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El Govern promou una campanya de coresponsabilitat 
de les famílies per l’èxit escolar 
 

• La coresponsabilitat educativa de les famílies forma part de l’eix 
d’ofensiva de país per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 

 
• Es crea un aplicació a la xarxa educativa XTEC per posar a l’abast 

dels centres orientacions, eines i recursos per millorar la 
implicació de les famílies 

 
El Govern promou una campanya de coresponsabilitat de les famílies a favor 
de l’èxit escolar. L’objectiu és que la família, com a primera instància 
educadora, es comprometi amb l’educació dels seus infants o joves i els situï 
en condicions favorables per a l’aprenentatge. És a dir, coresponsabilitat sí; 
delegació no. La mesura s’inclou dins de l’ofensiva de país a favor de l’èxit 
escolar, un dels eixos d’actuació de la qual és la implicació i el compromís de 
la família en el seguiment de l’avaluació acadèmica i personal de l’alumne. 
 
La campanya, avalada avui pel Consell Executiu, comença coincidint amb 
l’inici de les eleccions als consells escolars dels centres educatius de 
Catalunya que es fan en un total de 4.617 centres docents des del 14 de 
gener i fins el 18 de gener. 
 
Està dirigida als prop de 5.000 centres. A través d’una aplicació informàtica 
podran analitzar quina és la coresponsabilitat de les famílies en el seu centre i 
en els estudis del seu fill. Així en l’aplicació, que s’ha elaborat, entre d’altres, 
amb la participació de representants de la taula de les federacions de pares i 
mares, els centres educatius, podran fer una diagnosi dels punts forts i febles, 
marcar-se objectius, avaluar el seu compliment i actuar. Ho poden 
desenvolupar a partir de cinc grans eixos: 
 

• l’acollida, 
• la carta de compromís educatiu, 
• la informació i la comunicació, 
• la participació i 
• la formació per a les famílies. 

 
La proposta del Govern és que de manera gradual els centres utilitzin 
l’aplicació per avançar en la coresponsabilitat dels pares i incrementar el seu 
compromís amb l’educació dels seus fills i, consegüentment, en l’èxit escolar.  
Cal tenir en compte que la família té el dret i el deure de coresponsabilitzar-se 
en l’educació dels fills garantint les condicions d’educabilitat, la creació 
d’expectatives, el respecte a la carta de compromís educatiu, 
l’acompanyament escolar a casa, el seguiment escolar i afavorint el clima 
escolar. Entre els drets també hi ha la participació en la vida del centre a 
través dels consells escolars o de les associacions de pares i mares. 
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En aquest sentit, cal tenir en compte que la mitjana ponderada de participació 
dels familiars en les eleccions als consells escolars és del 10,41%. Aquesta 
xifra s’incrementa en les edats primerenques, amb un 30,44% a les llars 
d’infants públiques en les eleccions del 2010 i es redueix fins al 3,51% a 
secundària en les mateixes eleccions. 
 
 
Web Família i Escola: Junts X l’educació 
 
L’aplicació per als centres se suma al web Família i Escola que el 
Departament d'Ensenyament va posar en marxa el curs 2011-2012. Una eina 
que vol posar a l’abast de les famílies els recursos, la informació i les 
orientacions per tal de millorar la implicació d’aquestes en la vida escolar dels 
seus fills i filles i alhora facilitar-ne la tasca educativa. 
 
El web incorpora periòdicament novetats relacionades amb l’educació dels 
infants i joves. Actualment, informes sobre les eleccions als consells escolars 
dels centres, on s’inclouen informacions sobre el calendari del procés, la 
normativa de referència i les orientacions per a pares i mares de com 
participar-hi.  
 
D’altra banda, el web també incorpora novetats per a les famílies en els 
apartats d’informació sobre la prevenció i detecció de l’assetjament i del 
ciberassetjament, amb eines com les causes, com actuar, idees falses sobre 
la temàtica i recursos i eines. 
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El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial 
decret llei espanyol de racionalització de la despesa 
pública en l'àmbit educatiu 
  

• Considera que envaeix competències sobre la jornada lectiva del 
personal docent i el termini per a la substitució transitòria del 
professorat 
 

• En l’àmbit universitari el Govern entén que la normativa espanyola 
no respecta l’autonomia financera de la Generalitat sobre el 
finançament de beques i ajuts a l’estudi 
 

El Govern de la Generalitat, a proposta dels departaments de Governació i 
Relacions Institucionals, d'Economia i Coneixement, i d'Ensenyament, ha 
aprovat interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional en relació amb el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu 
perquè considera que envaeix competències en la determinació de la jornada 
lectiva del personal docent i en el termini per a la substitució transitòria del 
professorat. Concretament, el recurs s’interposa contra els articles 3, 4, 6, en 
els seus apartats 1, 3, 4 i 7. 
 
En l’àmbit de l’educació no universitària, l’article 3 fixa una jornada lectiva 
mínima que haurà de complir el professorat, que s’ha justificat per poder 
garantir el compliment dels objectius, les competències bàsiques i els 
continguts dels ensenyaments, concretats als currículums. Fins a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei, era la Generalitat qui determinava la jornada 
lectiva del personal docent, en ser una qüestió organitzativa aliena a les 
condicions d’obtenció dels títols educatius.  
 
Respecte a les substitucions, l’article 4 incrementa el termini per a la 
substitució transitòria del professorat com a conseqüència de les limitacions 
de l’oferta d’ocupació i perquè la norma considera que les absències curtes no 
han de ser cobertes mitjançant personal interí, sinó amb els recursos ordinaris 
de cada centre docent. No obstant, la regulació d’aquesta qüestió abans del 
Reial decret llei l’havia fet la Generalitat, en exercici de les seves potestats 
organitzatives sobre els centres i en relació amb el personal docent.   
 
Pel que fa a l’educació universitària, el Govern recorre l’article 6.u, relatiu als 
requisits de creació i manteniments de centres i estructures universitàries; el 
6.tres, relatiu a la cooperació entre universitats, i el 6.quatre, relatiu al règim 
de dedicació del personal docent i investigador, en considerar que vulnera les 
competències de la Generalitat en aquests processos, recollides a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. Així mateix, el Govern també recorre l’article 7, 
sobre el finançament de beques i ajuts a l’estudi, ja que no respecta 
l’autonomia financera de la Generalitat en aquesta matèria. 
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El Consell de Garanties Estatutàries, en el seu dictamen del 8 de juny de l’any 
passat, va concloure per unanimitat que els preceptes del text incorrien en 
inconstitucionalitat i vulneraven l'ordre constitucional i estatutari de distribució 
de competències. Es va obrir un procediment de negociació bilateral a la 
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat, amb la finalitat de resoldre les 
discrepàncies en relació amb els articles objecte de recurs, però no ha estat 
possible arribar a cap acord per evitar aquest recurs d'inconstitucionalitat. 
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El Govern destinarà 25,5 milions per millorar la 
competitivitat de les explotacions agràries 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la partida de la convocatòria d’ajuts 
del Contracte Global d’Explotació (CGE) corresponent al 2013, 
destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la 
professionalització del sector 
 

• Gràcies als ajuts del CGE, 354 joves emprenedors van instal·lar 
una explotació agrària a Catalunya l’any passat 

 
El Govern de la Generalitat destinarà 25,5 milions d’euros aquest 2013 al 
sector agrari català a través del Contracte Global d’Explotació. Es tracta 
d’ajuts destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la 
professionalització del sector, així com els mètodes de producció agrícola 
sostenibles i de protecció del medi ambient. El Consell Executiu ha donat llum 
verd avui a la partida, que anirà a càrrec dels exercicis pressupostaris de 
2013, 2014 i 2015. 
 
La convocatòria dels ajuts del Contracte Global d’Explotació és una aposta 
important del Govern per les explotacions agràries del país, especialment 
rellevant en el context de crisi econòmica actual, ja que contribueix a la 
creació de llocs de treball i a la dinamització econòmica del sector. De fet, 
l’any passat un total de 354 joves emprenedors catalans van poder instal·lar 
una explotació agrària gràcies a una de les línies d’ajuts del CGE, a la qual el 
Govern va aportar 4,4 milions d’euros i que va acabar generant una subvenció 
total d’11,58 milions. 
 
La convocatòria d’enguany preveurà les línies d’ajut següents, que es 
gestionen a través de dos procediments: 
 
General: 

• Instal·lació de joves agricultors 
 

• Modernització de l’explotació agrària 
 

• Diversificació cap a activitats no agrícoles 
 
Abreujat:  

• Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització 
compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya 

 
• Ajuts a mesures agroambientals  

 
• Foment de la ramaderia ecològica. 
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Els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació s’emmarquen en el 
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. Estan 
cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) 
i per fons estatals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. En 
concret, l’aportació dels fons FEADER el 2013 serà de 24,6 milions d’euros, i 
de 18,8 milions més a través del Govern espanyol. D’aquesta manera, el 
sector agrari català rebrà una injecció pública de 68,9 milions d’euros. 
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Nomenaments 
 
El Consell Executiu ha aprovat els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 
Roger Albinyana i Saigí, secretari d’Afers Exteriors 
 
Nascut a Barcelona l’any 1980. 
 
Economista. Màster en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona 
(UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en 
Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). Ha cursat el programa de lideratge Vicens Vives a ESADE, així com 
nombrosos cursos sobre Relacions Internacionals oferts pel Consell d’Europa, 
l’OTAN, l’OSCE i l’ASEF. 
 
El 2002 i el 2003 va formar part com a membre observador de la Convenció 
per al futur d’Europa que es va encarregar de la redacció del Tractat 
Constitucional Europeu. Ha participat en diferents missions d’observació 
electoral a Hondures, Azerbaidjan, Ucraïna, Macedònia i Geòrgia. 
 
Entre 2004 i 2008 va ser el president de la Joventut Liberal Europea i membre 
de la direcció del Partit Liberal Demòcrata Europeu (ALDE). Entre 2008 i 2010 
va ser director de la Fundació privada Cercle d’Estudis Sobiranistes. Des de 
2011 és el director del programa de suport a la Unió per la Mediterrània de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Militant de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1997, és membre 
del seu Comitè Executiu Nacional des de 2012, coordinador de Relacions 
Internacionals des de 2011, i conseller nacional des de l’any 2000. A la 
Joventut Nacionalista de Catalunya va ser vicesecretari general del 2006 al 
2008. El 2004 va ser candidat a les eleccions al Parlament europeu per CiU. 
 
És autor del llibre Un liberal a la Xina (juny 2010) i coautor del llibre Una 
política exterior per a Catalunya, 2010-2020 (novembre 2010). 
 
 
Joan Vidal de Ciurana, director general de Coordinació 
Interdepartamental 
 
Nascut a Barcelona l’any 1971.  
 
Administració i Direcció d’Empreses i MBA per ESADE. Durant 10 anys 
treballa a l’empresa privada en els àmbits de la banca, la indústria i la cultura. 
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Ha estat director gerent d’Òmnium Cultural durant 4 anys, sota la presidència 
de Jordi Porta. Entre 2008 i 2010 ha estat membre del Consell Assessor de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
Des de desembre de 2010 és el cap de l’Oficina del President de la 
Generalitat. 
 
És membre de l’executiva local de Convergència Democràtica de Catalunya 
de Sant Cugat del Vallès des de 2008 i del secretariat nacional de la sectorial 
de cultura i, des de 2012, conseller nacional. 
 
 
Gerard Figueras i Albà, director del Consell Català de l’Esport 
 
Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1982. 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). Màster en Màrqueting i Comunicació Política per Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Diploma de Postgrau en Govern Electrònic i TIC per l'Institut 
d'Educació Contínua (IDEC) de la UPF. 
 
Diputat al Parlament de Catalunya durant la IX legislatura per Convergència i 
Unió, ha estat president de la Comissió de Polítiques de Joventut, membre de 
les Comissions d'Acció Exterior i de la Unió Europea; de Cooperació al 
Desenvolupament, i d'Ensenyament i Universitats. 
 
Entre 2008 i 2012 és el president de la Joventut Nacionalista de Catalunya. 
Des de 2011 és tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç, 
Comunicació, Premsa i Joventut a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i diputat 
comarcal al Consell Comarcal del Garraf. 
 
 
Departament d’Economia i Coneixement 
 
Olga Tomàs Huerva, directora de serveis del Departament d’Economia i 
Coneixement 
 
Nascuda a la Pobla de Segur l’any 1958. 
 
És llicenciada en Enginyera industrial per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 
 
Des de gener de 2011 ocupava el càrrec de directora de Serveis del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
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Diplomada en el Programa de Funció Directiva a les organitzacions públiques i 
privades, compta amb una experiència àmplia a l’Administració. Va ser 
responsable dels Sistemes d’Informació del Departament d’Indústria i Energia 
(1990-1995); gerent de l’Oficina de Gestió Unificada per a Activitats 
Empresarials (1995-2000); directora de Serveis del Departament de Treball i 
Indústria (2000-2003); directora de Serveis del Departament de Comerç, 
Turisme i Consum (2003-2005), i subdirectora de Coordinació Administrativa 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) (2005-2008). 
 
 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Antoni Maria Grau Costa, director general d’Indústria  
 
Nascut a Barcelona l’any 1961. 
 
Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 
Mestratge en Direcció d’Empreses, Executive MBA per EADA. 
 
El 1985 inicia la seva trajectòria professional a l’empresa familiar Aleaciones 
de Metales Sintetizados (AMES), del sector de la pulvimetal·lúrgia. Entre 1987 
i 1990 ocupa el càrrec de director de Qualitat de la multinacional italiana 
Laboratorios AUSONIA. El 1990 s’incorpora a l’empresa catalana 
NOVOTECNIC Europa en el càrrec de director de fàbrica i direcció financera. 
Entre 1996 i 2001 és director general de la corporació PAVER, empresa 
familiar del sector de la metal·lúrgia. 
 
Entre 2003 i 2005 ha estat director general de l’Institut Català de Tecnologia-
ICT, fundació dedicada als serveis de formació, informació sobre normativa, 
assessorament empresarial, robòtica i desenvolupament de CAD-CAM i a la 
promoció de nous serveis professionals de les TIC. 
 
Entre 2003 i 2008 ha ocupat el càrrec de director general de l’empresa ICTnet, 
especialitzada en serveis de connectivitat per a professionals i empreses, i en 
la gestió de comunitats d’experts.  
 
Des del 2001 i fins l’actualitat ha estat director general del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i de l’Associació d’Enginyers Industrials 
de Catalunya. Durant aquesta etapa ha impulsat projectes com la creació de 
l’Observatori de la Competitivitat de la Indústria Catalana, el servei 
d’emprenedoria innovadora ENGINOVA, o la creació de l’Agència de 
Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria (AQPE), entre d’altres 
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Departament de Cultura 
 
Jordi Sellas i Ferrés, director general de Promoció i Cooperació Cultural  
 
Nascut a Olot l’any 1977. 
 
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Consultor en Màrqueting i Comunicació 
especialitzat en cultura i mitjans de comunicació.  
  
Ha estat director fundador del Club TR3SC, director de màrqueting del 
Grup Focus, tècnic superior de promoció de la UAB i director de comunicació 
del grup radiofònic Ona Catalana. Ha assessorat la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Piccolo Teatro di Milano i altres 
institucions públiques i privades en l'àmbit del màrqueting i els 
nous models de comunicació. 
 
Imparteix classes sobre màrqueting y gestió cultural de forma habitual a la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Ramon Llull (URL) i la SDA 
Bocconi de Milano. 
  
És coautor del llibre Màrqueting de les Arts Escèniques. Creació 
desenvolupament de públics, editat per Gescènic l’any 2009. 
 
Fins ara ha estat director de l’Àrea Digital i de Nous Negocis del Grup RBA.  
  
Presenta i dirigeix el programa Generació Digital de Catalunya Ràdio i de 
Televisió de Catalunya. 
 
 
Laura Borràs Castanyer, directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1970. 
 
És llicenciada en Filologia Catalana (1993) i doctora cum laude en Filologia 
Romànica (1997) per la Universitat de Barcelona (UB) per la tesi Formes de la 
follia a l’Edat Mitjana. Estudi comparat de textos literaris i representacions 
iconogràfiques, amb títol de Doctorat Europeu (1997) i Premi Extraordinari 
(1998) de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Des de fa 19 anys és professora a la UB, on actualment imparteix Teoria de la 
Literatura i Literatura Comparada. També és professora del Màster de 
Formació del Professorat del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura. Els darrers 15 anys ha combinat la docència amb l’e-learning i el 
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blended learning de literatura desenvolupant el terreny de l’Open and Distance 
Learning (ODL).  
 
Des de l’any 2000 dirigeix Hermeneia, Grup de Recerca Consolidat de la 
Generalitat, que integren professors d’universitats europees i americanes i que 
estudia les connexions entre els estudis literaris i les tecnologies digitals. Ha 
estat guardonada per la seva trajectòria amb la Distinció de Jove Investigador 
de la Generalitat de Catalunya (2001-2005).  
 
Des de 2007 és la directora acadèmica del Màster en Literatura en l’era digital, 
de la UB i el Grup 62. També és la directora acadèmica de l’Organització 
Filològica d’Estudis Literaris i Artístics (OFELIA). Des de 2008 és ponent a les 
Doctorials, les jornades de formació per a futurs doctors. Els cursos 2010-
2011 i 2011-2012 ha estat Visiting Professor de la Kingston University de 
Londres.  
 
El 2012 va ser nomenada comissària del Centenari Sales, Calders, Tísner. 
Forma part del jurat del Premi Sant Jordi de novel·la, del Premi Ramon Llull i 
del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Ha pronunciat conferències en 
diferents universitats del món i ha publicat nombrosos llibres, articles i treballs 
sobre literatura contemporània, teatre, cinema i literatura. 
 
 
 


