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El Govern prioritza la lluita contra el fracàs escolar i el 
reforç de la formació professional en l’inici del curs 
2012-2013 
 

• Amb l’objectiu de fomentar l’èxit escolar es consolida el Suport 
Escolar Personalitzat, que es va posar en marxa el curs passat per 
donar resposta a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes  

 
• El Departament d’Ensenyament prioritza la formació professional 

impulsant l’FP dual en 17 centres educatius del país amb la 
implicació de 157 empreses formadores 

 
• El nou curs 2012-2013 s’iniciarà amb 1.293.167 alumnes 

presencials en 4.650 centres educatius. Un 13,6% de l’alumnat és 
estranger. 

 
Prioritzar el pla d’èxit escolar i reforçar la formació professional són els dos 
eixos del Govern per al nou curs escolar 2012-2013, que comença el proper 
dimecres 12 de setembre. Tal com ha informat la consellera d’Ensenyament 
en la reunió del Consell Executiu d’aquest matí, l’objectiu del Govern és que el 
fracàs escolar sigui igual o inferior al 15% l’any 2018. El curs 2010-2011 (les 
darreres dades de què es disposa) es va situar en el 21,5%. 
 
Aquest curs permetrà posar en marxa iniciatives noves per lluitar contra el 
fracàs escolar, com la nova formació professional dual, l’increment de les 
hores de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria o l’extensió de la 
jornada compactada a l’educació secundària. 
 
A més, es consolidaran projectes com el Suport Escolar Personalitzat o 
l’Impuls de la Lectura i es reforçaran aspectes com la inclusió educativa. 
 
Impuls a la formació professional 
 
Un dels eixos principals per al curs 2012-2013 serà la implantació de la 
formació professional dual, amb l’objectiu de millorar l’oferta formativa, 
incrementar la competitivitat i donar resposta a les necessitats del model 
productiu del país.  
 
L’FP de modalitat dual permet a l’alumnat compaginar la formació al centre 
amb l’activitat en una empresa relacionada amb els estudis que segueix. Amb 
aquest sistema, l’alumne assoleix part dels aprenentatges a través de 
l’activitat que fa a l’empresa i rep, a més, una contraprestació econòmica 
mitjançant un contracte laboral o una beca salari.  
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Un total de 14 instituts públics i 3 centres privats oferiran l’FP dual a 534 
alumnes d’arreu del país. Les empreses formadores són 157, de diferents 
característiques. Donen resposta a 26 cicles formatius diferents, de la família 
professional Agrària, Tèxtil, Hoteleria i turisme o Química, entre d’altres.  
 
També en el marc de la formació professional, el Departament d'Ensenyament 
estableix un curs específic d’accés als cicles formatius tant de grau mitjà com 
de grau superior. Es tracta d’una nova via d’accés per a les persones que no 
disposen de la titulació requerida, i el fet de superar-lo permet accedir al cicle 
formatiu sense haver de fer cap altra prova. S’han previst 23 grups per al curs 
d’accés a grau mitjà i 136 per al de grau superior.  
 
L’emprenedoria tindrà un paper destacat a l’FP a través de dues iniciatives: la 
“1a. Mostra de millors projectes emprenedors de l’FP a Catalunya” i les 
“Xarxes d’emprenedoria a l’FP”. A través d’aquests projectes es vol fomentar 
la formulació de projectes emprenedors a la formació professional i crear 
xarxes entre centres per promoure l’esperit emprenedor entre els alumnes 
dels cicles formatius.  
 
Consolidació del Suport Escolar Personalitzat i de l’Impuls de la lectura 
 
Ensenyament va posar en marxa el curs passat el Suport Escolar 
Personalitzat (SEP). Per al proper curs, es consolida el SEP, que ha permès 
oferir atenció personalitzada a un 26% dels alumnes d’educació infantil i a un 
48% de l’alumnat d’educació primària. S’ha treballat majoritàriament en 
l’adquisició de la lectura i l’escriptura (42% dels casos), l’assoliment 
d’habilitats matemàtiques (34%) i l’adquisició d’hàbits de treball, l’organització i 
l’estudi (14%). 
 
Un altre dels aspectes que es reforçaran aquest proper curs serà l’Impuls de 
la lectura, que es va posar en marxa amb l’objectiu de millorar la competència 
lectora de l’alumnat. S’estendrà en 190 centres més fins a arribar als 510 al 
final de curs. Aquesta iniciativa permet incorporar la lectura a totes les àrees, 
fomentar l’hàbit lector i definir una metodologia entre tots els docents per 
millorar en l’aprenentatge de la lectoescriptura.  
 
Reforç de les matemàtiques a l’ESO i exàmens de setembre 
 
Un altre dels elements destacats per al proper curs és l’increment de les hores 
de matemàtiques a l’ESO amb l’objectiu de reduir el percentatge d’alumnat 
amb nivells més baixos en aquesta matèria i, alhora, fomentar les vocacions 
científiques i tècniques. Es pretén aconseguir reduir el nombre d’alumnes que 
té dificultats en la competència matemàtica fins al 15%, que és l’objectiu 
europeu de referència per al 2020. Així, a segon d’ESO i a quart d’ESO 
s’incrementa una hora setmanal de matemàtiques (alhora que es disminueix 
una hora en les matèries optatives a segon i una hora setmanal del projecte 
de recerca a quart).  
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També amb la fita d’incrementar l’èxit escolar, tot afavorint la cultura de 
l’esforç, s’ha reimplantat aquest mes l’avaluació extraordinària de setembre a 
l’educació secundària i al primer de batxillerat. Uns exàmens que han ofert 
una segona oportunitat a l’alumnat suspès en la convocatòria de juny per tal 
de recuperar les matèries suspeses. El curs 2012-2013 es mantindran les 
proves extraordinàries el mes de setembre. 
 
Jornada compactada a la secundària 
 
El curs 2012-2013 hi haurà un total de 384 instituts que faran jornada 
compactada arreu del territori. Això suposarà que el 71% dels instituts públics 
canviïn el seu horari escolar.  
 
Els centres que aplicaran la jornada intensiva han presentat una proposta que 
inclou, entre d’altres aspectes, el suport del Consell Escolar del centre, uns 
objectius organitzatius i pedagògics a assolir, i una anàlisi de l’impacte 
econòmic i en relació amb l’entorn. 
 
Aposta per l’escola inclusiva 
 
El Departament d'Ensenyament manté l’aposta per l’escola inclusiva i 
augmenta el nombre d’unitats de suport a l’educació especial (USEE). Les 
USEE estan formades per un mestre i un educador; a secundària la dotació 
equivalent a un professor i mig, i, a més, un educador. El proper curs 
s’incrementen en 22 les USEE respecte al curs passat i n’hi haurà un total de 
354. 
 
1.293.167 alumnes d’ensenyaments de règim general presencial  
 
El curs escolar començarà amb 1.293.167 alumnes d’ensenyaments de règim 
general presencial. En total hi haurà 1.551.937 d’alumnes de totes les 
modalitats, 29.725 alumnes més que el curs anterior. L’alumnat estranger 
suposa un 13,6% del total. Cal destacar que en l’educació infantil 4 de cada 5 
alumnes de nacionalitat estrangera han nascut a Catalunya. 
 
El proper curs hi haurà un total de 4.650 centres docents, 3.276 dels quals són 
de caràcter públic i 1.374 privats i concertats. Per segon any consecutiu, s’han 
reduït el nombre de mòduls prefabricats instal·lats als centres educatius. 
S’han dut a terme obres i actuacions de millora en: 
 

- 22 centres de nova construcció 
- 19 rehabilitacions i grans ampliacions 
- 292 actuacions de millora 
- Supressió de 19 mòduls prefabricats 
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El Govern aprova el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament per al 2012 
 

• El Govern dóna prioritat a la millora de la coordinació amb els 
diferents nivells d’administració que impulsen actuacions de 
cooperació al desenvolupament a Catalunya per optimitzar els 
recursos disponibles al país 

 
• El nou pla aposta per incorporar noves fonts de finançament, com 

fórmules de concertació econòmica, que permetin el patrocini 
privat i l’accés a la gestió de fons de cooperació al 
desenvolupament d’altres donants, com la Unió Europea 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla anual de cooperació per al 2012, el 
principal instrument programàtic i d’orientació política. El document detalla els 
compromisos en accions concretes del Govern, que enguany destinarà 
18.868.778 euros a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD). D’aquests, 
9.762.440 corresponen a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i 9.106.338 a actuacions dels departaments i organismes 
de la Generalitat. 
 
Entre les prioritats del Govern per a aquest any destaca millorar la qualitat i 
l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament. Per això preveu treballar en un 
decret regulador de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i la 
Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament per millorar 
el funcionament i la representativitat d’aquests òrgans, així com potenciar el 
paper del Consell de Cooperació. També vol prioritzar, per sectors, la 
concentració geogràfica d’acord amb el valor afegit de la cooperació catalana. 
En aquest sentit, les actuacions es concentraran en 11 països: Equador, 
Bolívia, Colòmbia, Nicaragua, Guatemala, el Salvador, Moçambic, el Senegal, 
el Marroc, el Sàhara occidental i Palestina. Així mateix, es concentraran en les 
4 regions prioritàries que estableix el Pla director (regió andina i amazoniana, 
regió mesoamericana, mediterrània i regió d’Àfrica occidental), amb especial 
èmfasi als països prioritaris d’origen dels principals col·lectius de persones 
migrades a Catalunya.  
 
El Pla inclou el desplegament de noves aliances, com obrir o ampliar les vies 
de concertació de la Generalitat amb els ens locals, amb especial atenció a 
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Fons Català de 
Cooperació al  Desenvolupament i altres ens locals. També estableix que les 
ONG coordinin els seus projectes o liderin programes de manera conjunta. A 
banda, pretén potenciar la planificació, el seguiment i l’avaluació de la política 
de cooperació al desenvolupament de la Generalitat. Es preveu finalitzar 
l’Estratègia País Prioritari (EPP) Senegal –la primera de l’àrea d’Àfrica 
Subsahariana- i iniciar la identificació del projecte d’elaboració de l’EPP 
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Marroc, que tindrà lloc el 2013 i serà la primera de la regió prioritària de la 
Mediterrània. 
 
Altres eixos de treball prioritari del pla són: 
 

• Promoure una cooperació al desenvolupament transformadora en 
l’àmbit de l’equitat entre les dones i els homes, la sostenibilitat del 
desenvolupament i la governança democràtica, els drets humans i 
l’enfortiment del teixit social 

 
• Millorar el desplegament de les modalitats de cooperació al 

desenvolupament, tant de la cooperació bilateral a iniciativa d’altres 
com de la cooperació bilateral directa 

 
• Millorar les capacitats dels actors públics i privats, amb especial atenció 

a actuacions encaminades a les persones joves i nous actors de 
cooperació al desenvolupament, com la població migrada, la realització 
d’un curs sobre gestió de la seguretat en el terreny per a ONG 
catalanes, així com les beques, la recerca i la formació en l’àmbit de la 
construcció de pau. 

 
Un cop aprovat pel Govern, el Pla es presentarà al Parlament de Catalunya 
perquè en tingui coneixement i el pugui debatre, després d’haver obtingut el 
vistiplau del Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de 
Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de 
Cooperació al Desenvolupament. 
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El Govern simplifica els processos electorals de les 
confraries de pescadors i les seves federacions 
 

• Aprova el decret sobre el procediment electoral, que flexibilitza i 
escurça el procés per fer-lo més àgil. També té en compte les 
peculiaritats de les confraries menys nombroses 

 
 
El Govern ha aprovat avui el decret sobre el procediment electoral de les 
confraries de pescadors i de les seves federacions, que simplifica el procés i 
escurça la durada del calendari. La nova regulació s’ha fet necessària davant 
l’experiència dels processos anteriors i la naturalesa de les confraries de 
pescadors, amb pocs membres per desenvolupar un procés complex. 
 
El decret regula el procediment electoral dels òrgans de govern de les 
confraries de pescadors, les seves federacions territorials i la Federació 
Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Amb l’objectiu de flexibilitzar 
el procés, el decret incorpora la possibilitat de realitzar per mitjans electrònics 
les comunicacions entre l’Administració electoral i els escrits que hi vagin 
dirigits. També s’estableix la celebració de sessions de l’Administració 
electoral pel sistema no presencial. Les despeses que generi el procés 
electoral van a càrrec de les mateixes confraries de pescadors o de les 
corresponents federacions, que hagin de renovar els òrgans de govern. 
 
Per garantir la transparència i l'objectivitat del procés, l'Administració electoral 
està formada per: una Junta Electoral única per a tot Catalunya; un comitè 
electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la 
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors; i una mesa 
electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la 
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. 
 
Amb seu a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), la Junta 
Electoral està formada pel president (càrrec que exerceix el director general) i 
quatre vocals (un lletrat de l'Assessoria Jurídica del DAAM, dos representants 
del mateix Departament –un dels quals actua com a secretari– i el secretari de 
la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors). 
 
El comitè electoral de cada confraria, que té la seu a la mateixa confraria, està 
presidit pel membre de més edat de l’entitat i compta com a vocals amb 
l’armador i el treballador amb més i amb menys antiguitat a la confraria. Actua 
com a secretari el que ho és de la confraria.  
 
La mesa electoral de cada confraria, ubicada a la seva seu, està presidida pel 
membre que segueixi en edat al de més edat de la confraria; i té com a vocals 
l'armador i el treballador que segueixin en antiguitat els de més antiguitat, i 
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l'armador i el treballador que segueixin els de menys antiguitat, actuant també 
com a secretari el que ho és de la confraria. Les confraries de pescadors o les 
seves federacions poden determinar que els Comitès Electorals exerceixin les 
funcions de Mesa Electoral. 
 
La convocatòria del procés electoral per escollir els òrgans de govern 
correspon al titular del DAAM, mitjançant una ordre publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que fixa el calendari electoral. La 
votació és personal i secreta, i també es pot emetre per correu amb la 
sol·licitud prèvia al comitè electoral corresponent. El mandat dels òrgans de 
govern expira transcorreguts 4 anys de la data de la seva constitució 
definitiva. 
 
 
�

 
�
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El Govern impulsa la nova llei del voluntariat de 
Catalunya 
 

• El Govern aprova la memòria prèvia a la tramitació de 
l’Avantprojecte de la llei del voluntariat, que té com a objectiu 
regular, protegir i consolidar el model català de voluntariat 

 
 

El Govern de la Generalitat ha iniciat avui la tramitació de l’Avantprojecte de 
llei del voluntariat de Catalunya, amb l’objectiu de regular, protegir i consolidar 
el model català de voluntariat. El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria 
prèvia a la tramitació de la norma, que esdevindrà un marc legal bàsic de 
referència per a tots els àmbits d’actuació on es realitza l’acció voluntària. 
 
La nova llei definirà el concepte de voluntariat i les entitats que treballen en 
aquest àmbit amb l’objectiu de contribuir a consolidar el model català de 
voluntariat, basat en la seva vinculació amb el teixit associatiu. Així permetrà 
diferenciar i acotar de forma clara quins projectes o actuacions tenen la 
consideració de voluntariat i quins constitueixen altres formes de col·laboració 
o participació.  
 
Tal com havia posat de manifest el Consell de l’Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya (CAVC), la nova norma pretén cobrir la falta d’una llei 
pròpia i actualitzada que protegeixi, defineixi i promocioni el voluntariat 
existent a Catalunya i que obliga a aplicar una normativa allunyada d’aquest 
model. Al mateix temps, respon a la necessitat d’adaptar el sector a la nova 
realitat social, marcada per la consolidació de les noves tecnologies, les 
xarxes socials, la globalització de les polítiques públiques, la facilitat en l’accés 
a la informació o el paper creixent del tercer sector, entre altres. Finalment, 
també vol donar resposta a la creixent demanda de participació de la societat 
en activitats, programes i projectes de tipus voluntari que s’ha detectat en 
l’actual context de crisi econòmica i que requereix acotar què s’entén per 
voluntariat i quin és el seu marc d’actuació.  
 
La norma s’elaborarà amb la participació de totes les entitats i federacions del 
món associatiu i del voluntariat del país. 
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El Govern atorga les medalles i plaques Josep Trueta 
al mèrit sanitari a 14 persones i 6 entitats 

 
• El 2 d’octubre se celebrarà al Palau de la Generalitat l’acte de 

lliurament dels guardons, que distingeixen les persones i entitats 
que han contribuït a la millora de la sanitat de forma significativa 

 
 
El Govern ha acordat reconèixer 14 persones i 6 entitats amb les medalles i 
plaques Josep Trueta per la seva contribució significativa al progrés i a la 
millora de la sanitat. Els guardons es lliuraran el proper 2 d’octubre al Palau de 
la Generalitat. El Govern els va crear el 1997, coincidint amb el centenari del 
naixement del reconegut doctor i científic català. 
 
 
Medalles Josep Trueta 
 
Les persones guardonades són les següents: 
 

• Pedro Alonso Fernández 
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Madrid i doctor per la 
Universitat de Barcelona (UB), especialista en salut pública i comunitària i 
màster per la Universitat de Londres. És cap del Servei de Medicina Tropical i 
Salut Internacional de l’Hospital Clínic de Barcelona i professor de la 
Universitat de Barcelona. A més, ha liderat la creació de tres noves 
institucions: el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona 
(CRESIB), l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Centro de 
Investigaçao em Saude da Manhiça (CISM), a Moçambic. Ha dedicat la seva 
carrera professional a la lluita contra la pobresa a través de la recerca i la 
formació. El seu treball més rellevant ha estat dedicat a la recerca en malària, 
liderant el desenvolupament de noves eines de control de la malaltia, incloent-
hi fàrmacs per a tractament o prevenció, mesures contra el vector i el 
desenvolupament clínic de vacunes preventives.  
 

• Miguel Ángel Asenjo Sebastián 
Llicenciat en Medicina i doctor, especialista de medicina interna i en medicina 
preventiva i salut pública. És professor emèrit de la UB i assessor científic de 
l’IL3-UB. Va ser director-gerent dels hospitals de la Diputació de Jaen, 
l’Hospital General d’Astúries i director tècnic de l’Hospital Clínic on va 
proposar, redactar, defensar i executar la Reforma Funcional de 1972, origen 
de l’actual prestigi de l’hospital. A més de ser cointroductor de sistema MIR a 
Espanya, és promotor i professor del doctorat en Gestió Sanitària de la 
Universitat de Barcelona, de Planificació i Gestió sanitària i del Màster en 
Gestió Hospitalària. A més, ha impartit més de 300 cursos, alguns a nivell 
internacional, i ha estat assessor de l’OPS/OMS i del Banco Interamericano de 
Desarrollo. També és membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de 
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Catalunya i Soci d’Honor de SEDISA, i ha rebut el premi mundial Ed Crosby a 
la innovació en Gestió. 

 
• José Baselga Torres 

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
doctorat en Medicina i Cirurgia, i catedràtic de Medicina per la mateixa 
Universitat. Va completar la seva residència en medicina interna i oncologia 
mèdica al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York i va treballar 
al Departament de càncer de mama del Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center. Quan va tornar a Catalunya el 1996, va dirigir el Departament 
d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.  

 
Des de 2010 dirigeix la Divisió d’Hematologia i Oncologia del Massachusetts 
General Hospital Cancer Center de Boston com a cap de la  Divisió 
d’Hematologia i Oncologia, director adjunt del Centre de Càncer de l'Hospital 
General de Massachusetts i catedràtic de medicina a la Harvard Medical 
School. Compagina aquestes responsabilitats amb la direcció científica del 
VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia) a Barcelona. Així mateix, és el 
president de SOLTI, Grup Espanyol d’Estudi, Tractament i altres Estratègies 
experimentals en Tumors Sòlids. 

 
• Mercè Boada Rovira 

Doctora en Medicina per la UB i especialista en neurologia. És fundadora i 
directora mèdica de la Fundació ACE. Barcelona Alzheimer Treatment and 
Research Center, cap de secció del Servei de Neurologia de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron i responsable del grup de recerca “Alzheimer” Vall d’Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR).  

 
Va ser coordinadora del model d’atenció a les persones amb deteriorament 
cognitiu i demència de Catalunya, secretària tècnica del Consell de 
Psicogeriatria de Catalunya, presidenta del Consell Assessor per al tractament 
farmacològic per a la malaltia de l’Alzheimer i membre del Comitè de Bioètica 
de Catalunya. A més, ha participat en més de 100 assajos clínics 
farmacològics, internacionals, per a la malaltia d’Alzheimer i altres demències 
relacionades, així com en nombrosos projectes sobre malalties 
neurodegeneratives. Des de 1996, és codirectora de la Conferència Biennal 
Barcelona – Pittsburgh. 
 

• Victòria Camps Cervera 
Doctora en Filosofia per la UB i catedràtica emèrita de Filosofia moral i política 
de la UAB. Va ser vicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
senadora, presidenta de la comissió d’estudi de continguts televisius del Senat 
i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Actualment és 
presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas i del Comitè de Bioètica 
d’Espanya i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya.  
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• Josep Carreras i Coll 
Tenor català de reconegut prestigi internacional que va iniciar la seva carrera 
professional l’any 1970 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Més enllà de la 
seva trajectòria artística, des de 1988 presideix la Fundació Internacional 
Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia, creada amb el suport de la 
seva família i un distingit grup de científics i professionals. La Fundació ha 
invertit més de 100 milions d’euros en projectes de recerca, ha finançat 
infraestructures assistencials en diversos hospitals catalans, gestiona el 
Registre de Donants de Medul·la Òssia i ofereix serveis socials a pacients i 
famílies. En col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la Fundació ha 
creat i finança la construcció i l’equipament de l’Institut de Recerca contra la 
leucèmia Josep Carreras, un dels pocs centres a nivell mundial 
monogràficament dedicat a investigar les causes i les millors alternatives de 
curació de la leucèmia i altres hemopaties malignes. 

 
• Bonaventura Clotet Sala 

Llicenciat en Medicina per la UAB, especialista en medicina interna i malalties 
infeccioses i doctor en ciències mèdiques. Actualment és el cap de la unitat de 
VIH i director del laboratori de retrovirologia de la Fundació IrsiCaixa de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol. També és president de la Fundació Lluita 
Contra la Sida, creada el 1992, i codirector del projecte HIVACAT per al 
desenvolupament de la vacuna contra la Sida a Espanya i professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Alhora, és el responsable de virologia i 
membre del Comitè Director d’EuroSIDA (grup multicèntric per a l’estudi de la 
sida a Europa).  
 

• Joaquim Ferràs Boix 
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, exerceix com a 
farmacèutic de l’oficina de farmàcia d’Horta de Sant Joan des de 1958. Va 
treballar com a inspector farmacèutic municipal i després com a farmacèutic 
titular fins al 1999. Ha format part del consell assessor en temes farmacèutics 
del Departament de Salut, i ha estat vocal de la cooperativa Federació 
Farmacèutica. Ha estat molt implicat en la formació continuada com a 
professional de la farmàcia, i nomenat acadèmic corresponent de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Ha estat guardonat amb la Insígnia 
d'Argent del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, la Insígnia d'Or de 
l'Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya i la Insígnia d’Or del 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. 
 

• Josep Ma. Gatell Artigas 
Doctor en Medicina per la UB. Es va especialitzar en malalties infeccioses al 
Massachussets General Hospital (Harvard Medical School) de Boston i a 
l’Hospital Clínic. Actualment és consultor sènior i cap del servei de Malalties 
Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic i catedràtic de Medicina de la UB. Les 
seves principals línies de recerca en el camp de la Sida se centren en 
l’eficàcia i tolerància dels nous fàrmacs i combinacions d’antivirals, en la 
immunopatologència de la infecció pel VIH i el desenvolupament de vacunes 
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terapèutiques i preventives en el context del programa HIVACAT. Ha coordinat 
diversos estudis internacionals, forma part del Comitè Director de EuroSIDA i 
NEAT i és el coordinador de la xarxa espanyola d’investigació en Sida (RIS).  
 

• Josep Maria Garrido Martin 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Salamanca i especialista  
en Medicina Familiar i Comunitària per la UB. Es va formar en Diabetologia a 
l’Hospital Clínic de Barcelona i va ser membre de la Comissió de Coordinació 
del GEDAPS (Grup d’Estudis de la Diabetis en Atenció Primària) i coautor de 
la Guia per al Tractament de la DM2 en Atenció Primària. Jubilat el 2009, 
després de 30 anys d’exercici com a metge de família a Sils, actualment és 
metge cooperant als hospitals de la Fundació Vicente Ferrer a Anantapur 
(Índia), on treballa al projecte d’implantació, detecció i control de les malalties 
cròniques. 
 

• Albert Oriol i Bosch 
Doctor en Medicina per la UB. Va ser professor adjunt de Fisiologia a la 
Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid i encarregat de 
la càtedra de Fisiologia a la UAB i primer coordinador d’estudis de Medicina. 
Va ser catedràtic d’Endocrinologia Experimental, degà de la Facultat de 
Medicina de la Universitat Complutense de Madrid i director general de 
l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya. Actualment és el president de la Fundació Educació Mèdica i patró 
de les Fundacions Cercle per al Coneixement i Ferran Angulo.  
 

• Josep Maria Sala Xampeny 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i metge especialista en Pediatria (UB). Ha 
treballat com a metge pediatra en diversos centres, ha dirigit l’Escola 
Universitària d’Infermeria Gimbernat, i ha presidit el Sindicat de Metges de 
Catalunya i la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CEMS), entre 
d’altres. L’any 1990 va ser nomenat president d’honor de Metges de 
Catalunya i, des de 2008 és president de la Fundació Privada Escoles 
Universitàries Gimbernat. 
 

• Montserrat Valverde Bosch 
Diplomada en Infermeria. És responsable d’infermeria de l’Institut d’Onco-
Hematologia de l’Hospital Clínic amb reconegut prestigi per la tasca feta en 
aquest camp. Ha participat activament en la creació d’unitats alternatives a 
l’hospitalització convencional amb malalts amb processos complexos com la 
Unitat d’hospitalització a domicili de trasplantament autòlegs de moll d’os o 
gestores de casos de pacients oncològics... A més, ha desenvolupat una 
àmplia producció científica i de recerca en aquest camp. 
 

• Anna Veiga Lluch 
Doctora en Ciències Biològiques per la UAB. Va dirigir el laboratori de 
fecundació in vitro del Servei de Medicina de la Reproducció a l’Institut 
Universitari Dexeus i va fundar i presidir l’Associació per a l’Estudi de la 
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Biologia de la Reproducció (ASEBIR). Actualment és directora científica del 
Servei de Medicina de la Reproducció de l’Institut Universitari Dexeus i 
directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Alhora, és 
professora associada de la Facultat de Ciències Experimentals i de la Vida de 
la Universitat Pompeu Fabra i presidenta de la European Society for Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE). 
 
 
Plaques Josep Trueta 
 
Les entitats guardonades són les següents: 
 

• Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears 

Va néixer de la fusió de dues entitats fundades independentment: el 
Laboratorio i la Academia de Ciencias Médicas. L’any 1950 es van crear les 
filials de l’Acadèmia amb l’objectiu d’apropar la formació i fomentar l’intercanvi 
d’experiències i coneixements als professionals d’arreu de Catalunya i les 
Balears, i es van crear grups de treball en diferents comarques i ciutats amb la 
mateixa funció que feia l’Acadèmia a Barcelona. La iniciativa es va ampliar fins 
a les 22 filials actuals a Catalunya, les Balears, el País Valencià i Andorra. 
 
Gràcies a les noves tècniques informàtiques, d’arxiu de dades, d’informació de 
recerca i de difusió de coneixements, es va instaurar una xarxa telemàtica a 
l’abast de tots els interessats en les ciències de la salut. A més, l’any 2004, 
l’Acadèmia va reformar el seu nom per donar-hi cabuda a totes les professions 
que participen en les activitats de les Ciències de la Salut. Ha dut a terme la seva 
tasca amb la ferma voluntat que la formació continuada arribi a tots els 
professionals de les ciències de la salut, que formen part d’un col·lectiu de 
persones que, com els seus fundadors, volen millorar els seus coneixements, 
seguint la filosofia humanista de l’entitat. 
 

• Centre de Recerca en Economia i Salut  
És un centre especial de recerca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
constituït l’any 1996. Va ser fundat i dirigit fins al 2005 pel catedràtic del 
Departament d’Economia i Empresa de la UPF, Guillem López Casanovas. 
Actualment Laura Pellisé n’és la directora. Compta a més amb una desena 
d’investigadors propis adscrits i més de 30 col·laboradors, externs i juniors 
interns.  
 
El CRES té com a objectiu principal desenvolupar diferents línies d'anàlisi del 
sistema sanitari, des de l'òptica de la recerca acadèmica i científica i amb una 
forta vocació multidisciplinària, en la millora del sistema de salut. 
 
Manté una relació regular amb el Departament de Ciències Experimentals, de 
la Salut i Tecnologia, el Servei Català de la Salut, l’Institut Valencià en 
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Economia i Salut Pública (IVESP), l’Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat 
en Salut, el Grup GREB de la UB, la London School of Economics, i alguns 
dels seus membres formen el quadre de professorat del màster in Health 
Economics de la Barcelona Graduate School of Economics. 
 

• Fundación Avedis Donabedian  
Es va crear el 1989 i és l’òrgan gestor de l’Institut Universitari de UAB. La seva 
missió és col·laborar amb els professionals, centres, administracions 
públiques, organitzacions de ciutadans i professionals i altres institucions 
públiques i privades amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i 
socials que reben els ciutadans.  
 
La FAD impulsa el moviment per a la millora de la qualitat de l’atenció 
sanitària i social seguint les línies traçades per professionals destacats del 
món de la qualitat com el professor Donabedian i per institucions pioneres 
d’aquest àmbit d’arreu del món. Cal remarcar el compromís amb les activitats 
docents, tant de caràcter universitari com de formació continuada, que han 
permès difondre entre milers de professionals elements metodològics i de 
gestió que han contribuït a millorar la qualitat i la seguretat de les persones 
ateses. La Fundació ha estat una de les primeres organitzacions a iniciar 
activitats relacionades amb la seguretat dels pacients amb col·laboracions 
molt destacables amb institucions nacionals i internacionals.  
 

• Fundació Esclerosi Múltiple  
La  Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitat sense afany de lucre amb 
més de 20 anys de trajectòria, que té com a missió donar a conèixer a la 
societat la naturalesa i la problemàtica de l’esclerosi múltiple, fomentar i donar 
suport a la investigació i millorar l’atenció sociosanitària a les persones 
afectades per aquesta malaltia. 
 
Amb l’objectiu d’abordar les problemàtiques associades a aquesta malaltia, la 
FEM ha creat un conjunt de serveis destinats a mitigar els efectes de 
l’esclerosi múltiple. Disposa d’una xarxa d’hospitals de dia ubicats a 
Barcelona, Lleida i Reus que atenen prop de 700 persones anualment i que 
ofereixen un servei de rehabilitació integral especialitzat a través d'un equip 
interdisciplinari.  
 
L’entitat ha estat una de les parts impulsores del Centre d’Esclerosi Múltiple 
de Catalunya (CEM-Cat) i ha desenvolupat serveis en la formació i inserció 
laboral, a través del suport de professionals especialitzats, que imparteixen 
formació en aquells coneixements que més sol·licita el mercat laboral. A més, 
la Fundació Esclerosi Múltiple organitza actes de sensibilització social per 
implicar la societat, com la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple. 
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• Institut Català de la Salut  

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més 
gran de Catalunya, amb una plantilla de 39.500 professionals, que presta 
atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris de tot Catalunya.  
 
Actualment, l’ICS gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària 
d’utilització pública, 288 equips d’atenció primària, 33 centres d’especialitats 
extrahospitalàries, 20 unitats territorials d’atenció continuada i urgències 
d’atenció primària (ACUT) que presten atenció mitjançant 165 dispositius, 26 
serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva, 13 serveis de laboratori 
clínic, 33 serveis de diagnòstic per la imatge, 19 unitats de rehabilitació 
extrahospitalària, 14 unitats del Programa d’atenció domiciliària i equips de 
suport (PADES), 8 serveis de salut mental, 3 serveis de salut laboral, i 10 
unitats de salut internacional. Desenvolupa també una important activitat 
científica a través dels 7 instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i 
d’atenció primària.  
 

• Werfen Group 
Grup d’empreses dedicades al desenvolupament, fabricació i venda de 
productes de tecnologia mèdica, que va ser fundat el 1966 a Barcelona. Es 
tracta d’una multinacional de capital 100% privat i català, situada entre les 10 
primeres companyies del rànquing mundial del mercat del diagnòstic in vitro.  
 
Divideix la seva activitat en tres grans àrees: material i instrumental per a la 
diagnosi in vitro, instrumental mèdic, i instrumental científic per a la recerca. 
Werfen Group fa una aposta important no només per la internacionalització, 
sinó també per la fabricació de productes propis, amb una estratègia basada 
en la innovació, la recerca i el desenvolupament constant.  
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
 
Àngel Lluís Egea i Llanés, director de Serveis del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
Nascut a Barcelona l’any 1967. 
 
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1992), on va cursar també 
estudis de doctorat en dret financer i tributari. Va realitzar un curs de postgrau en 
dret tributari i societari al centre Abat Oliba-CEU. 
 
Màster en Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (2007-2008), ha rebut també formació específica en seminaris sobre 
tècniques específiques de direcció, negociació, mediació i gestió de conflictes, 
direcció i gestió de projectes i direcció d’equips. 
 
Des de 2003 és advocat del Cos d’Advocacia de la Generalitat, i funcionari dels 
cossos superior (des de 1994) i administratiu (des de1986) de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Ha estat cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Justícia, responsable 
en matèria tributària de la Direcció General d’Assumptes Contenciosos, vocal del 
Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions i 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya. Així mateix, ha estat 
president i vocal de diversos tribunals de processos selectius de cossos de la 
Generalitat de Catalunya i de cossos de funcionariat local d’habilitació estatal. 
 
Actualment és responsable en matèria de Govern de la Direcció General 
d’Assumptes Contenciosos. 
 
És professor de dret administratiu de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya i del Màster en Dret Públic IDEP-UPF. 
 
Ha participat com a ponent en nombrosos seminaris i jornades en matèries 
relacionades amb el dret públic de Catalunya i ha publicat articles jurídics en 
revistes especialitzades. 
 


