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El Govern impulsa mesures en totes les etapes 
educatives per fer de Catalunya una escola 
d’emprenedors  

 
• L’Executiu aprova un conjunt d’accions per fer arribar a tot 

l’alumnat les eines necessàries perquè els infants i joves coneguin 
els avantatges de tirar endavant projectes emprenedors 

 
• En l’FP, s’engega el projecte pilot “L’empresa a prop” per 

promoure noves empreses i es premiaran les millors iniciatives 
amb microcrèdits 
 

El Govern ha aprovat avui un conjunt de mesures per donar impuls a la 
formació en valors emprenedors. Les mesures afectaran totes les etapes 
educatives, tant obligatòries com postobligatòries. Sota el nom “Catalunya, 
escola d’emprenedors”, el Govern aposta per fomentar l’esperit emprenedor 
entre l’alumnat. Així, les mesures defineixen les competències emprenedores i 
fixen els corresponents objectius en les diferents etapes educatives –infantil i 
primària, secundària, formació professional i batxillerat– i també en l’escola 
rural. Aquestes competències són els coneixements, habilitats i actituds que 
conformen la capacitat per convertir les idees en accions. Comprenen 
iniciativa, innovació, assumpció de risc, planificació, organització per objectius, 
treball en equip, construcció de xarxes de suport i creativitat. 
 
De fet, el Pla de Govern per a l’actual legislatura ja preveu el foment de 
l’esperit emprenedor i el seu desenvolupament empresarial. Concretament, 
desplega aquest propòsit en tres punts: facilitar l’inici i la pràctica de l’activitat 
emprenedora, potenciar els valors del treball, l’esforç i el risc en tots els 
processos formatius, i impulsar la creació i el desenvolupament d’empreses, 
cooperatives, societats laborals i treball autònom emprenedor. La Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), per la seva banda, també inclou en l’article 2 
com a principi general “el foment de l’emprenedoria”. 
 
Els objectius a aconseguir en l’educació infantil i primària són que els alumnes 
coneguin els conceptes econòmics bàsics, que entenguin les relacions entre 
els diferents agents socials i el seu paper, i que es facin càrrec de la 
importància de l’educació en el col·legi pe assolir posteriorment les fites que 
es proposin.  
 
En l’escola rural, d’acord amb les seves especificats, es vol promoure 
l’emprenedoria en el món rural a partir de la capacitació dels més joves i, en 
coordinació amb el territori, difondre la cultura emprenedora amb la creació 
d’una cooperativa a l’aula, i que coneguin els passos per crear i gestionar una 
empresa.  
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Pel que fa a l’etapa de secundària, s’inclourà una nova matèria optativa a 4t 
d’ESO, “Orientació professional i iniciativa emprenedora”. A banda, l’alumnat 
ha de desenvolupar la perseverança, la creativitat i la confiança en ells 
mateixos, que descobreixin les habilitats i els interessos personals i els riscos 
d’abandonar els estudis i que comprenguin la relació entre economia i 
empresa i el funcionament del mercat global.  
 
En els estudis postobligatoris, formació professional i batxillerat, els objectius 
són: aplicar de manera pràctica els coneixements obtinguts, fomentant el 
treball en equip; comprendre la realitat social i econòmica que els envolta, 
estimulant la capacitat crítica; analitzar les aptituds requerides en el mercat 
laboral i comparar-les amb els seus interessos i habilitats; adquirir eines per 
als seus primers passos en l’àmbit professional, i generalitzar la matèria d’FP 
“Empresa i iniciativa emprenedora”.  
 
 
Pla pilot amb microcrèdits 
 
En el cas de l’FP, a més, es posarà en marxa un projecte pilot 
d’emprenedoria: “L’empresa a prop”.  Amb aquest programa es volen 
aconseguir, entre d’altres, la creació d’una xarxa d’emprenedoria d’FP i 
impulsa a la creació de noves empreses per part de l’alumnat d’FP.  
 
També s’ha acordat crear uns premis sobre emprenedoria que permetin el 
desenvolupament dels projectes guardonats a través de microcrèdits. Els 
projectes presentats podran arribar a formar part d’un banc d’idees. Totes les 
iniciatives del banc hauran de tenir l’aprovació dels centres docents 
corresponents. Una altra de les apostes és la creació d’un viver d’empreses a 
les instal·lacions del centre docent. 
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El Govern fixa un nou marc de relacions amb les 
cambres de comerç que contribuirà a la millora de la 
competitivitat de l’economia catalana 
 

• El president de la Generalitat, acompanyat del conseller 
d’Empresa i Ocupació, presidirà demà la signatura de l’acord que 
avui ha autoritzat el Consell Executiu 
 

• El Govern materialitza així el compromís de buscar les fórmules 
adequades perquè les entitats camerals puguin desenvolupar 
actuacions públiques prioritàries  

 
 
El Govern de la Generalitat i les Cambres de Comerç, Navegació i Indústria 
de Catalunya han fixat un nou marc de relacions que permetrà contribuir a la 
millora de la competitivitat de l’economia catalana i, al mateix temps, defensar 
i promocionar el comerç, la indústria i els serveis a Catalunya. El Consell 
Executiu ha autoritzat avui la signatura del conveni que signaran demà el 
president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el conseller d’Empresa i 
Ocupació, Francesc Xavier Mena, i el president del Consell General de les 
Cambres, Miquel Valls. 
 
A partir del treball d’avaluació que ha realitzat el Departament d’Empresa i 
Ocupació amb el Consell General de Cambres, el conveni determina els 
diferents àmbits d’activitat en què les cambres desenvolupen funcions 
públiques, els valors que poden aportar i l’encaix amb el Pla de Govern 2011-
2014. Un cop identificats aquests àmbits, el document concreta diferents 
encàrrecs de gestió, que seran avaluats i renovats en funció dels resultats. 
L’acord preveu la possibilitat d’incorporar nous àmbits d’actuació i nous 
encàrrecs a mesura que es detectin noves necessitats en la relació entre 
l’Administració i les entitats camerals. 
 
Amb aquest acord el Govern materialitza el compromís assumit el mes de 
juliol passat de buscar les fórmules adequades perquè les cambres puguin 
desenvolupar actuacions de caràcter públic prioritàries, d’acord amb el Pla de 
Govern 2011-2014. L’objectiu és aprofitar la seva experiència i coneixement i 
posar-los al servei de la recuperació econòmica del país.  
 
L’eliminació de l’obligatorietat del pagament de les quotes camerals per part 
dels empresaris recollida pel Reial decret llei 13/2010 de 3 de desembre, que 
suposava el 75% dels ingressos de les cambres, ha modificat 
substancialment les seves condicions de finançament. El nou marc de 
relacions amb l’Administració garantirà el compliment d’aquelles funcions de 
caràcter públic, de representació dels interessos generals i de promoció de 
l’economia que desenvolupen els ens camerals.  
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El Govern crea un programa per consorciar els serveis 
TIC de les universitats i els centres de recerca per 
millorar l’eficiència i racionalitzar recursos  
 

• La iniciativa, recollida al document de bases d’un nou model 
universitari català, permetrà estalviar 50 milions d’euros en tres 
anys 

 
El Govern ha aprovat la posada en marxa del Programa de serveis 
consorciats de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de les 
universitats i els centres de recerca de Catalunya. La iniciativa dóna 
compliment al compromís de millora de l'eficiència i la qualitat en la docència, 
la recerca i la prestació dels serveis per part de les universitats i ajuda també 
a racionalitzar els recursos. De fet, es calcula que permetrà estalviar fins a 50 
milions d’euros en tres anys. 
 
Impulsada pel Departament d’Economia i Coneixement a través de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca, i el Departament d’Empresa i Ocupació, 
mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, la iniciativa està recollida al document de bases d’un nou model 
universitari català presentat per la Secretaria d’Universitats i Recerca el mes 
de juny passat. S’emmarca, de fet, en el Pla de Govern 2011-2014, que 
estableix com a objectius potenciar les TIC com a motor de canvi i introduir 
criteris d’austeritat en l’Administració pública. En aquest sentit, el Govern 
calcula que la posada en funcionament d’aquest programa suposarà un estalvi 
estimat d’uns 50 milions d’euros els tres primers anys d’aplicació. 
 
La creació del Programa afavorirà els àmbits següents: 
 

• El nivell d’eficiència i la racionalització dels recursos TIC disponibles a 
les universitats i centres de recerca de Catalunya. La seva implantació 
comportarà l’homogeneïtzació de plataformes i tecnologies i la 
centralització de recursos, serveis bàsics i nous serveis, com ara 
centres de procés de dades o telefonia, entre d’altres. 

 
• La incorporació de serveis en núvol o cloud computing. Aquesta 

‘informàtica en núvol’ descriu un nou model de prestació de serveis TIC 
basat en Iinternet que permet una assignació dinàmica i eficient dels 
recursos i que suposa, entre d’altres, un increment significatiu de la 
capacitat d’emmagatzematge de dades per a tots els centres de 
recerca i les universitats. 

 
• La conversió dels sistemes universitari i de recerca de Catalunya en un 

model de referència internacional, ja que el programa que consorcia i 
centralitza els serveis TIC per a totes les universitats serà pioner a 
l’Estat espanyol. 
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La posada en funcionament del Programa de serveis consorciats de les TIC 
es farà en dues fases. La primera s’estendrà fins al gener de 2012 i servirà per 
coordinar els agents implicats en el programa, desenvolupar algunes 
iniciatives pilot i elaborar el pressupost per a l’any vinent. En la segona fase es 
durà a terme la implementació i aplicació del pla d’actuació, un cop avaluats 
els resultats de la primera. 
 
El Programa està dirigit per un consell rector presidit pel secretari 
d’Universitats i Recerca i format pel director general d’Universitats, el de 
Recerca, el de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el conseller 
delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut i un 
representant del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
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El Govern sol·licita un dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries sobre el Pla Estatal de 
Protecció Civil davant el risc d’inundacions  
 

• L’Executiu entén que vulnera les competències de la Generalitat 
en matèria d’emergències, protecció civil i seguretat pública 

 
El Govern ha encarregat al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen 
jurídic previ preceptiu per determinar si el Pla Estatal de Protecció Civil davant 
el risc d’inundacions vulnera les competències de la Generalitat en matèria 
d’emergències i protecció civil. El dictamen és previ a la interposició d’un 
possible conflicte positiu de competència davant del TC, en cas que el Govern 
de l’Estat rebutgi el requeriment d’incompetència que la Generalitat va 
formular el 26 d’octubre passat. 
 
El Govern entén que el Pla Estatal de Protecció Civil davant el risc 
d'inundacions aprovat pel Govern espanyol vulnera les competències de la 
Generalitat en matèria d’emergències, protecció civil i seguretat pública, que 
preveuen els articles 132 i 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ja que 
estableix la seva implementació unívoca a tot el territori.  
 
L’article 132 atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d’emergències i protecció civil, que inclou la regulació, la planificació i 
l’execució de mesures relatives a les emergències i la direcció i coordinació 
dels serveis de protecció civil, sens perjudici de les facultats dels governs 
locals i respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves 
competències de seguretat pública. En cas d’emergències i protecció civil 
d’abast superior a Catalunya, disposa també que el Govern ha de promoure 
mecanismes de col·laboració amb altres territoris i amb l’Estat. Així mateix, 
d’acord amb l’article 164, correspon al Govern de la Generalitat planificar el 
sistema de seguretat pública a Catalunya, coordinar l’actuació de les policies 
locals i les competències en relació amb el cos dels mossos d’esquadra.  
 
El Govern entén que el Pla Estatal no respecta les competències de 
Catalunya, ja que no preveu fórmules de col·laboració específiques, 
especialment pel que fa a la declaració unilateral de l’Estat de l’”interés 
nacional” de l’emergència i la subjecció automàtica i immediata dels territoris a 
la declaració. També perquè òrgans estatals assumeixen diverses funcions de 
gestió i coordinació operativa.  
 
En cas que el Govern de l’Estat rebutgi el requeriment d’incompetència 
formulat per la Generalitat el 26 d’octubre passat, disposarà d’un mes per 
plantejar el possible conflicte positiu de competència davant el TC. Davant la 
brevetat dels terminis, el Govern ha acordat sol·licitar el dictamen previ 
preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries. 
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El Govern atorga els Guardons d’Honor del Turisme 
2011 a l’empresari Juli Soler i Lobo i a la Federació 
d’Agroturisme de les Comarques d’Interior  

 
• El Govern ha acordat atorgar la Medalla d’Honor del Turisme de 

Catalunya al director del restaurant El Bulli de Roses per la seva 
contribució a imprimir notorietat, prestigi i projecció internacional 
a la gastronomia catalana 
 

• L’Executiu també ha acordat reconèixer amb la Medalla d’Honor 
del Turisme de Catalunya l’aportació de la FACI al 
desenvolupament d’un model de turisme rural de qualitat, 
respectuós amb el medi ambient i el patrimoni arquitectònic 

 
El Govern ha acordat avui atorgar els Guardons de Turisme 2011, que 
distingeixen la trajectòria dels empresaris i entitats del sector turístic català. La 
Medalla d’Honor del Turisme de Catalunya s’ha atorgat al director del 
restaurant El Bulli de Roses, Juli Soler i Lobo, i la Placa d’Honor del Turisme 
de Catalunya, a la Federació d’Agroturisme de les Comarques d’Interior 
(FACI). 
 
La Generalitat de Catalunya reconeix anualment amb els Guardons del 
Turisme professionals, empreses i entitats del sector que, amb el seu esforç, 
han contribuït al desenvolupament del turisme al país. 
 
 
Juli Soler i Lobo 
 
El Govern ha decidit atorgar la Medalla d’Honor del Turisme a l’empresari Juli 
Soler i Lobo, per la seva contribució a donar notorietat, prestigi i projecció 
internacional a la gastronomia catalana. 
 
Amb una trajectòria de més de 30 anys en el camp de l’hostaleria, Juli Soler 
és, juntament amb Ferran Adrià, l’artífex d’haver convertit el restaurant El Bulli 
de Roses en un referent a escala internacional. Ha estat també el creador d’un 
nou concepte de negoci basat en la marca Ferran Adrià i El Bulli i un dels 
responsables del projecte El Bulli Foundation, que té previst obrir les seves 
portes el 2014. 
 
Impulsor de la cuina innovadora, creativa i d’experimentació, Juli Soler ha 
treballat amb cuiners de primer ordre com Yves Kramer, Jean-Paul Vinay, 
Christian Lutaud, Fermí Puig i Xavier Sagristà, entre d’altres, i ha fet 
significatives aportacions a la gastronomia d’avantguarda, amb la instauració 
d’un model de coordinació i complementarietat entre el treball de cuina, el 
treball de sala i els sommeliers. 
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La Federació d’Agroturisme de les Comarques d’Interior (FACI) 
 
Així mateix, el Govern de la Generalitat atorga la Placa d’Honor del Turisme a 
la Federació d’Agroturisme de les Comarques d’Interior (FACI). Constituïda 
l’any 1995, engloba 130 cases de turisme rural (103 masoveries, 21 cases de 
poble independents i 6 masies) de les comarques del Bages, el Solsonès, 
l’Anoia, el Berguedà, la Segarra, i Osona. 
 
Amb aquest guardó, el Govern reconeix la contribució de l’entitat al 
desenvolupament d’un model d’agroturisme i turisme rural basat en la qualitat i 
el respecte pel medi ambient i el patrimoni natural, cultural i paisatgístic. 
Aquest model cerca millorar la qualitat de vida de les zones rurals oferint als 
seus habitants obtenir rendes complementàries a les generades pel sector 
agrari, ajudant a mantenir la població en nuclis desfavorits i amb tendència a 
l’emigració, i creant nous llocs de treball per a persones que es vulguin 
dedicar a alguna activitat lligada a l’agroturisme o turisme rural. 
 


