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El Govern aprova el Pla de Salut de Catalunya 2011-
2015 
 

• El CatSalut executarà el Pla a través de la xarxa sanitària pública 
 

• Les malalties cròniques i la promoció d’hàbits de vida saludables, 
principals àrees d’actuació  
 

• L’atenció primària i l’especialitzada es coordinaran més per reduir 
els temps d’espera per a proves i visites a l’especialista 
 

• L’objectiu del pla és transformar el sistema sanitari públic per 
millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen als ciutadans i fer-
lo més sostenible 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un 
document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 
eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials: 
l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients 
crònics i la modernització organitzativa. El Pla de Salut és d’aplicació 
immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer, sinó 
també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.  
 
Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida 
poc saludables estan en l’origen de les malalties més comunes i que tenen 
més impacte en la vida de les persones, com per exemple la diabetis, el 
càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. 
Amb l’objectiu que els ciutadans “puguin viure més i amb millor qualitat de 
vida”, tal com recull el Pla de Salut 2011-2015, el document s’orienta a millorar 
l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció 
com de l’atenció, un cop el malalt ja està diagnosticat.  
 
Per fer-ho, cal canviar la manera com s’organitzen aquests serveis. És per 
això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un 
seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents 
centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de 
forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre especialistes i 
entre centres d’assistència primària i hospitals. Tot plegat reforçant la 
capacitat de decidir dels professionals, mèdics i d’infermeria.  
 
Obert a la participació. El document marc del Pla de Salut es va presentar 
públicament el mes de novembre passat en unes jornades on van participar 
més de 230 professionals. Des de llavors, s’han definit els plans territorials, 
que fixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries 
catalanes d’acord amb les seves necessitats específiques i, també, incorpora 
les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector 
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sanitari català. Hi han participat, en total, 1.200 professionals. El pla continua 
sent, però, un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels objectius 
i actuacions en funció d’aquestes dades. 
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb 
millors resultats. El pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de 
forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la 
seva autonomia, per tal que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es 
redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat 
general de salut. 
 
La diabetis, la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC) es tractaran de forma integrada en el 80% del territori el 2012.  
 
Des dels centres d’atenció primària es començarà a prescriure activitat física, 
com a tractament específic, en el cas de persones sedentàries d’alt risc 
(100.000 pacients en la fase pilot). 
 
Serveis sanitaris: menys esperes i més a prop. L’objectiu és reduir els 
temps d’espera, ja sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves 
diagnòstiques o per operar-se, sempre reforçant el criteri clínic. Es prioritzen, 
especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del 
tractament en aquesta patologia.  
 
Al llarg del 2012 la plataforma Sanitat Respon-061 reforça i amplia els seus 
serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel 
que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics. 
 
Apoderament del pacient: més informació, més capacitat de decidir, més 
col·laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos 
tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– 
per conviure amb la seva malaltia, tot preservant la qualitat de vida i 
l’autonomia fins on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes 
d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar al màxim possible els 
serveis sanitaris a les demandes dels usuaris. 
 
Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament de 
Salut a través de la creació del Consell de Pacients el primer trimestre del 
2012 i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col·lectius 
específics (Braille, Cuida’m). 
 
S’amplia el programa “pacient expert”, de formació i autocapacitació de 
malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques. 
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El Govern aprova el PUOSC 2012 amb una inversió de 
més de 157 milions d’euros per als municipis 
 

• El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya és l’instrument més 
eficaç de suport als municipis petits i mitjans 

 
• La dotació permetrà als ens locals finançar 1.193 actuacions 

 
El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
corresponent a l’any 2012, que suposarà una inversió de 157.835.519 euros 
per als municipis. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern 
amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal 
instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en la 
qualitat de vida de la ciutadania, amb el finançament d’actuacions per cobrir 
les necessitats dels habitants dels municipis. 
 
Els 157 milions d’euros que invertirà el Govern en el marc del PUOSC 2012 
permetran finançar un total de 1.193 actuacions, que tenen un pressupost 
global de 439,87 milions d’euros. La majoria d’obres són d’urbanització, 
pavimentació, conservació de la via pública, abastament d’aigua i 
equipaments culturals, esportius o docents. Del total d’inversió, el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals aportarà 130 milions 
d’euros, a través dels diversos programes que gestiona. La resta d’inversió es 
realitzarà mitjançant les aportacions dels programes específics de les 
diputacions de Lleida i Girona, així com del programa específic de 
biblioteques, finançat i gestionat pel Departament de Cultura.  
 
Concretament, se subvencionen 380 projectes de pavimentació, urbanització i 
conservació de les vies públiques, amb un ajut que supera els 41,9 milions 
d’euros. Segueixen les obres d’instal·lacions culturals, amb 147 actuacions i 
més de 27,7 milions d’euros; les obres d’abastament d’aigua, amb 95 
actuacions i més de 13,6 milions d’euros; les actuacions d’accés a nuclis, amb 
75 actuacions i un total de 7,2 milions d’euros, i les instal·lacions esportives, 
amb 59 actuacions i més de 9,3 milions d’euros. 
 
 

DISTRIBUCIÓ DE SUBVENCIONS I PROJECTES 
Tipus Nombre projectes Subvenció (en milions) 

Pavimentació, urbanització i 
conservació de vies públiques 

 
380 

 
41,9  

Instal· lacions culturals 
 

147 27,7  

Abastament d’aigua 
 

95 13,6  

Accés a nuclis 
 

75 7,2  

Instal· lacions esportives 59 9,3  
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Distribució de les inversions per programes  
 
El PUOSC s’estructura en sis grans àmbits: el Programa General (PG); el 
Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa 
densitat (MN); el Programa específic de dinamització i equilibri territorial (ET); 
els programes específics de les diputacions de Girona (DG) i Lleida (DL); i el 
Programa de Biblioteques (BL). Una mateixa actuació pot estar atribuïda a 
diferents programes. 
 
El Programa General està dotat amb 91.566.186 euros, el 58% de la 
subvenció total, i finançarà fins a 753 actuacions. En el cas del programa de 
municipis petits, s’invertiran 15.664.514 milions en 334 actuacions, mentre que 
el programa d’Equilibri Territorial finançarà 356 actuacions amb una aportació 
de 36.394.142 euros.  
 
Pel que fa als programes específics de les diputacions: la Diputació de Lleida 
aportarà 5.318.261 euros per realitzar 137 actuacions, i la Diputació de 
Girona, 2.990.470 euros per a 30 actuacions. D’altra banda, a través del 
Programa específic de Biblioteques del Departament de Cultura es realitzaran 
16 actuacions amb una inversió total de 5.901.944 euros. 
 
 
Equilibri territorial 
 
Per demarcacions, Barcelona concentrarà el 22,56% de la inversió total del 
Govern a través del PUOSC i un total de 154 actuacions; Girona el 20,37%, 
amb 211 actuacions; Lleida, el 14,10% amb 231 actuacions; la Catalunya 
Central, el 15,04% amb 180 actuacions; el Camp de Tarragona, el 12,25% 
amb 152 actuacions; l’Alt Pirineu i Aran, el 9,40% amb 207 actuacions, i les 
Terres de l’Ebre, el 6,28% amb 58 actuacions.  
 
Una vegada més, les poblacions petites de menys de 1.000 habitants són les 
que rebran més inversió a través del PUOSC. En concret, s’invertiran 43,7 
milions d’euros per finançar 497 actuacions, gairebé la meitat de les 
actuacions previstes a tot Catalunya. 
 
 
Ampliació del termini d’adjudicació del PUOSC 
 
El Govern també ha aprovat avui ampliar el termini establert en les bases 
d’execució del PUOSC, per a les actuacions incloses en les anualitats 2011 i 
2012. D’aquesta manera, en el cas de l’anualitat 2011 es podran adjudicar les 
obres, serveis o subministraments fins al 28 de juny de 2013. Pel que a la 
l’anualitat 2012, el termini d’adjudicació es perllongarà fins al 31 de desembre 
del 2013.  
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El Govern col·laborarà amb Colòmbia en matèria de 
polítiques de Governança Radioelèctrica 
 

• Els dos executius signaran un acord la setmana vinent durant la 
celebració del Mobile World Congress 2012 

 
• El Govern colombià està interessat a implementar al país 

polítiques d’èxit de la Generalitat en el marc del projecte 
Governança Radioelèctrica 

 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un Memoràndum d’Entesa entre el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacions, l’Agencia 
Nacional del Espectro de la República de Colombia i el Departament 
d’Empresa i Ocupació, segons el qual el Govern de la Generalitat compartirà 
amb Colòmbia les experiències aconseguides a Catalunya en el marc del 
projecte de Governança Radioelèctrica. El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Francesc Xavier Mena, i les autoritats colombianes signaran l’acord la 
setmana vinent en el marc del Mobile World Congress 2012. 
 
L’objectiu de l’acord és establir un marc de col·laboració entre el Govern i la 
República de Colòmbia en el qual els dos executius puguin compartir les 
experiències en polítiques de desplegament d’infraestructures de 
telecomunicacions.  
 
En aquest sentit, el Govern colombià vol aprofitar l’experiència catalana per 
implementar al seu territori actuacions en la línia de les que ha dut terme amb 
èxit la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte Governança 
Radioelèctrica, com ara el sistema de monitoratge de camps electromagnètics 
de radiofreqüència generats per les estacions base de telefonia mòbil (el 
projecte SMRF) o el projecte de generació de consens social al voltant de les 
infraestructures de telefonia mòbil (GECODIT). De la mateixa manera, el 
Govern colombià es compromet, a través d’aquest conveni, a compartir amb el 
Govern de la Generalitat els resultats de la implementació d’aquestes 
polítiques, que tenen com a objectiu facilitar el necessari desplegament 
d’infraestructures de telefonia mòbil en un entorn de confiança ciutadana. 
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Nou impuls a la qualitat agroalimentària a Catalunya 
 

• El Govern ha donat llum verd al nou Decret que agilita les gestions 
i la relació amb l’Administració en aquesta matèria per facilitar 
l’activitat econòmica del sector 

 
El Govern ha aprovat avui el nou Decret de qualitat agroalimentària, que 
permetrà agilitar les gestions i la relació de les entitats amb l’Administració, 
amb l’objectiu de facilitar l’impuls i la reactivació econòmica del sector. La 
norma regula els diferents distintius d’origen i qualitat de Catalunya (DOP, 
IGP, Marca Q...), les entitats de control i certificació dels productes 
agroalimentaris i l’inventari de productes agroalimentaris tradicionals. 
Actualment, a Catalunya hi ha 13 entitats de control que certifiquen un total de 
140 productes. Gairebé 550 persones disposen del carnet d’artesà i 192 
empreses tenen la designació d’empresa artesanal alimentària.  
 
L’objectiu de la modificació del Decret és adaptar el text vigent fins ara a la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als 
serveis en el mercat interior, i al Decret de Presidència 106/2008, de mesures 
per a l’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar 
l’activitat econòmica. 
 
Entre les principals modificacions, el nou Decret reconeix la durada indefinida 
d’autoritzacions o habilitacions, elimina l’exigència de documents originals o 
còpies compulsades o estableix la modalitat d’acreditació del compliment de 
determinats requisits mitjançant declaració responsable. Les entitats que 
surten més beneficiades pels canvis són les entitats de control o certificació 
que es vulguin registrar o aquelles que sol·liciten el carnet d’artesà alimentari 
i/o la designació com a empresa artesana.  
 
El reconeixement de les autoritzacions o documents emesos per les autoritats 
o entitats competents de qualsevol territori o Estat membre de la Unió 
Europea constitueix també una de les principals mesures d’adaptació a la 
Directiva de Serveis que s’ha considerat convenient introduir expressament. 
 
De la nova norma també destaca la reestructuració del Registre d’entitats de 
control i certificació dels productes agroalimentaris de Catalunya. Fins al 
moment, totes les sol·licituds es resolien mitjançant autorització administrativa. 
Ara es reestructura el registre en dues seccions: una primera en què es 
conserva el règim d’autorització per a la inscripció de les entitats que avaluïn 
el programa de control de la cadena alimentària establert per la UE, com les 
certificacions DOP, IGP o de protecció agrària ecològica i una segona en què 
serà suficient el règim de comunicació per informar de l’activitat que 
desenvoluparan.  
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D’altra banda, es redueix substancialment el nombre de membres que 
constitueixen la Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Agroalimentària, 
que passa de 15 membres amb dret a vot a només 7, tot respectant els 
mínims de composició establerts per la Llei 14/2003. Aquesta reducció no ha 
de repercutir directament sobre l’activitat econòmica de les empreses 
adjudicatàries de la Marca Q. En canvi, sí que permetrà reduir el cost de la 
comissió i facilitar-ne el funcionament, ja que la reducció dels membres i 
organismes que hi intervenen facilitarà i agilitzarà la convocatòria i el 
desenvolupament de les reunions. A banda, s’ha introduït l’objectiu d’assolir la 
paritat de gènere en la composició de l’organisme.  
 
Respecte a l’Artesania Alimentària, se substitueix el règim d’autorització pel de 
comunicació prèvia en la designació d’empreses artesanals alimentàries, la 
qual cosa redueix significativament la càrrega administrativa derivada de la 
sol·licitud i la tramitació corresponent. Destaca especialment la incorporació 
de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial com un frontal més de 
presentació de les comunicacions prèvies, les declaracions responsables o les 
sol·licituds relatives als tràmits relacionats amb l’activitat empresarial regulats 
al Decret aprovat. 
 
En dues disposicions addicionals, el Decret estableix que el departament 
competent en matèria agroalimentària habilitarà els mitjans necessaris perquè 
els tràmits i procediments regulats al document es puguin tramitar 
progressivament per via electrònica. A més, no s’exigirà la documentació 
prevista per aquesta norma si es pot obtenir d’altres òrgans o administracions 
per mitjans telemàtics. 
 
Per tot l’exposat, el Decret aprovat avui compleix l’objectiu de no incrementar 
el nombre de tràmits i intervencions administratives en les inscripcions en el 
Registre d’Entitats de Control i Certificació, l’atorgament del carnet d'artesà 
alimentari, la designació com a empresa artesana alimentària i l’atorgament de 
la Marca Q de Qualitat Alimentària, i compleix per tant els criteris de 
simplificació administrativa del Govern i la directiva europea. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional 
l’ermita de Sant Sebastià a Vic 
 

• També ha aprovat delimitar l’entorn de protecció de l’església de 
Santa Maria d’Àneu i del monestir de Sant Pere del Burgal, a la 
Guingueta d’Àneu 

 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la 
categoria de lloc històric, l’ermita de Sant Sebastià, a Vic (Osona), i n’ha 
delimitat l’entorn de protecció. El conjunt està format per l’ermita i la casa 
annexa de la demarcació de Sant Joan de Galí, que depèn de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, al terme municipal de Vic. 
 
La capella, que va ser erigida amb motiu d’una pesta, existeix des del 1520. 
La façana es va reformar el segle XVII i el XVIII es va erigir el campanar. 
L’ermita està situada dalt d'un turó de 770 metres. La capella és de nau única, 
sense absis i sense cor. La façana està orientada a migdia i presenta un gros 
portal amb dovelles. A la part posterior dreta hi ha un campanar de planta 
quadrada que a la part superior forma una torre ortogonal amb quatre 
finestrals d'arc de mig punt. Està cobert amb una terrassa. 
 
A llevant, i en angle recte amb la capella, hi ha el mas adossat. L'interior és 
cobert amb volta de creueria i conserva un retaule dedicat a Sant Sebastià. 
Està construït amb pedra i arrebossada i els elements de ressalt estan fets de 
pedra picada. 
 
La rellevància del conjunt rau en un fet històricament documentat: en aquesta 
ermita va tenir lloc el 17 de maig de 1705 una reunió secreta en què es va 
signar l’anomenat “Pacte dels Vigatans”, que va comportar l’entrada de 
Catalunya a la guerra de successió a la corona espanyola, en suport a 
l’arxiduc Carles de la casa dels Habsburg enfront de Felip d’Anjou, nét del rei 
borbó Lluís XIV. La guerra va concloure amb la presa de Barcelona per les 
forces borbòniques l’11 de setembre de 1714 i els posteriors decrets de Nova 
Planta. 
 
 
Entorn de protecció a monuments de la Guingueta d’Àneu 
 
El Govern ha acordat també delimitar l’entorn de protecció de l’església de 
Santa Maria d’Àneu i del monestir de Sant Pere del Burgal, a la Guingueta 
d’Àneu (Pallars Sobirà). El Govern considera que la singularitat dels dos 
conjunts arquitectònics, elements declarats monuments i fins ara sense entorn 
de protecció delimitat, aconsella la definició d’aquesta figura per garantir els 
valors culturals, paisatgístics i ambientals en les millors condicions possibles. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern coopera amb el Fons de les Nacions Unides per a la Infància 
(UNICEF) 
 
El Govern de la Generalitat col·laborarà amb el Fons de les Nacions Unides 
per a la Infància (UNICEF). El Consell Executiu ha donat llum verd a un acord 
de finançament a través del qual l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) contribuirà al fons temàtic d’UNICEF “Educació 
bàsica i igualtat de gènere” que desenvolupa al Marroc. 
 
En concret, l’ACCD aportarà 225.000 euros per al projecte “Per una educació 
equitativa i de qualitat en favor dels infants i dels joves desafavorits”, que té 
com a objectiu reduir les dificultats d’accés i continuïtat a l’escola de la 
població vulnerable, millorar la qualitat de l’educació i reforçar el sistema de 
seguiment i avaluació als centres, entre d’altres. 
 
L’acord s’inscriu en el Memoràndum d’Entesa que l’ACCD i l’UNICEF van 
subscriure el 6 de maig de 2010 i que establia les condicions en què l’Agència 
realitzaria les seves contribucions als fons temàtics d’UNICEF. D’acord amb 
aquest Memoràndum, l’ACCD ja va firmar, en la mateixa data, un primer acord 
de finançament per contribuir als projectes “Educació bàsica i igualtat de 
gènere i “Protecció de la Infància”.  
 
El Govern de la Generalitat té la voluntat d’establir relacions amb aquells 
organismes i agències de l’Organització de les Nacions Unides especialment 
rellevants en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, l’acció 
humanitària i la construcció de la pau. De fet, el Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2011-2014 del Govern de Catalunya estableix el dret a 
l’educació com a objectiu estratègic. 
 
 
Aprovada la desafectació del terme municipal de Naut Aran de la 
Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran 
 
El Govern ha aprovat avui una proposició de llei per separar el terme 
municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran. 
Aquesta Reserva Nacional es troba situada al Pirineu català occidental i afecta 
quatre comarques (el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i l’Alt 
Urgell), d’un total de deu municipis. 
 
Mitjançant el Decret 150/1999, d’1 de juny, 365/2000, de 7 de novembre, i el 
Decret 368/2001, de 18 de novembre, es van transferir al Conselh Generau 
d’Aran diversos serveis i funcions, entre ells els relatius al funcionament de la 
gestió de la fauna cinegètica en l’àmbit territorial de la Vall d’Aran. 
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Amb la signatura dels corresponents convenis de col·laboració entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) i el Conselh Generau d’Aran, es van establir els mecanismes de 
coordinació i de funcionament de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-
Aran com a una sola unitat o figura cinegètica declarada per la Llei 37/1966, 
però gestionada de forma diferenciada i individualitzada, tant des del punt de 
vista tècnic (elaboració de censos i inventaris, elaboració i execució del pla 
anual de caça, execució de millores i seguiment de la fauna cinegètica) com 
econòmic (admissió de sol·licituds de permisos de caça, cobrament de 
permisos, establiment de taxes i repartiment dels ingressos dels permisos de 
caça). 
 
D’aquesta forma, des del 2001, el Conselh Generau d’Aran gestiona la part 
aranesa de la Reserva Nacional i el DAAM la part no aranesa i entre les dues 
administracions es coordinen les actuacions de vigilància, controls específics i 
tasques extraordinàries que afectin a les poblacions animals i al correcte 
funcionament de la Reserva Nacional de Caça com a figura cinegètica única. 
 
L’entrada en vigor de la proposició de llei comporta la segregació de l’actual 
Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran, declarada per la Llei estatal 
37/1966, del terme municipal de Naut Aran, a la comarca de la Vall d’Aran. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
 
Jordi Boixadera i Vinos, director general de l’Agència Catalana de la 
Joventut   
 
Nascut a Lleida l’any 1968. 
 
Llicenciat en Relacions Públiques i Publicitat per la Universitat Oberta de 
Catalunya i tècnic en Empreses i Activitats Turístiques (TEAT) per l’Escola de 
Turisme Terres de Lleida i per l’Escola Oficial de Turisme de la Universitat de 
Girona. Ha realitzat el diploma d’extensió universitària “Ètica i règim jurídic de 
la publicitat i les relacions públiques” (UOC).  
 
Ha treballat com a professor col·laborador a l’Escola de Turisme Terres de 
Lleida (1992-1994) i ha estat coordinador i professor del curs “Atenció al 
client”, adreçat a titulars de residències-cases de pagès i empresaris en el 
marc del programa 5b de la Unió Europea, organitzat pel Departament 
d’Agricultura i l’Oficina Comarcal de l’Alta Ribagorça (1994). Ha dirigit el 
projecte “Inventari de Recursos Turístics del municipi de Lleida” (1995) i 
l’estudi de viabilitat del Convention Bureau de Lleida per al Patronat Municipal 
de Turisme de l’Ajuntament (1995). 
 
Ha estat director-gerent de l’empresa ECOTUR Gestió Turística i Ambiental, 
dedicada a l’assessoria turística i mediambiental (1995). 
 
Des de 1997 i fins a l’actualitat treballa a Turisme de Lleida, organisme 
autònom de l’Ajuntament de la capital del Segrià. És el responsable, entre 
d’altres, de Turisme de Reunions i Negocis, els programes Lleida Convention 
Bureau i Formació Outdoor Urbana.  
 
Actualment també coordina la Setmana de la Comunicació de la Càtedra de 
Periodisme i Comunicació de la Universitat de Lleida (UdL) 
 
Ha col·laborat en diverses publicacions vinculades al sector d’organització 
d’esdeveniments i ha ofert conferències, comunicacions i ponències en 
diversos fòrums, seminaris, jornades i congressos vinculats al turisme i la seva 
gestió. 
 


