la llengua oral i alhora proporcionen 
un model de llengua més actualitzat. 
 
La dotació econòmica permetrà disposar el proper curs de 107 auxiliars de 
conversa, 25 més que el curs anterior. El curs 2008-2009, hi va haver 62 
auxiliars de conversa i el 2007-2008, 32 auxiliars. 
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El Govern destina 583.000 euros a la segona fase de 
construcció del nou parc de Bombers de Camprodon 
 
 La primera fase del projecte, que ja està finalitzada, ha suposat una 

inversió de més de 420.000 euros  
 
 Està previst que el nou edifici estigui acabat abans de l’estiu de 2011 

 
El nou parc de Bombers voluntaris de Camprodon s’està construint en un solar 
de 3.600m² de propietat municipal, ubicat al Polígon Industrial les Rocasses. 
Aquest polígon es troba a tocar de la carretera C-38, de Ripoll a França.  
 
L’edifici del nou parc de Bombers voluntaris té 614m² construïts, repartits entre 
planta baixa i altell. El parc compta amb dos espais funcionals diferenciats, la 
zona de dependències (283,72m²) i la zona de vehicles (254,80m²). A la 
primera, s’ubica la sala de control, un despatx, l’arxiu-centraleta, dues 
habitacions, la cuina-menjador, els vestidors i els banys.  
 
La zona de vehicles inclou les cotxeres (amb capacitat per a tres vehicles), el 
magatzem i taller, el gimnàs, un espai per emmagatzemar, netejar i assecar 
els Equips de Protecció Individuals (EPI) i un espai per al material de 
muntanya dels efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). L’altell podrà 
ser utilitzat com a sala polivalent i la coberta d’aquest espai és una llosa 
massissa de formigó que serà l’helisuperfície de Camprodon.  
 
La segona fase del projecte es licitarà aquest mes de setembre. Està previst 
que el nou edifici estigui completament acabat abans de l’estiu de 2011. El 
projecte ha estat realitzat pels arquitectes Xavier Prat i Núria Roqué. 
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El Govern concedeix els guardons en reconeixement a 
les actuacions en favor del sector pesquer català 
 
El Govern ha aprovat avui atorgar la Medalla i la Placa de la Pesca catalana 
en reconeixement a les actuacions en favor del sector pesquer català 
corresponents a l’any 2010. 
 
Els guardons es van crear l’any 1987 per recompensar els esforços d’aquelles 
persones o institucions que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer 
català.  
 
A títol individual, s’ha concedit la Medalla de la Pesca Catalana a:  
 
Dolors Rodríguez i Muñoz: Llicenciada en dret per la Universitat de Deusto, 
actualment és gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya. En la seva 
trajectòria professional sempre s’ha interessat per la millora de les 
infraestructures pesqueres dels ports de Catalunya i de les llotges 
administrades per les confraries de pescadors. Ha portat a terme una acció de 
modernització i millora de les llotges molt important, esforçant-se sempre per 
atendre les necessitats del sector pesquer en les zones portuàries. La seva 
capacitat de treball i eficàcia en el desenvolupament de les seves funcions 
professionals, i l’entusiasme que desprèn per dur-lo a terme, ha contribuït de 
manera molt important a la millora del sector pesquer català. 
 
Jaume Figueres i Martorell (Palamós, 1944 – 2009): Pescador i armador de 
l’embarcació d’arrossegament Baix Empordà i patró major de la Confraria de 
Pescadors de Palamós durant dotze anys. De la seva gestió com a patró 
major en destaquen les innovadores propostes entorn de la promoció de la 
gamba de Palamós i el seu valor comercial. Va assolir molts acords favorables 
per al sector, fruit de la seva tenacitat, entusiasme i decidida aposta pel diàleg 
i la negociació Avui dia, després de tants anys, la confraria encara manté un 
seguit de bones pràctiques que ell va instaurar, constituint tot un exemple de 
gestió compromesa amb el pescador palamosí. 
 
Josep Fontrodona i Cardó: Ha dedicat tota la vida a la pesca des de petites 
embarcacions que varava a la platja de Malgrat de Mar. Actualment és el 
president de la Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar, una entitat petita 
que manté viva amb gran esforç i una dedicació desinteressada.  
 
Josep Palaus i Pares: Va començar a treballar amb només 13 anys en 
embarcacions de pesca del port de Blanes i l’any 1955 va adquirir la seva 
primera embarcació, la Joaquima. Durant tota la seva vida com a pescador 
s’ha dedicat tant a la pesca d’arrossegament com a la d’encerclament. L’any 
1996 va posar en funcionament dues embarcacions d’encerclament: Família 
Palaus i Fidel i Rosita, totes dues capdavanteres en les captures de sardina i 
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seitó a la costa catalana. El seu esperit lluitador va ser determinant en els 
difícils moments que la Confraria de Blanes va viure l’any 2005.  
 
Manel Ripoll i Estera: La seva vida sempre ha estat vinculada a la venda de 
peix. La seva besàvia tenia una parada de peix al Mercat de la Barceloneta, 
que va continuar portant la seva àvia, juntament amb una parada al Mercat de 
la Boqueria. Ell ja es va incorporar de jove al negoci familiar del peix. Durant 
catorze anys va ser president del Gremi de Peix de Barcelona i província. 
Actualment, és president de la Mútua de Peixaters, president de l'Associació 
de Comerciants del Mercat de la Boqueria, membre de la Junta de la Fundació 
Tot Raval, membre de l'Associació Amics de la Rambla, la qual el va nomenar 
"Ramblista d'Honor" l'any 2006, membre del Consell d'Administració de 
l'Institut de Mercats Municipals, i vicepresident de Mercats i Gremi 
d'Alimentació de Barcelona i província "Fegram". 
 
En l’apartat col·lectiu, es concedeix la Placa de la Pesca Catalana a: 
 
Confraria de Pescadors “Verge del Carme” de Sant Carles de la Ràpita: 
Aquesta Confraria ha estat durant l’últim any un clar exemple de feina ben 
feta. En un moment de forta crisi econòmica i organitzativa, una comissió 
gestora, amb el suport de tots els confrares, va assumir les funcions dels 
òrgans de govern. La seva gestió, basada en la contenció de la despesa, el 
control de peix fora llotja i la reorganització dels recursos, ha aconseguit, en 
només un any, situar l’entitat en uns paràmetres econòmics i financers de 
superàvit i recuperar la representativitat que li correspon en el territori català.
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El Govern promou la història de les bruixes i els 
bandolers com a atracció turística 
 

• L’objectiu del Pla és crear un producte turístic en el Montseny-
Guilleries-Lluçanès que tingui com a fil temàtic les llegendes i 
històries de les bruixes i els bandolers, que van tenir una gran 
importància en aquest territori durant els segles XVI i XVII 

 
 
El Govern ha aprovat avui una subvenció de gairebé 840.000 euros a 
l’Associació de Municipis per al desenvolupament del Pla de Competitivitat 
Turística Boscos de Bruixes i Bandolers. L’objectiu del Pla és crear un 
producte turístic en el Montseny–Guilleries-Lluçanès que tingui com a fil 
temàtic les llegendes i històries de les bruixes i els bandolers, que van tenir 
una gran importància en aquest territori durant els segles XVI i XVII 
 
Aquest Pla, que s’emmarca en el projecte estatal Horizonte 2010, compta amb 
un pressupost de 2,5 milions d’euros fins al 2012, repartits a parts iguals entre 
la Generalitat, el Govern espanyol, i els municipis catalans que integren el 
projecte: Arbúcies, Olost, Sant Feliu Sasserra, Sant Hilari de Sacalm i 
Viladrau. D’aquest import, 290.334 euros corresponen a l’any 2010. Les 
quantitats corresponents als exercicis 2011 i 2012 seran de 288.000 euros i 
255.000 euros respectivament. 
 
La posada en valor turístic d'aquests intangibles tan presents en l'imaginari 
popular, com les bruixes i els bandolers, amb les figures de Serrallonga i 
Rocaguinarda com a grans protagonistes, contribuirà a dinamitzar 
turísticament les comarques interiors. 
 
Pla de Competitivitat Turística Boscos de bruixes i bandolers 
 
El territori del Montseny-Guilleries-Lluçanès té el seu punt fort en el patrimoni 
natural. Al voltant de la Plana de Vic es troben alguns dels espais naturals 
protegits més importants de Catalunya: les Guilleries i el Montseny, i un 
paisatge vegetal característic format per boscos que s'estén per la major part 
del territori. 
 
En aquest sentit, existeix un element que desperta gran interès i curiositat i 
que fa d’aquesta zona una destinació turística diferent a tota la resta: la 
temàtica dels bandolers i les bruixes. Malgrat que de bruixes i bandolers n’hi 
ha a qualsevol part de Catalunya, en aquesta zona es concentren de manera 
especial i s’hi troben tradicions fortament arrelades.  
 
Són personatges que es relacionen directament amb el bosc, l'atractiu per 
excel·lència d’aquests indrets, i són el producte d’una terra i d’un temps que 
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permeten descobrir la Catalunya central barroca i donar una especificitat al 
territori dins la història de Catalunya. 
El fil temàtic de bruixes i bandolers és l’eix d’aquest Pla de Competitivitat, que 
pretén crear un producte turístic que respongui a les necessitats d’un territori i 
a les expectatives d’un públic.  
 
En el Pla es preveuen les actuacions següents: 
 

• Equipaments i centres d’interpretació que estiguin en consonància 
amb la temàtica de bandolers i bruixes, en l'època barroca de 
Catalunya y també amb les formes de vida tradicionals del territori que 
subratllin el component rural i forestal.    

• Camins i senders que permetin conèixer el territori a través de 
temàtiques afins a la proposta. 

• Llocs simbòlics i de la memòria relacionats amb bandolers i bruixes: 
masies, ermites, monestirs, castells, prats, coves, gorges, etc. 

• Fires i esdeveniments locals que recordin i commemorin fets històrics 
o tradicionals en els quals els protagonistes siguin bruixes o bandolers, 
i que tinguin certa entitat turística.  

 
L’espai turístic temàtic del projecte està configurat per dues àrees 
muntanyoses, el Lluçanès i el Montseny-Guilleries. Aquestes dues àrees estan 
unides físicament pel corredor natural de la Plana de Vic i estan unides 
conceptualment per un element unificador: el bosc. Un bosc frondós i 
salvatge, hàbitat natural de bruixes i bandolers, escenari de celebracions i 
rituals, bosc d’herbes per a pocions i ungüents, bosc d’indrets embruixats, de 
camins d'assalt, de coves refugi i d’arbres totèmics. 
 
Per tal que aquest territori sigui concebut com un espai turístic homogeni es 
proposa que sigui presentat com un conjunt de cinc boscos caracteritzat 
cadascun pel nom d’un indret d’alt significat simbòlic que alhora designi el més 
destacat dels recursos: 
 

• El bosc de les Forques (Sant Feliu Sasserra): Situat al municipi de 
Sant Feliu Sasserra aquest bosc permetrà identificar l‘escenari i la 
història dels processos, les persecucions i les execucions que varen 
tenir lloc al s. XVII. 

• El bosc de Rocaguinarda (Olost): Entre Olost i Oristà s’estén el bosc 
de Perot Rocaguinarda, el famós bandoler que acompanyà al Quixot en 
la seva estada barcelonina. Aquest bosc permetrà conèixer la vida, 
llegendes i gestes d’aquest personatge, meitat bandoler meitat cavaller.  

• El bosc de l’Aquelarre (Viladrau): Situat al municipi de Viladrau, al 
voltant del Santuari de Sant Segimon, aquest bosc permetrà conèixer la 
geografia llegendària de les bruixes de Viladrau, els seus indrets 
màgics on se celebraven els aquelarres més famosos de la comarca. 
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• El bosc de Serrallonga (Viladrau i Sant Hilari Sacalm): Situat entre 
els municipis de Viladrau i Sant Hilari Sacalm, s'estén el bosc que conté 
els dominis del bandoler més famós: Joan de Serrallonga.  

• El bosc de Montsoriu (Arbúcies): Ubicat al municipi d’Arbúcies, en 
les immediacions del castell de Montsoriu, aquest bosc es caracteritza 
per allotjar el record del món rural relacionat amb la petita noblesa de 
l’antic règim. Aquest bosc permetrà conèixer la vida quotidiana i 
l’entramat social de la Catalunya del barroc, expectant i temorosa a un 
temps dels grans canvis que s'estaven produint. 

 
Aquest producte turístic, integrat per aquests cinc boscos, constarà de:  
 

• Centre de visitants, que exercirà la funció de “Porta del Territori”, és a 
dir, el punt principal d’informació i venda de serveis del bosc en qüestió. 
D’una banda, disposarà d’un espai com a àrea d’informació i atenció als 
visitants i, de l’altra, un espai expositiu on es presenten els principals 
atractius i experiències turístiques del bosc. 

• Indrets simbòlics, vinculats amb les històries de bruixes i bandolers. 
Es tracta d’espais boscosos on es troben restes que es relacionen amb 
fets de bruixes i refugis de bandolers. 

• Itineraris temàtics, que permetran la pràctica del senderisme i del 
cicloturisme com a principals sistemes de mobilitat dins del bosc. En 
alguns casos els itineraris temàtics també podran ser transitats a cavall 
o en tartana com a part de l’experiència. Aquests itineraris de bruixes i 
bandolers aprofitaran en tots els casos l’actual xarxa de senders oberts, 
fet pel qual la seva adequació en el marc d’aquest PCPT es limitarà a la 
instal·lació de senyals orientatius i interpretatius.   

• Animació turística o patrimoni temporal, que permet la participació 
activa de l’usuari en la cultura tradicional del territori. 

 
Bosc Argument Estructura 

Operativa Referents al territori 

Centre de Visitants Centre d’Interpretació 
de la Bruixeria 

Lloc Simbòlic El Serrat de les 
Forques 

Itinerari temàtic El procés de les 
bruixes 

 
 
El bosc de les 
Forques (Sant Feliu 
Sasserra) 

 
 
La caça de bruixes 

Animació turística La Fira de les Bruixes 

Centre Visitants 
Masia Les Cases 
(centre interpretació 
del bandolerisme) 

Itinerari temàtic Descobrint 
Rocaguinarda 

 
 
El bosc de 
Rocaguinarda (Olost) 

 
 
El bandoler 
cavaller 

Animació turística Els Gegants 
bandolers 

El bosc de l’Aquelarre 
(Viladrau) 

Aquelarres, 
pocions i remeis Centre de visitants 

Can Viladrau (Oficina 
d’Informació 
Turística) i CCEN 
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Itinerari temàtic Rumb a l’aquelarre 
Animació turística El Ball de les Bruixes 

Centre de visitants Can Rovira (Museu 
Serrallonga) 

Itinerari temàtic De Joan Sala a Joan 
Serrallonga 

El bosc de 
Serrallonga (Viladrau i 
Sant Hilari Sacalm) 

Vida i mort de 
Serrallonga 

Animació turística Estiu bandoler  

Centre de visitants Can Delfí (Oficina 
turisme) 

Itinerari temàtic Un bosc ple de vida El bosc de Montsoriu 
(Arbúcies) 

Un món de masies 
i pagesos 

Animació turística La Fira de les 
Enramades 
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El Govern aprova la constitució de les entitats 
municipals descentralitzades de Bítem i Campredó 
 

• L’Ajuntament de Tortosa ho havia sol·licitat i els expedients han 
superat tots els requisits i passos legals necessaris 

 
 
El Consell de Govern ha aprovat el decret de constitució de les entitats 
municipals descentralitzades de Bítem i de Campredó, les dues al terme 
municipal de Tortosa (Baix Ebre). Amb aquesta aprovació es tanquen els 
expedients de constitució que va sol·licitar el ple de l’Ajuntament de Tortosa el 
30 de setembre de 2009.  
 
Aquesta doble petició del consistori ha acomplert tots els requisits i passos 
legals necessaris. En primer lloc l’acord del ple va estar a exposició pública i 
període d’al·legacions a l’Ajuntament de Tortosa. Un cop ratificats els 
expedients administratius al ple, el Departament de Governació i 
Administracions Públiques va informar-ne favorablement i els va tramitar a la 
Comissió de Delimitació Territorial.  
 
Aquesta comissió va donar el vistiplau a la creació de les entitats de Bítem i 
de Campredó en considerar que la constitució d’aquestes dues EMD donen 
resposta a les reivindicacions unànimes dels veïns d’aquests dos nuclis de 
població de gaudir d’una major autonomia per a la gestió dels seus serveis 
públics.  
 
Finalment, atès que tant a Bítem com a Campredó hi ha consideracions 
d’ordre geogràfic, històric i social que justifiquen la constitució de les EMD, la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va emetre un dictamen positiu 
el mes de juliol passat. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de 81 places per als 
cossos de psicologia, arquitectura i delineació 
El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de 57 
places per al cos de titulació superior, psicologia; 17 places per al cos de 
titulació superior, arquitectura i 7 places per al cos tècnic d’especialistes, 
delineació. La publicació de les convocatòries corresponents a aquesta oferta 
s’efectuarà en el termini màxim de tres mesos.  
 
La convocatòria respectiva d’accés per al cos de titulació superior, 
arquitectura inclourà 9 places per ser proveïdes mitjançant promoció interna.  
 
Aquesta nova oferta parcial d’ocupació pública de 81 places, sumada a les 
altres aprovades aquest any pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques, respon al compromís del Govern de reduir la interinitat entre el 
personal de l’Administració. 
 
El Govern atorga un préstec a Covides 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) per a la 
concessió d’un préstec a la cooperativa Covides i Secció de Crèdit SCCL, de 
Vilafranca del Penedès, per un import màxim de 2.650.000 euros, amb la 
finalitat de reequilibrar financerament la societat. Aquesta actuació serà 
cofinançada mitjançant un segon préstec atorgat per Caja Madrid amb el mateix 
import i finalitat. 
 
El préstec es concedirà a un termini màxim de 15 anys, sense carència 
d’amortització de capital i a un tipus d’interès igual a l’EURIBOR a un any més 
3 punts percentuals. La resta de les condicions financeres es determinaran de 
mutu acord entre Caja Madrid i l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). 
 
L’ICCA establirà les garanties necessàries per fiançar el préstec. 
 
El Govern complementa amb 4,4 milions d’euros les subvencions per a 
l’estalvi i l’eficiència energètica 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a dotar amb 
4,44 milions d’euros una línia de subvencions per a l’estalvi i l’eficiència. 
Aquesta línia complementa el conveni signat entre l’ICAEN i l’Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per impulsar el consum racional 
d’energia a Catalunya, dotat amb 26,3 milions d’euros. Aquests fons tindran 
com a destí subvencionar actuacions en àrees com la renovació tecnològica 
d’indústries per millorar els aprofitaments energètics, la renovació del parc de 
turismes o la instal·lació de xarxes de fred i calor, entre d’altres. 
 
El foment de l’estalvi i l’eficiència energètica és l’eix principal del nou model 
energètic que el Govern impulsa a Catalunya. En aquest sentit, el Pla de 
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l’Energia 2006-2015 es fixa com a objectius la reducció del consum total 
d’energia a Catalunya i el millor aprofitament de l’energia consumida. 
 
L’Escola de Cultura de Pau de la UAB inicia el seu procés d’integració a 
l’Institut Català Internacional per la Pau 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un acord entre la Generalitat, l’Institut 
Internacional per la Pau (ICIP) i l’Escola de Cultura de Pau (ECP), vinculada a 
la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).  
 
L’objectiu d’aquest acord és promoure en un termini màxim de dos anys la 
incorporació plena de l’ECP a l’ICIP. Per garantir una transició correcta d’un 
ens a un altre, el Departament de la Vicepresidència a través de l’ACCD i el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació mitjançant l’ICIP 
dotaran de 900.000 euros aquest conveni. 
  
Any Vicepresidència Interior, Relacions 

Institucionals i 
Participació 

Total 

2010 300.000 € 150.000 € 450.000 € 
2011 200.000 € 250.000 € 450.000 € 
Total 500.000 € 400.000 € 900.000 € 
 
L’Escola de Cultura de Pau (ECP), entitat de la UAB, es va crear l’any 2000 
com a desenvolupament de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans, 
El seu objectiu és promoure la comprensió i la pràctica de la cultura de pau.  
 
Conveni amb l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni entre l’Institut de les Indústries 
Culturals (ICIC) i l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de 
Catalunya per al desenvolupament d'activitats. L’acord preveu una inversió de 
675.000 euros entre el 2010 i el 2012.  
 


