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El Govern impulsa la internacionalització de les 
empreses catalanes del sector de l’esport 
 

 El clúster català de l’esport està format per una trentena  
d’empreses amb una facturació de 900 M€ 

 
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui subscriure un conveni de 
col·laboració, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, amb els Països 
Baixos i França, en l’àmbit de les empreses del sector de l’esport per tal de 
facilitar i potenciar la seva internacionalització. 
 
L’acord permetrà impulsar la participació del clúster català de l’esport - format 
per una trentena d’empreses amb una facturació agregada de 900 milions 
d’euros- en el projecte EU4SportsClusters de la Unió Europea, l’objectiu del 
qual és la internacionalització de les empreses del sector. 
 
El projecte EU4SportsClusters està liderat pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través d’ACC1Ó i compta amb la 
participació de tres clústers europeus de l’esport: l’Associació Catalana 
Clúster de la Indústria de l’Esport- Indescat (Catalunya), Stichting InnoSportNL 
(Països Baixos) i Sporaltec (França). Tots tres sumen en total la participació 
de 145 pimes europees. 
 
EU4SportsClusters té un pressupost de 750.000 euros i està finançat en un 
80% per la Comissió Europea. El projecte, amb una durada de dos anys, vol 
fomentar la cooperació internacional de les pimes a través del clúster com a 
eina de treball, amb l’entrada als mercats del Brasil i Rússia com a principal 
repte. 
 
EU4SportsClusters s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, l’estratègia de la 
Unió Europea per assolir un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu amb la 
voluntat d’enfortir les polítiques europees adreçades a promoure l’eficiència en 
la gestió de clústers als països i regions europeus.  
 
Amb l’acord aprovat avui, la Generalitat aposta per la consolidació de 
Catalunya com a regió pionera a nivell mundial en política de clústers, una 
estratègia que s’implementa des del 1993. A Catalunya hi ha actualment 24 
clústers que agrupen en total prop de 2.000 empreses. 
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El Govern adopta els acords que permetran impulsar 5 
línies d’ajuts reintegrables per a empreses culturals 
 

 Es tracta d’una nova modalitat d’ajuts impulsada pel Departament 
de  Cultura a través de l’ICEC que es basa en la idea de donar 
suport financer a les empreses culturals 
 

 L’import global dels ajuts és de 7,7 M€  
 

El Govern ha adoptat els acords necessaris per tal que el Departament de 
Cultura, a través l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), impulsi 5 
línies de crèdits reintegrables per un import global de 7.730.700 euros. Les 
línies són les següents:   
 

 Projectes culturals (multisectorial, inclòs el sector del videojoc). 
 Edició editorial 

 Edició discogràfica 
 Explotació i distribució d’espectacles per Catalunya 

 Distribució audiovisual 

 
 
El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, desplega una modalitat d’ajut 
innovador en el sistema de finançament públic, les aportacions reintegrables, 
que es basa en la idea de donar suport financer a les empreses culturals per 
tal que aquestes puguin tirar endavant el seus projectes, sempre i quan 
aquests tinguin una vocació de mercat, és a dir, estiguin plantejats amb 
objectius econòmics i es busqui la recuperació de  la inversió. 
 
Les aportacions reintegrables són un instrument d’ajut mixt: incorporen una 
part de crèdit, que s’ha de retornar independentment dels resultats del 
projecte, i una part de subvenció que només es retorna en funció de l’èxit 
econòmic del projecte. Poden optar a rebre una aportació reintegrable els 
projectes d’arts escèniques, d’arts visuals, editorials, de premsa escrita, 
multimèdia, discogràfics i musicals, videojocs i de distribució audiovisual. 
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El Govern regula els certàmens i altres concentracions 
d’animals vius a Catalunya 
 

 L’objectiu és promoure adequadament aquestes activitats per 
incentivar la producció ramadera d’animals d’acord amb la seva 
qualificació morfològica, genètica i productiva, i donar a conèixer 
aquestes aptituds al públic en general 
 

 El nou decret s’adapta a la nova directiva comunitària, alhora que 
aposta per la simplificació administrativa i la refosa normativa en 
favor del sector 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que regula els certàmens i altres 
concentracions d’animals vius a Catalunya obertes al públic. Queden exclosos 
de l’àmbit d’aplicació de la norma l’exercici d’activitats piscícoles; d’activitats 
cinegètiques amb falcons, gossos i similars, i les que utilitzen animals com a 
reclam per a la caça. També en queden excloses les concentracions d’ocells 
pertanyents als membres de les societats d’ocellaires quan se celebrin en els 
seus locals, i sempre que no estiguin obertes al públic. 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té 
entre les seves competències la promoció, l’ordenació i el control dels 
certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, amb la finalitat 
de posar de manifest els avenços en la millora genètica, promoure contactes i 
intercanvis comercials, i apropar l’oferta i la demanda. 
 
L’elaboració d’un nou decret obeeix a la necessitat d’adaptar la normativa 
vigent a la legislació comunitària així com a la voluntat de simplificar i reduir 
les càrregues administratives, d’acord amb el decret de mesures per a 
l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat 
econòmica. 
 
El decret prohibeix la presència d’exemplars d’espècies autòctones protegides 
en qualsevol certamen o altres concentracions d’animals vius, i n’exceptua 
exemplars de falconeria durant les exhibicions de caça, que han de complir la 
normativa vigent aplicable.  
 
Les persones o entitats responsables de l’organització del certamen han de 
sol·licitar al Departament la corresponent autorització per a la seva celebració; 
ara bé, no requereixen l’autorització ni la comunicació els mercats municipals 
que els ajuntaments organitzen, amb una periodicitat inferior a un mes, els 
quals es regeixen per les ordenances i la normativa municipal.  
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El Govern aprova la signatura d’un conveni que 
permetrà garantir l’avançament dels ajuts directes 
europeus del 2012 a les explotacions agràries 

 
 El conveni estableix com a mètode de control de les superfícies 

agràries la teledetecció, fet que permet un estalvi de temps i de 
recursos humans tant per l’Administració com per a l’administrat 
 

 L’avançament de pagaments, que s’ha reclamat a Brussel.els, 
permetrà avançar el 50% de l’ajut de pagament únic el mes 
d’octubre, i suposarà una injecció al sector agrari de 100 milions 
d’euros  
 

El Govern català ha aprovat avui l’Acord per a la subscripció del Conveni de 
col·laboració entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al cofinançament dels 
treballs de control assistit per teledetecció de les superfícies agrícoles dels 
règims d’ajut inclosos a la sol·licitud única, a realitzar durant l’any 2012. 
 
Els reglaments europeus que desenvolupen el marc de la Política Agrària 
Comuna obliguen a la realització de control sobre el terreny d’un percentatge 
de les superfícies per a les quals s’han sol·licitat determinats ajuts per tal de 
comprovar que les explotacions s’ajusten a les sol·licituds.  
 
Per dur a terme aquest control es permet la utilització de tècniques de 
teledetecció ja que permeten realitzar un control massiu i milloren la gestió. 
Aquesta metodologia realitza d’una manera més eficaç i ràpida els controls 
estalviant temps i recursos humans tant a l’Administració, que s’evita enviar 
tècnics sobre el terreny perquè la inspecció es realitza via satèl·lit, com per a 
l’administrat a qui s’estalvien molts tràmits. Al mateix temps, contribueix a 
legitimar la percepció dels ajuts de la PAC en el sector agrari, garantint el 
compliment de la normativa comunitària. 
 
La utilització de la teledetecció permet garantir l’avançament del pagaments. 
De fet, aquesta possibilitat va ser reclamada pel conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, al 
ministre, el mes de maig passat com a mesura de suport al sector agrari 
català en un moment de crisi econòmica que afecta de manera molt especial 
les nostres empreses agrícoles i ramaderes.  L’avançament de pagaments, 
que actualment està pendent de l’autorització per part de Brussel·les, 
permetrà poder fer efectiu el 50% de l’ajut de pagament únic al mes d’octubre, 
fet que suposarà una injecció al sector agrari de 100 milions d’euros. 
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El FEGA és l’autoritat encarregada de la coordinació dels controls a nivell 
estatal i la Generalitat s’encarrega de validar i gestionar els resultats definitius 
per poder procedir al pagament dels ajuts. 
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El Govern aprova la concessió de la Medalla i de la 
Placa Narcís Monturiol a tretze personalitats i tres 
institucions de reconegut prestigi 

 
 Aquests guardons reconeixen el mèrit científic i tecnològic de 

persones i entitats que han contribuït de manera destacada al 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya 

 
 

El Govern ha aprovat avui la concessió de la Medalla i de la Placa Narcís Monturiol a 

tretze personalitats i tres institucions. Aquests guardons, instaurats per la Generalitat 

l’any 1982, volen distingir les persones i entitats que, per llurs mèrits, han contribuït 

de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya. 

Els guardonats amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic són: 

Salvador Barberà Sández 

Doctor en Economia per la Northwestern University (EUA). Catedràtic d’Economia a 

la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Barcelona Graduate School of 

Economics. Director del consorci de recerca Markets, Organizations and Votes in 

Economics (MOVE). És un reconegut expert en teoria de l'elecció social, l’anàlisi de 

mètodes de vot i el disseny constitucional. També ha contribuït a l'estudi de les 

preferències individuals i de la formació estratègica de coalicions. 

Joaquim Bruna i Floris 

Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Doctor en Matemàtiques 

per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic de Matemàtiques en aquesta 

mateixa universitat. Director del Centre de Recerca Matemàtica (CRM). El seu àmbit 

de recerca s’orienta al voltant de l’anàlisi matemàtica, concretament en la teoria de 

funcions de variable real i complexa, en una i diverses variables, l’anàlisi harmònica, 

l’anàlisi global en varietats i les matemàtiques del processament del senyal. 

Luisa F. Cabeza 

Doctora en Enginyeria Industrial per l’Institut Químic de Sarrià. Catedràtica del 

Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida. La seva 

recerca versa sobre el reciclatge de residus sòlids de curtició. Va crear el Grup de 

Recerca GREA, que estudia l’emmagatzematge d’energia tèrmica per a diferents 

aplicacions. 

Elías Campo Güerri 

Catedràtic d’Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona. Director de Recerca 

de l’Hospital Clínic. Coordinador del projecte Genoma de la leucèmia limfàtica crònica 

(LLC) i editor de la classificació de les neoplàsies hematològiques de l’Organització 

Mundial de la Salut. La seva recerca està centrada en la caracterització de 

neoplàsies limfoides i dels mecanismes genètics i moleculars implicats en el seu 

desenvolupament i progressió. 
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Joaquim Casal i Fàbrega 

Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i catedràtic 

d’Enginyeria Química a la mateixa universitat. És un dels introductors de l’anàlisi del 

risc tecnològic a l’Estat espanyol, amb una important tasca de recerca en l’estudi 

d’explosions, incendis i fuites tòxiques. 

Josep Domingo Ferrer 

Catedràtic de Ciència de la Computació a la Universitat Rovira i Virgili, on dirigeix la 

Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades. La seva recerca se centra en les 

tecnologies de privadesa i seguretat de dades, incloent-hi el secret estadístic i els 

protocols criptogràfics, amb èmfasi en la conciliació de privadesa, seguretat i 

funcionalitat en la societat de la informació. 

Dieter Einfeld 

Llicenciat en Física i Enginyeria Física a la Universitat Tècnica de Berlín. Doctor en 

Física del Plasma. És el responsable del disseny, la fabricació, el muntatge i la 

posada en marxa dels acceleradors d’ALBA, la primera font de llum de sincrotró 

d’Espanya. També ha participat en el disseny dels sincrotrons BESSY I, ANKA, ASP i 

SESAME. És membre del comitè tècnic d’assessorament d’acceleradors a diferents 

fonts de llum de sincrotró d’arreu del món. 

Climent Giné i Giné 

Doctor en Psicologia. Degà i professor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. La seva docència i 

la seva recerca se centren en l’atenció a les famílies amb fills amb discapacitat i 

l’avaluació dels serveis per a aquestes persones per tal de promoure’n la qualitat de 

vida. 

Maria Pau Ginebra 

Catedràtica de Ciència dels Materials a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Directora de la Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca en Enginyeria 

Biomèdica (CREB). La seva àrea de recerca és el disseny de nous biomaterials per a 

la medicina regenerativa i l’alliberament controlat de fàrmacs, especialment en el 

camp de la regeneració òssia. 

Jordi Isern i Vilaboy 

Doctor en Física per la Universitat de Barcelona. Professor d’Investigació del CSIC. 

Director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i de l’Institut de Ciències 

de l’Espai. La seva recerca versa sobre l’origen dels elements lleugers, els 

mecanismes de col•lapse a les estrelles de neutrons, les supernoves de tipus Ia, la 

cristal•lització de les estrelles nanes blanques i també sobre l’evolució química de la 

Galàxia. 

Genoveva Martí i Campillo 

Doctora per la Universitat de Stanford. Professora d’investigació ICREA al 

Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència a la Facultat de Filosofia de 
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la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en la reflexió filosòfica sobre la 

referència i la relació entre els mots del llenguatge i les coses que fa possible parlar 

sobre el món, representar-lo i transmetre’n informació. 

Emilio Montesinos Seguí 

Doctor en Microbiologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Catedràtic de 

Producció Vegetal (Patologia Vegetal) a la Universitat de Girona. Director del Centre 

d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal (CIDSAV), ha contribuït al 

desenvolupament de la microbiologia agrícola i patologia vegetal, en especial en 

epidemiologia i el control integrat de malalties dels arbres fruiters. 

Núria Sebastián Gallés 

Catedràtica de Psicologia a la Universitat Pompeu Fabra. La seva recerca se centra 

en l’estudi de l’aprenentatge i el processament del llenguatge, en especial en 

poblacions bilingües, desenvolupant models dins de la neurociència cognitiva. Ha 

estat pionera en la recerca de l’aprenentatge bilingüe en nadons.  

 

Les entitats guardonades amb la Placa Narcís Monturiol, són les següents: 

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 

Des de la seva creació el 2005 ha assolit avenços biomèdics d’elevat impacte que 

l’han posicionat com un centre de referència internacional. L’IRB Barcelona fa recerca 

de frontera en la confluència entre la biologia, la química i la biologia estructural i 

computacional. 

Fundació FERO. Fundació d’Investigació Oncològica 

Creada al 2001 pel Dr. Josep Baselga, té l’objectiu de contribuir al desenvolupament 

de la investigació oncològica translacional, és a dir, transmetre els resultats de la 

investigació bàsica a la clínica amb tractaments personalitzats. La integració 

d’aquestes àrees escurça els temps i els pacients es poden beneficiar al més aviat 

possible dels avenços contra el càncer. La fundació està dirigida per Piru Cantarell 

amb el suport del patronat de la fundació. 

Obra Social “la Caixa” 

Des de fa més de cent anys, el compromís social és la raó última de l’activitat 

financera de l’entitat “la Caixa” per a la construcció d’una societat més justa i 

cohesionada. L’Obra Social “la Caixa” contribueix a la difusió i la promoció de la 

cultura científica i a l’impuls de la recerca d’excel•lència i d’elevat impacte per a la 

ciutadania. 


