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El Govern amplia i consolida les prestacions de la 
Cartera de serveis socials 2010-2011 
 

• El nou catàleg de la Cartera inclou 137 serveis i prestacions 
econòmiques i tecnològiques que ofereix la xarxa pública de 
serveis socials 

 
 
El Govern ha aprovat la nova Cartera de serveis socials 2010-2011. El 
catàleg, que reemplaça l’anterior també de caràcter biennal, recull les 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix la Xarxa 
Pública de Serveis Socials i que són responsabilitat de la Generalitat i dels 
ens locals. 
 
La nova Cartera conté els elements bàsics de la primera com, per exemple, 
els indicadors que defineixen cada prestació, la població a què va dirigida, 
l’establiment o equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i les ràtios 
de professionals, els estàndards de qualitat i l’accés. En paral·lel, s’ha aprofitat 
la nova Cartera per millorar la definició de les prestacions i concretar encara 
més els criteris d’accés. Per a les prestacions econòmiques, a més, s’hi ha 
incorporat informació sobre el tractament fiscal que reben aquests ajuts. 
 
En total, la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 inclou 137 serveis i 
prestacions de les quals 107 són de serveis, 26 econòmiques i 4 
tecnològiques. A més, 76 de les prestacions de la Cartera són garantides. 
Aquest fet obliga l’Administració a oferir la prestació a tothom que la demani i 
reuneixi els requisits per accedir-hi. La concessió de la resta de serveis i 
prestacions que recull la Cartera, restarà subjecta a la disponibilitat 
pressupostària i es concediran atenent als principis de prelació i concurrència. 
 
Com a novetats més destacades hi ha les següents: 

 
• s’hi incorporen sis noves prestacions de servei garantides per a 

persones amb dependència. Aquestes prestacions corresponen a 
serveis de centre de dia de teràpia ocupacional i a serveis de centre de 
dia ocupacionals d’inserció 

 
• la prestació de servei de transport adaptat per a persones amb 

discapacitat s’ha ampliat a persones en situació de dependència 
 

• s’incorpora a la Cartera el servei de promoció de l’autonomia personal 
per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada 
psiquiàtrica 

 
• s’han afegit cinc noves prestacions econòmiques de dret de 

concurrència: 
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o prestació per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones 

amb malaltia mental 
o prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran 
o prestació de centre de dia per a gent gran 
o prestació per a habitatges tutelats per a gent gran 
o prestació per a estades temporals per a gent gran amb 

discapacitat 
 

• la prestació del servei de prevenció de drogodependències i del servei 
de centre de dia per a persones amb drogodependències s’estén a 
d’altres addiccions 

 
Com en la cartera anterior, el nou catàleg també fixa el copagament per a 
diverses prestacions. La Cartera estableix el cost de referència, el mòdul 
social (és a dir, el cost dels serveis d’atenció personal, educativa i social que 
són sempre a càrrec de l’administració responsable) i el pagament màxim de 
les persones beneficiàries. 
 
La Cartera també estableix la possibilitat de demanar el copagament 
d’aquelles prestacions que comportin substitució de la llar, alimentació, vestit, 
neteja de la llar i allotjament. Així mateix, els ens locals poden sotmetre a 
copagament la prestació de teleassistència i la d’ajut a domicili. L’import 
variarà en funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària. 
 
Objectius a assolir en el període 2010-2011 
 
Finalment, la Cartera de Serveis Socials també estableix uns objectius a 
assolir l’any 2011. Els principals són: 
 

• Impulsar l’ordenació dels serveis socials bàsics i de l’atenció 
domiciliària 

 
• Desenvolupar reglamentàriament la figura del professional de 

referència perquè se’n pugui assignar un a cada persona que accedeixi 
a la xarxa de serveis socials 

 
• Dissenyar el Pla director de formació 2001-2013 dels serveis socials 
 
• Potenciar la disminució del temps d’estada dels infants i adolescents en 

centres residencials i centres d’acollida mitjançant la posada en marxa 
de programes de suport al desinternament i d’actuacions de suport per 
afavorir el retorn a la família 

 
• Potenciar i incrementar l’oferiment de famílies acollidores mitjançant 

l’acreditació de noves entitats col·laboradores per a la integració 
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familiar i noves campanyes de promoció de l’acolliment 
 

• Elaborar el Pla director de recerca i innovació dels serveis socials 
 
Les persones destinatàries de les prestacions establertes per la Cartera són 
les que es troben en situació de necessitat social. Formen part d’aquest 
col·lectiu, especialment, les persones amb dependència o discapacitat, 
malaltia mental, drogodependències i altres addiccions, infància i adolescència 
en situació de risc, delinqüència juvenil o sotmeses a mesures d’execució 
penal, vulnerabilitat, exclusió o urgència social, persones víctimes de violència 
masclista, discriminació, exclusió social o pobresa. 
�

�
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El Govern aprova un programa de mesures de 
protecció i atenció a les víctimes d’explotació sexual  

 
• Crearà un dispositiu 24 hores d’acolliment i protecció que oferirà 

atenció d’urgència a les víctimes a les víctimes d’explotació sexual  
�

El Govern ha aprovat avui el Programa de Mesures per a l’abordatge de 
situacions de prostitució, en especial de les d’explotació de persones amb 
finalitat sexual. Aquest programa conté 35 actuacions per lluitar de manera 
eficaç contra l’explotació de persones amb finalitat sexual i ofereix recursos a 
les persones que exerceixen la prostitució i es troben en situació de 
vulnerabilitat social.   
 
El programa s’articula al voltant de cinc línies estratègiques, que són la 
coordinació, la prevenció, la sensibilització, la detecció i l’atenció, i permetrà 
impulsar un Protocol d’intervenció integral i coordinat entre els diferents 
departaments de la Generalitat, altres institucions i les entitats especialitzades 
en la matèria. 
 
Entre les mesures que estableix aquest programa destaca la posada en 
funcionament d’un dispositiu d’acolliment i protecció a les víctimes d’explotació 
de persones amb la finalitat sexual. Aquest dispositiu consistirà en la creació 
d’un equip especialitzat de professionals d’intervenció en les situacions 
d’explotació de persones amb finalitat sexual que actuarà les 24 hores del dia 
desplaçant-se per tot Catalunya. El dispositiu també inclourà l’acollida 
d’aquestes persones en llocs on es preservi la seva seguretat, lluny del control 
de les màfies.  
 
El programa preveu:  
 

1. Programes preventius dirigits a famílies i a infants i joves per donar a 
conèixer els riscos i les estratègies de captació de possibles víctimes 
d’explotació sexual. 

 
2. Campanyes de comunicació per sensibilitzar la societat sobre la 

vulneració de drets fonamentals de les víctimes d’explotació sexual. 
 

3. Sensibilitzar la societat contra l’estigmatització de les persones que 
exerceixen la prostitució, i promoure el respecte cap els seus drets. 

 
4. Promoure la corresponsabilitat dels consumidors de sexe de pagament 

envers les pràctiques de sexe segur per incidir en la prevenció del VIH i 
altres malalties. 

 
5. Realitzar processos de mediació comunitària enfront de possibles 

problemàtiques de convivència. 
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6. Implantar nous mecanismes coordinats per a la detecció de víctimes 

d’explotació amb finalitat sexual. 
 

7. Elaborar protocols conjunts i coordinats de detecció i atenció immediata 
d’urgència en els àmbits sanitari, social, policial i jurídic. 

 
8. Elaborar una guia per a professionals que intervenen en l’abordatge 

d’aquestes situacions  per a l’identificació de possibles víctimes 
d’explotació sexual. 

 
9. Facilitar als consumidors de sexe de pagament eines per a la detecció 

de possibles víctimes d’explotació amb finalitat sexual. 
 

10. Garantir l’accés a l’atenció sanitària integral i l’adequació de l’atenció en 
salut a les membres d’aquests col·lectius. 

 
11. Impulsar un programa de recursos de transició en l’àmbit de l’ocupació. 

 
12. Implantar un Protocol dels cossos de seguretat per a l’atenció 

immediata de les possibles víctimes d’explotació sexual, coordinat entre 
les diferents autoritats policials. 

 
13. Proporcionar assistència jurídica especialitzada, si s’escau, en el seu 

propi idioma, garantint el coneixement de drets, la seguretat i la 
confidencialitat. 

 
14. Concretar i garantir l’accés efectiu i d’urgència de la dotació econòmica 

que ha de desplegar l’Estat per a la manutenció de les víctimes 
d’explotació amb finalitat sexual, durant al menys 30 dies 

 
15. Garantir l’accés a l’atenció sanitària de les víctimes d’explotació sexual  

prioritzant la seva seguretat i independentment de la seva situació 
administrativa  

 
16. Elaborar un mapa de recursos i serveis adeçat als i les professionals 

que atenen aquests col·lectius. 
 

17. Elaborar i distribuir material divulgatiu sobre els drets i recursos al seu 
abast. 

 
Aquestes actuacions seran coordinades pel Grup de Treball per a l’abordatge 
de situacions de prostitució, en especial de les d’explotació de persones amb 
finalitat sexual. Aquest Grup actua a través de dues comissions, en les quals 
participen, a més dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya 
implicats, representants de la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, les 
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entitats municipalistes i l’Ajuntament de Barcelona. També es compta amb la 
presència de les entitats especialitzades en aquests àmbits 
 
L’explotació de persones amb finalitat sexual és una gravíssima violació dels 
drets fonamentals, que vulneren entre d’altres, els drets a la llibertat, a la 
igualtat, a la seguretat, a la dignitat, i a la lliure elecció del treball, i es 
considera com un dels delictes més greus a nivell mundial, i suposa per a les 
seves víctimes una de les formes més extremes d’esclavitud. 
 
Aquest fenomen, que afecta especialment les dones i les nenes, és una 
manifestació més de la situació de desigualtat en la que es troben les dones 
arreu del món i constitueix una clara expressió de la violència masclista. 
 
El desenvolupament d’aquestes mesures dóna compliment, entre d’altres, a la 
Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que disposa que el 
Govern ha de desenvolupar les estructures i els mecanismes adequats per a 
acollir i atendre les dones afectades per tràfic i explotació sexual.  
 
Els objectius i mesures del Programa s’integraran dins el marc d’actuació de la 
Comissió Nacional per a un Abordatge Coordinat de la Violència Masclista, 
constituïda formalment en data 7 de juliol de 2010 com a màxim òrgan de 
coordinació institucional i social per tal de fer front a aquesta problemàtica. 
�
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El Govern destina 1 milió d’euros a l’ampliació de la 
residència de gent gran de Sant Hipòlit de Voltregà 
 

• L’equipament guanyarà 28 places residencials i 24 de diürnes 
 
El Govern ha aprovat una subvenció d’un milió d’euros a l’Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà (Osona) per ampliar la residència i centre de dia de gent 
gran del municipi. Les obres permetran guanyar 28 places residencials i 24 de 
diürnes. 
 
L’equipament es troba situat al carrer de la Vinya i les obres d’ampliació i 
reforma tenen un pressupost global de 2,1 milions d’euros. Actualment el 
centre ofereix 13 places residencials, 10 de llar residència i 10 més de centre 
de dia. Amb la reforma les places de llar residència es transformaran en 
residencials. 
 
Paral·lelament es procedirà a reformar els espais i serveis existents i es 
construirà un edifici annex on s’ubicaran noves places residencials, el centre 
de dia, un tanatori, dos magatzems i una sala de fisioteràpia. 
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El Govern amplia els descomptes en el transport 
públic per a les famílies nombroses i a les 
monoparentals 
 

• Per primera vegada, les famílies monoparentals gaudiran també de 
descomptes en tarifes de transport públic 

 
• Es crea un nou títol de transport per a famílies nombroses i 

monoparentals: la T-FM/FN, que permet fer 70 viatges en 90 dies a 
tots els membres de la família 

 
• Els nous descomptes i abonaments seran vigents a partir de l’any 

vinent 

El Govern ha aprovat el Decret mitjançant el qual s’estenen a les famílies 
monoparentals les bonificacions sobre les tarifes del transport públic que 
actualment s’apliquen a les famílies nombroses. El Decret amplia aquests 
descomptes en el preu del transport públic per famílies nombroses i 
monoparentals amb la creació d’un nou abonament integrat bonificat específic 
per a elles. D’aquesta manera, les famílies monoparentals gaudiran per 
primera vegada del descompte de fins al 50% en les targetes integrades 
personalitzades T-Mes, T-Trimestre i T-Jove, i en el bitllet senzill, que ja 
s’aplica a les famílies nombroses. D’altra banda, el Decret amplia les 
bonificacions actuals en el transport públic amb la creació d’un nou 
abonament integrat específic per a les famílies nombroses i monoparentals: la 
T-FM/FN, que inclou 70 viatges en 90 dies, i pot ser utilitzada per qualsevol 
membre de la família. 
 
D’aquesta manera, el Govern dóna compliment a la Llei de suport a les 
famílies, que estableix uns determinats beneficis fiscals en diferents serveis. 
Entre aquests, es troba el transport públic, amb una menció especial a la 
problemàtica específica de les famílies nombroses i monoparentals. 
 
El Decret que ara s’aprova amplia els beneficis que ja va establir el Govern el 
2009 pel que fa a descomptes per a famílies nombroses en els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera i ferroviaris a Catalunya. 
 

Les famílies monoparentals, també amb descomptes en transport 
 

Amb l’aprovació d’aquest Decret, les famílies monoparentals també gaudiran 
dels avantatges i descomptes en les tarifes del transport públic de què ja 
disposen les famílies nombroses. En aquest sentit, les famílies monoparentals 
que presentin la corresponent acreditació obtindran descompte en el preu del 
bitllet senzill i en diferents abonaments integrats personalitzats, que serà d’un 
20%, en el cas de categoria general, i d’un 50%, en cas de categoria especial 
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(quan o el progenitor o bé un fill sigui discapacitat o estigui incapacitat per 
treballar). Els abonaments bonificats són: 

• T- T-Mes 
• T-Trimestre 
• T-Jove 

Els centres d’atenció al ciutadà són els encarregats de tramitar les targetes 
personalitzades T-Mes, T-Trimestre i T-Jove, amb les bonificacions especials 
per a cada un dels membres de famílies nombroses. Les monoparentals 
podran adquirir aquests abonaments amb descomptes als punts establerts per 
les ATM i consorcis de transport públic. Per fer-ho, hauran de presentar la 
seva acreditació com a membre de família monoparental. 
 
Nou abonament integrat per a les famílies nombroses i monoparentals 
 
D’altra banda, el Decret preveu també la creació d’un nou abonament integrat 
específic per a les famílies monoparentals i les famílies nombroses: la T-
FM/FN. 
 
En aquest sentit, estableix que les autoritats territorials de mobilitat (ATM) i els 
consorcis de transport públic hauran de crear aquest nou títol específic que 
permetrà realitzar 70 desplaçaments integrats en tots els modes de transport 
segons les zones a travessar, amb una validesa de 90 dies des de la seva 
primera validació. La bonificació d’aquest títol es calcularà a partir del preu per 
viatge d’una T-10, i no podrà ser inferior al 20% en les famílies de categoria 
general i del 50% en categoria especial.  
 
El nou títol de transport serà personalitzat amb el número de carnet de la 
família nombrosa o monoparental i podrà ser utilitzat per qualsevol de les 
persones membres de la família monoparental o nombrosa corresponent. Així 
mateix, ha de permetre la validació simultània quan dos o més membres 
d’aquestes famílies facin el mateix recorregut. 

Tant en el moment de l’adquisició del títol de transport com durant la utilització 
del servei de transport les persones beneficiàries del descompte hauran de 
disposar d’un document que acrediti la seva identitat i la seva condició de 
membre de família monoparental o nombrosa. 

A partir de l’any vinent 

La materialització dels nous descomptes en transport públic per a famílies 
monoparentals i l’adquisició del nou títol de transport específic per a famílies 
nombroses i monoparentals es podrà fer des de principis de 2011, un cop 
s’aprovi l’actualització de les tarifes de transport públic.  
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Així, un cop aprovat avui el decret, serà el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques l’encarregat de dictar les normes necessàries per al seu 
desenvolupament, i concretar les condicions d’expedició i de control dels títols 
de transport amb bonificacions. 
 
Per la seva banda, les ATM i els consorcis de transport públic hauran de dur a 
terme les adaptacions del sistema tarifari integrat que siguin necessàries, per 
tal d’aplicar aquestes bonificacions establertes als títols personalitzats també a 
les famílies monoparentals, crear el nou abonament específic per a famílies 
nombroses i monoparentals i determinar la xarxa de centres d’atenció al 
ciutadà per adquirir-lo.  
�
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El Govern impulsa les obres de la variant de Vilanova 
de la Barca, amb una inversió de 50,3 milions d’euros 
 

• Els treballs començaran el primer trimestre de 2011 i consistiran 
en la construcció d’una via desdoblada de 6,4 quilòmetres, dins la 
futura autovia Lleida-Balaguer 

 
• Es destinen 3,3 milions d’euros a l’execució de la variant de 

Calldetenes (N-141d) i de l’eixamplament de la BV-5224 a 
Manlleu����������������� 

 
El Govern ha aprovat la declaració de l’ocupació urgent de béns i drets 
afectats per les obres de tres actuacions de millora de la xarxa viària, entre les 
quals cal remarcar la construcció de la variant desdoblada de la C-13 a 
Vilanova de la Barca (el Segrià i la Noguera), que compta amb un pressupost 
de 50,3 milions d’euros. Així mateix, el Govern ha impulsat l’execució de la 
variant de l’N-141d al seu pas per Calldetenes i de l’eixamplament de la BV-
5224 a Manlleu (Osona), que sumen una inversió de 3,3 milions d’euros. 
 
Variant desdoblada de Vilanova de la Barca 
 
La variant de Vilanova de la Barca i té com a objectiu afavorir la fluïdesa i 
seguretat en la circulació i alliberar de trànsit de pas aquestl nucli urbà, ara 
travessat per la C-13. Els treballs per a la seva construcció, adjudicats 
recentment, començaran el primer trimestre de 2011 i tindran una durada 
prevista de 28 mesos. Aquesta actuació, que correspon a un tram de la futura 
autovia Lleida – Balaguer, significarà una inversió de 50,3 milions d’euros. 
 
La nova via tindrà una longitud de 6,4 quilòmetres; el traçat s’inicia al sud del 
nucli urbà d’aquest municipi, passa pel costat est de la carretera actual i 
finalitza al sud de Térmens. Tindrà una secció d’autovia, formada per dues 
calçades, una per sentit, separades per una mitjana de 2 metres. Cada 
calçada estarà formada per dos carrils de 3,5 metres, un voral interior d’1,5 
metres i un voral exterior de 2,5 metres.  
 
Tres enllaços a diferent nivell facilitaran les connexions de la variant amb els 
nuclis habitats i la xarxa viària de l’entorn: 
 

• Vilanova de la Barca sud: Ubicat a 1,5 quilòmetres de l’inici de la 
variant, constarà d’un pas sobre el tronc de l’autovia i una rotonda a 
cada costat.  
 

• Vilanova de la Barca nord: Estarà format per una rotonda de 90 
metres de diàmetre exterior aixecada sobre el tronc de la variant. Un 
dels ramals de l’enllaç connectarà amb l’actual C-13, sobre la qual es 
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construirà  una rotonda a nivell, a uns 300 metres de distància del nord 
del nucli urbà de Vilanova de la Barca.  

 
• Térmens sud: També està format per una rotonda, de 90 metres de 

diàmetre, aixecada respecte del tronc de la variant. A partir del giratori, 
es formaran dos ramals principals. Un ramal d’uns 400 metres es 
dirigirà cap a l’oest fins a la C-13 actual, on es construirà una rotonda, 
situada a uns 400 metres al sud del nucli urbà de Térmens. L’altre 
ramal, d’1,2 quilòmetres, anirà cap a l’est i connectarà amb la carretera 
de Bellvís, sobre la qual també es construirà una rotonda.  

 

 
 
Entre les estructures que s’executaran, cal remarcar el viaducte que es 
construirà sobre el riu Corb, entre els enllaços sud i nord de Vilanova de la 
Barca. Tindrà una longitud de 430 metres i estarà format per 11 trams 
d’amplades variables entre els 30 i els 60 metres. 
 
D’altra banda, es formaran 4 passos superiors que donaran continuïtat a 
camins i es construiran diversos trams de camí, paral·lels al tronc de  l’autovia, 
per connectar els camins existents als passos superiors previstos. Així mateix, 
es preveu la formació d’un viaducte de 45 metres per al pas del tronc sobre 
una riera situada poc abans de l’enllaç Vilanova sud i altres petits passos 
superiors sobre el canal de Balaguer i la línia del ferrocarril.  
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Futura autovia Lleida - Balaguer 
 
La carretera C-13 forma l’Eix occidental de Catalunya, des de Lleida a 
Balaguer, Tremp i la Pobla de Segur, i  és una de les vies d’accés al  Pirineu 
de Lleida. Atès l’intens trànsit entre Lleida i Balaguer, la planificació viària de 
la Generalitat preveu el desdoblament de la C-13 entre ambdues poblacions, 
inclòs al Pacte nacional per a les infraestructures. La formació d’aquesta 
autovia permetrà millorar la capacitat i nivell de servei de la C-13 actual i 
potenciar les comunicacions en aquest àmbit.  
 
Actualment, ja estan en execució les obres de desdoblament i perllongament 
de la variant sud de Lleida cap a l’est, fins a l’LL-11, amb un pressupost de 39 
milions d’euros. En paral·lel, s’estan redactant els estudis dels trams anterior i 
posterior a la variant de Vilanova de la Barca; el tram des de l’LL11 fins a 
aquesta i la variant de Térmens, que comportaran una inversió estimada de 87 
milions d’euros. 
 
Variant de Calldetenes 
 
El Govern també ha impulsat avui les obres de construcció de la variant de la 
carretera N-141d al seu pas per Calldetenes, que permetrà evitar el pas per 
l’interior del nucli urbà de Calldetenes. Es preveu que les obres comencin a 
principis de l’any vinent  i tinguin una durada de 12 mesos. 
 
L’N-141d discorre entre Vic, Calldetenes, Folgueroles i Vilanova de Sau. El 
trànsit d’aquesta via, molt reduït entre Vilanova de Sau i Folgueroles, és força 
intens entre l’Eix Transversal i Vic, uns 10.500 vehicles diaris. Molts d’aquests 
vehicles procedeixen de l’enllaç de l’Eix amb l’N-141d i travessen el nucli urbà 
de Calldetenes per dirigir-se al centre de Vic.  
 
Per tal de reduir aquest trànsit de pas per l’interior del nucli urbà de 
Calldetenes, la Generalitat ha impulsat la construcció de la variant, que s’ha 
adjudicat recentment per un import de 2,3 milions d’euros. 
 
La variant tindrà una longitud de 900 metres i discorrerà pel nord de la 
carretera actual. La via que es construirà estarà formada per dos carrils de 
circulació, un per sentit, de 3,5 metres d’amplada i dos vorals de 0,5 metres, 
cadascun. 
 
El traçat comença a l’N-141d actual amb una nova rotonda a l’altura de Can 
Gasparó, al terme de Vic. Poc després, la variant entra al terme de 
Calldetenes, travessa el torrent de Sant Marc fins que arriba al camí de 
l’Aragall, on es preveu una altra rotonda. La distància entre aquestes dues 
rotondes és d’uns 600 metres. 
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A continuació, la variant creua el Serrat de l’Aragall, amb un pendent del 4,3%. 
Al final del recorregut, on enllaça novament amb l’N-141d just abans de la 
Torre d’en Marc, es preveu la formació d’una tercera rotonda. Les rotondes 
tindran un diàmetre exterior de 50 metres en el cas de la rotonda inicial i de 60 
metres per a les altres dues.  
 
Per evitar el creuament de camins a la zona intermèdia de la variant, es 
pavimentaran els camins existents situats al costat nord de la variant i es 
conduiran fins a la segona rotonda. Aquests camins tindran una amplada de 5 
metres i la seva longitud serà d’uns 700 metres.  
 
D’altra banda, cal remarcar la formació d’un camí de vianants de 3 metres 
d’amplada que inclourà una passarel·la sobre la variant. Aquesta passarel·la, 
de 20 metres de longitud i 3 d’amplada, se situarà entre la segona i la tercera 
rotonda previstes. Així mateix, les obres inclouran la construcció d’un calaix de 
13 metres de longitud, 3 metres d’alçada i 2 metres d’amplada, per al pas de 
la variant sobre el torrent de Sant Marc. 
 

 
 
 
Eixamplament de la BV-5224 a Manlleu  
 
Finalment, el Govern ha impulsat l’execució de les obres d’eixamplament de la 
BV-5224 al terme de Manlleu, per tal de millorar la fluïdesa i la seguretat en la 
circulació en aquesta via, entre la sortida del nucli urbà i l’encreuament amb la 
futura ronda est d’Osona. Aquesta actuació compta amb una inversió d’1 milió 
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d’euros i s’emmarca en les millores que la Generalitat ha dut a terme en els 
últims anys, per valor de més de 7 milions d’euros. 
  
Les obres consistiran en l’eixamplament de la calçada actual, en un tram d’un 
quilòmetre, que ara té amplada variable d’entre 5 i 6 metres, fins a una secció 
de 8 metres, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals de 0,5 
metres. D’altra banda, se suavitzarà puntualment  el traçat de la carretera. Es 
preveu que les obres comencin el segon trimestre de l’any vinent i tinguin un 
termini d’execució de vuit mesos. 
 
A més de les obres d’ampliació i pavimentació de la carretera, es duran a 
terme les tasques següents: 

• Adequació de les xarxes de serveis existents actualment (telefonia i 
aigua)  

• Execució dels elements de drenatge longitudinal i transversal             
• Disposició de senyalització vertical, horitzontal i abalisament  
• Col·locació de barreres de seguretat.  
• Millora i condicionament dels accessos a la carretera.  
• Estesa de terra vegetal i hidrosembres.  

�
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El Govern declara d’interès nacional quatre festes 
catalanes  
 

• Són la Festa Major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del 
Camp; Les Santes de Mataró, i dues festes que han estat 
reclassificades per adaptar-les a la normativa actual 

 
• També s’ha declarat element festiu patrimonial d’interès nacional 

el Ball de Diables de les Borges del Camp i el Ball del Bo-bo de 
Monistrol de Montserrat  

 
 

El Govern ha acordat avui declarar d’interès nacional quatre festes catalanes, 
dues de les quals són noves declaracions i dues corresponen a 
reclassificacions. Ha estat declarada festa tradicional d’interès nacional la 
Festa Major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp, mentre 
que Les Santes de Mataró ha estat declarada festa patrimonial d’inerès 
nacional.  
 
Així mateix, el Govern ha reclassificat com a festes patrimonials d’interès 
nacional el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, declarat festa tradicional d’interès 
nacional l’any 1985, i la Festa Major de Vilafranca del Penedès, declarada 
festa tradicional d’interès nacional l’any 1991. Aquesta reclassificació adequa 
la declaració a la normativa actual, recollida en el Decret 389/2006, de 17 
d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. En el Decret s’estableix que el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de revisar les 
declaracions de festes tradicional d’interès nacional declarades abans de 
l’entrada en vigor del Decret i reclassificar-les, si s’escau.  
 
D’altra banda, el Govern també ha declarat element festiu patrimonial d’interès 
nacional el Ball de Diables de les Borges del Camp i el Ball del Bo-bo de 
Monistrol de Montserrat. El Govern ha aprovat la inclusió d’aquestes cinc 
declaracions i les dues reclassificacions en el Catàleg del Patrimoni Festiu de 
Catalunya. 
 
 
Festa Major i Ball de Diables de les Borges del Camp 
 
La Festa Major de les Borges del Camp té els seus orígens en els romiatges 
que celebrava la població de les Borges des que va ser trobada la imatge de 
la Mare de Déu de la Riera en data desconeguda. Tot just iniciat el segon terç 
del segle XVIII, la festa major, que fins aleshores se celebrava el 15 d'agost, 
es va traslladar al 8 de setembre.  
 
Tradicionalment la festa comprèn els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre, als quals 
s'afegeix l'11, data de la Diada Nacional de Catalunya. Però el dia més típic i 
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emotiu de la festa, per a tots els borgencs, és el dia 7, la vigília de celebració 
de l'acte de l'Arribada.  
 
Pel que fa al Ball de Diables, els diables amb les seves carretilles han sortit 
amb regularitat per la Festa Major des de la dècada de 1880, tot i que hi ha 
referències anteriors. Aquesta és una de les poques mostres vives de l'antiga 
manera de fer el ball de diables al Baix Camp i n'és considerada el màxim 
exponent de la comarca. 
 
Les Santes de Mataró 
 
Les Santes se celebren del 24 al 29 de juliol inclosos. El dia 27 se celebra la 
Diada de la festa major, tot i que uns dies abans es realitzen diversos actes 
organitzats per entitats culturals i esportives. La primera celebració 
normalitzada data del 27 de juliol del 1773.  

L’estructura actual de la festa es pot dividir en quatre blocs: el Portal, que 
marca el temps d’espera i és l’arrencada de la festa; la Crida del dia 25 de 
juliol entesa, en sentit ampli, com la proclamació i inici de la festa; la Diada del 
dia 27 de juliol, festivitat de les patrones de Mataró, Santa Juliana i Santa 
Semproniana, i els actes de programa del dia 28, que conjuntament 
constitueixen el nucli central de la Festa Major. Per últim se celebra l’Epíleg o 
comiat de Festa Major, el dia 29 de juliol.  
 
El Ball del Bo-bo de Monistrol de Montserrat 
 
Aquesta festa s’ha celebrat ininterrompudament des del 1797 fins a l’actualitat. 
El Ball del Bo-bo té com a funció principal solemnitzar el traspàs dels càrrecs 
dels administradors de la festivitat de Sant Sebastià. És dansat per fills de la 
vila, concretament per set persones: el porrer, els tres administradors i les 
seves parelles. A mitja dansa, el credencer anuncia els administradors nous i 
exposa llur aprovació a referèndum del poble. El credencer demana per 
cadascun d’ells: “És bo?” i el poble acostuma a respondre: “Bo”. Aquesta 
pregunta i resposta donen nom a la dansa del Bo-bo. Un cop aprovats els 
nous administradors mitjançant aquest procediment, la dansa continua a fi que 
la cerimònia quedi conclosa.  
 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú  
 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú està documentat l’any 1790. Prohibit per 
les autoritats franquistes, va ser recuperat al carrer l’any 1955, recuperació 
que es completà entre els anys 1976 i 1981, mantenint el mateix esquema 
dels carnavals de la segona meitat del segle XIX. 
 
El Carnaval de Vilanova comença el dissabte abans de dijous gras amb els 
anomenats Balls de Mantons. El dijous següent (dijous gras) es fa l’àpat ritual 
de la festa, la Xatonada, i té lloc pel centre de la ciutat una “guerra” de 
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merengues anomenada La Merengada. El divendres se celebra l’Arrivo, una 
cercavila encapçalada pel Ball de Diables de Vilanova i algun dels dracs de la 
ciutat i constituïda per centenars de màscares agrupades per societats, que 
representa la rebuda al rei Carnestoltes, que pronuncia el Sermó a la Plaça de 
la Vila.  
 
El dissabte al matí tenen lloc actes carnavalers de tota mena i la nit de 
dissabte és la Nit de Mascarots. Aquests mascarots passegen per la ciutat o 
acudeixen als balls que organitzen les diferents societats i la pròpia 
organització del Carnaval. 
 
El dia central de la festa és el diumenge de Carnaval, amb Les Comparses, 
acte emblemàtic de participació massiva. Es tracta de la desfilada d’un gran 
nombre de parelles al darrera de la bandera de la seva societat saltant al ritme 
d’una marxa molt popular anomenada El Turuta.  
 
Dilluns al vespre surten els Cors de Carnestoltes, grups que canten lletres 
iròniques i humorístiques pels carrers del centre i finalment conflueixen al 
Teatre Principal, on cada cor ofereix una mostra del seu repertori. Dimarts a la 
nit té lloc el sopar, la ruta i el Ball del Vidalot, l’últim gran ball de màscares del 
Carnaval.  
 
La festa es tanca el Dimecres de Cendra, amb l’Enterro de la Sardina i la 
lectura del Testament del rei Carnestoltes, en què es repassen, en clau crítica 
i irònica, els fets més destacats del Carnaval que s’acaba. L’acte es clou amb 
una àpat popular d’arengades a la brasa. 
 
La  Festa Major de Vilafranca del Penedès  
 
La  Festa Major de Vilafranca del Penedès, que se celebra anualment els dies 
29, 30 i 31 d'agost i 1 i 2 de setembre en honor de Sant Fèlix, té l'origen al 
segle XVIII. La festa compta amb la participació d'un extraordinari nombre de 
balls populars, alguns dels quals es troben documentats a la processó de 
Corpus de 1600. 
 
Els actes previs a la festa major s’inicien amb la sortida de la capta, pocs dies 
abans del 22 d’agost. Segueix la Novena i els Goigs a Sant Fèlix, que es fa 
del 22 al 30 d’agost. El 28 d’agost es fa el pregó de festa, i ja el 29 comença la 
festa pròpiament, al matí amb la repicada de campanes, tronada, cercavila, 
actuació castellera, i a la tarda amb un concert d’instruments d’inxa i concert 
de banda. Al vespre té lloc la processó amb el seguici que va a buscar la 
imatge a la casa de l’administrador i acaba amb l’entrada de Sant Fèlix a la 
Basílica.  
 
El dia 30 és el dia central; comença també amb la repicada de campanes, 
l’exposició pública de les relíquies del Sant, les Matinades dels grallers, i l’ofici 
amb les ofrenes, i l’anada i tornada d’ofici amb el seguici; segueix l’actuació 
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castellera de Sant Fèlix amb les quatre millors colles del món casteller. A la 
tarda es fa un concert de banda, i al vespre la processó amb el seguici que 
novament finalitza amb l’entrada del Sant a la Basílica (és un dels moments 
més forts i emotius de la festa). A continuació es fa el Ball de Gralles. 
 
El dia 31 d’agost s’inicia amb les Matinades dels grallers. Es fa la Missa de 
Difunts, l’anada i tornada d’ofici amb el seguici, l’actuació de lluïment dels balls 
de festa major. Segueix l’actuació castellera de la Diada de Sant Ramon 
Nonat amb la participació de les dues colles locals, i el Toc de Vermut que 
realitzen els timbalers i grallers. Per la tarda, els actes continuen amb el 
concert de banda, l’actuació del Ball dels Malcasats i la processó amb el 
seguici que acompanya la imatge de Sant Fèlix a la casa de l’administrador.  
 
L’1 de setembre té lloc la Festa Major dels Petits, iniciada el 1982. A la nit hi 
ha el Ball de Foc. La festa s’acaba el dia 2 de setembre amb el concert vermut 
del migdia, el Ball de Cloenda de la nit i el Castell de Focs de Cloenda.   
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El Govern aprova la constitució dels col·legis 
d’Enginyers de Telecomunicació, i d’Enginyers 
Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya 
 

• La creació d’ambdós col·legis es fa a l’empara de l’article 125.1 de 
l’estatut, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat 
en aquesta matèria 

 
• Segons la llei, els professionals integrats en un col·legi únic 

d’àmbit estatal, que pertanyen a alguna de les delegacions 
ubicades a Catalunya, poden formar un sol col·legi d’àmbit català 

 
El Govern ha aprovat avui la creació del Col·legi d’Enginyers de 
Telecomunicació i el Col·legi Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació 
de Catalunya, en virtut de l’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de col·legis professionals incloent-hi la seva creació. 
 
A més, la Llei de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals (en 
la disposició transitòria cinquena) diu que els professionals integrats en un 
col·legi únic estatal, que pertanyen a alguna de les delegacions ubicades a 
Catalunya, poden formar un sol col·legi d’àmbit català. 
 
Aquesta mateixa llei diu que l’Acord de constitució del col·legi professional 
s’ha d’aprovar per la majoria de vots de les persones assistents en una 
assemblea general, a la que han de ser convocats tots els professionals amb 
domicili professional únic o principal a Catalunya. L’assemblea es pot 
convocar a iniciativa del delegat o si ho demana un nombre de col·legiats igual 
o superior al 10%.   
 
En aquest sentit, l’assemblea general extraordinària de 16 de desembre de 
2008 de Catalunya del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació va 
acordar, per majoria absoluta dels assistents, la creació d’aquest Col·legi. Per 
la seva banda, la demarcació territorial de Catalunya del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics també, per majoria absoluta, va acordar la seva creació 
en la assemblea general extraordinària de 12 d’abril de 2003. 
 
Els nous col·legis 
 
El Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació i el de Enginyers Tècnics i Pèrits 
de Telecomunicació de Catalunya esdevenen dues corporacions de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia amb capacitat plena per al compliment 
dels seus fins i es regeixen per la normativa vigent en matèria de col·legis 
professionals en les seves actuacions. 
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Pel que fa a l’aprovació dels estatuts i l’elecció dels òrgans de Govern, el degà  
dels col·legis haurà de convocar una assemblea general extraordinària per 
aprovar els estatuts i escollir els òrgans de govern en el termini de sis mesos a 
partir de l’entrada en vigor dels decrets aprovats avui.  
 
A partir d’aquest moment, els col·legiats amb domicili professional únic o 
principal a Catalunya passen a pertànyer  als dos col·legis que es creen avui, 
sens perjudici que puguin mantenir voluntàriament la seva condició de 
membres dels col·legis d’àmbit estatal. 
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El Govern dóna per satisfetes les demandes de la 
Comissió Europea en relació al cas Segarra-Garrigues 
 

• L’Executiu aprova els Plans de Gestió i el Pla Especial, i es 
informat de la DIA del projecte de regadiu Segarra-Garrigues 

 
• Per garantir la continuÏtat del projecte, es declara d’interès públic 

de primer ordre el projecte de regadiu i concentració parcel·laria 
del canal Segarra-Garrigues 

 
• El reg serà competible amb el medi, gràcies a les mesures 

compensatòries aprovades 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Gestió i Pla Especial dels Espais Naturals 
Protegits de la Plana de Lleida. Així mateix, ha estat informat de la Declaració 
d’Impacte Ambiental del projecte de regadiu del Segarra-Garrigues, aprovat 
en ponència ambiental el passat divendres. Com a conseqüència d’aquesta 
Declaració, l’Executiu ha declarat el regadiu i la concentració parcel·laria 
d’interès públic de primer ordre, i ha aprovat les mesures ambientals 
compensatòries, fet que permet continuar amb el projecte amb plenes 
garanties ambientals. 
 
Amb aquests acords, el Govern tanca definitivament els conflictes oberts amb 
la Comissió Europea arran de les sentències comdemnatòries pel cas 
Segarra-Garrigues. Així mateix, el Govern evita així la paralització de les 
obres i la possible retenció de fons europeus, tal com ha advertit 
reiteradament la Comissió Europea des del 2000.  
 
D’aquesta manera, el Govern compleix el seu doble objectiu de fer compatible 
l’activitat agrària amb la protecció del medi ambient. 
 
El Govern ha treballat intensament amb la Comissió Europea per aconseguir 
el tancament de les dues sentències. L’arxiu definitiu del cas Segarra-
Garrigues arribarà formalment per acord del Col·legi de Comissaris de la 
Comissió Europea. 
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Altres Acords de Govern 
 
Conveni de col·laboració amb altres comunitats en matèria de Protecció 
Civil  
 
El Govern ha acordat signar un conveni de col·laboració amb 8 comunitats 
autònomes per cooperar en Protecció Civil i gestió d’emergències. L’acord 
preveu que les comunitats signants (Aragó, València, Illes Balears, Euskadi, 
La Rioja, Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i Catalunya) col·laboraran entre sí 
en situacions de greu risc i podran sol·licitar ajut material i humà a la resta.  
 
Les comunitats desenvoluparan un model comú de sol·licitud d’ajut per 
agilitzar el procés en cas de risc greu o catàstrofe. El conveni també preveu la 
col·laboració en l’elaboració de programes de sensibilització orientats a la 
prevenció i autoprotecció.  
 
L’acord de col·laboració es va prendre en la VII Trobada de Comunitats 
Autònomes per al desenvolupament dels seus Estatuts d’autonomia, el passat 
5 de juliol. Tal i com es fa amb tots els acords de col·laboració que es tanquen 
en aquestes trobades, ara es convidarà la resta de comunitats a sumar-se al 
conveni.  
 
 
Compromís amb la candidatura de Tarragona als Jocs del Mediterrani del 
2017 
 
El Govern ha autoritzat avui atorgar una subvenció de 800.000 euros a 
l’Associació per a la Promoció de la Candidatura de Tarragona als Jocs del 
Mediterrani de 2017. La subvenció permetrà dotar l’entitat dels mitjans 
materials i humans necessaris per preparar, desenvolupar i executar 
l’organització d’aquest esdeveniment esportiu. La Generalitat dóna suport a la 
candidatura, al costat d’altres institucions com el Parlament de Catalunya, la 
Diputació de Tarragona o l’Ajuntament de la ciutat. La iniciativa també compta 
amb el suport d’entitats econòmiques, culturals, esportives i socials d’arreu del 
país. 
 

Suport a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 

El Govern ha acordat atorgar una subvenció per un import de 570.000 euros a 
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) en concepte de 
finançament de les despeses de caràcter general per als serveis propis de la 
Federació. 
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Conflicte de constitucionalitat per la Llei d’acollida de les persones 
immigrades 
 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat promogut 
per la Defensora del Poble contra l’article 9, apartats 2, 4 i 5 de la Llei 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.  
 
El precepte impugnat estableix les competències lingüístiques bàsiques en 
català i castellà que han d’assolir les persones que accedeixin als serveix de 
primera acollida, així com el règim lingüístic del servei i uns principis 
metodològics de la formació lingüística.  
 
La Defensora del Poble considera que aquest precepte és inconstitucional 
perquè la Generalitat no disposa de competències per establir un règim de la 
immigració i vulnera així la competència que l’art 149.1.2 CE reserva a l’Estat. 
A més, en el recurs se sosté també que aquests preceptes de la llei vulneren 
l’article 3 de la Constitució en establir una preferència de la llengua catalana 
sobre la castellana, tant en formació, la informació com la prestació del servei 
de primera acollida, contrària als criteris d’ús lingüístic de l’Administració que 
va establir el Tribunal Constitucional en la Sentència 31/2010, en què va 
declarar la inconstitucionalitat de l’ús preferent del català, respecte del 
castellà, que prescrivia l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. A 
més, el recurs considera que es vulnera el dret d’opció lingüística que tenen 
els ciutadans estrangers. 


