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El Govern dóna llum verd al desplegament de la xarxa 
de fibra òptica de Catalunya, XFOCAT  
 

• La Generalitat connectarà amb fibra òptica 4.297 seus repartides 
en 712 municipis, que representa el 73% de les seves 
dependències 

 
• L’objectiu principal d’aquesta xarxa és cohesionar i modernitzar 

els serveis públics catalans per augmentar-ne la qualitat i 
l’eficiència  

 
• La disponibilitat per part dels operadors de la xarxa desplegada 

per tot el territori facilitarà la generació d’una oferta competitiva 
per a ciutadans i empreses  

 
El Govern ha donat avui el vistiplau al desplegament de la xarxa de fibra 
òptica de Catalunya (XFOCAT), la xarxa que des d’ara i fins al 2015 anirà 
connectant amb alta capacitat fins al 73% de les seus que la Generalitat té 
repartides per tot el territori. De les 5.907 seus que la Generalitat té a tot el 
territori català (ubicades a 939 municipis) i que necessiten servei de 
connectivitat, XFOCAT connectarà amb fibra òptica 4.297 seus, ubicades a 
712 municipis.  
 
El projecte XFOCAT és conseqüència del nou model TIC de la Generalitat de 
Catalunya i incorpora el contracte de connectivitat C1 adjudicat en el procés 
de contractació d’aquest nou model i el projecte de desplegament de fibra 
òptica anterior, conegut com a Xarxa Oberta de Catalunya. El pressupost total 
del desplegament, que té una durada de tres anys, puja a 101,4 milions 
d’euros. 
 

Serveis públics més eficients 

El principal objectiu del desplegament de la xarxa XFOCAT és la connexió 
dels serveis públics de la Generalitat amb alta capacitat per transformar-los en 
serveis més eficients i de més qualitat.  
 

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat de Catalunya s’alinea amb l’estratègia 
marcada per l’Agenda Digital per a Europa 2020 pel que fa al desplegament 
de xarxes d’alta capacitat al territori i impulsa el desenvolupament a Catalunya 
d’una societat digital avançada, ja que amb aquesta xarxa es podrà oferir un 
sistema sanitari pioner, innovar en l’ensenyament d’infants i joves i potenciar 
el creixement econòmic del país, tot potenciant la competitivitat de la nostra 
indústria.  
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A més, amb la mateixa vocació de servei públic, en aquells municipis on la 
Generalitat tingui una seu connectada amb la fibra òptica del projecte 
XFOCAT, l’Administració catalana donarà la possibilitat que l’ajuntament pugui 
connectar, com a mínim, una de les seves dependències a la xarxa d’alta 
capacitat.  
 
El projecte XFOCAT, però, no només representa la connexió de les seus de 
l’Administració pública, sinó que el seu desplegament pel territori facilitarà que 
els operadors de telecomunicacions en puguin fer ús i, per tant, que es generi 
una oferta competitiva de cara als ciutadans i les empreses. 
 

El calendari del desplegament 

 

A finals de l’any 2012, la Generalitat comptava amb 464 seus connectades 
amb fibra òptica a 68 municipis, i es preveu que a finals d’aquest any 2013, 
amb el desplegament de la xarxa XFOCAT ja plenament operatiu, les seus 
connectades superin les 1.500, a 208 municipis. 
 
Durant el 2014, més de 3.000 seus estaran connectades, que representa el 
76% del desplegament total previst, en 294 municipis. El 2015, s’arribarà a les 
4.297 seus previstes en el projecte, ubicades en 712 municipis. 
 
D’aquesta manera, doncs, en només tres anys, la Generalitat passarà de tenir 
el 8% de les seves seus connectades amb fibra òptica (situació 2012) a tenir-
ne el 73% el 2015, fet que dóna una idea de l’abast i la importància del 
projecte XFOCAT en l’establiment de les bases tecnològiques que han de 
dotar Catalunya dels nivells de benestar i competitivitat necessaris per al futur 
del país.  
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Pel que fa a la població potencialment accessible als serveis públics amb fibra 
òptica, aquesta passarà de ser de 5.117.357 habitants el 2012 (68% de la 
població) a 7.485.836 el 2015 (99% de la població). 
 
Per departaments, el d’Ensenyament encapçala el major nombre de seus a 
connectar a la xarxa XFOCAT, amb 2.635 seus; seguit del de Salut, amb 489 
dependències, i del de Benestar Social i Família, amb 232 seus. 
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El Govern dóna llum verd al projecte T-Mobilitat, un 
nou sistema de targeta única per a l’ús del transport 
per al públic  
 

• Substituirà els títols de transport actuals per una nova aplicació 
continguda en un xip amb validació sense contacte 
 

• La T-Mobilitat permetrà adaptar el preu del transport a la mobilitat 
real dels ciutadans, amb descomptes per ús i es preveu que entri 
en servei el 2015 
 

• La inversió inicial és de 60 milions d’euros, que serviran per 
implantar el nou sistema a les 74 empreses de transport de l’àrea 
de Barcelona 

 

El Consell Executiu ha aprovat avui l’inici del diàleg competitiu de la T-
Mobilitat, pas previ a la licitació d’un nou instrument tecnològic que permetrà al 
ciutadà disposar d’una única targeta per a tots els seus desplaçaments. La T-
Mobilitat substituirà els títols de transport actuals per una aplicació de 
transport continguda en un xip amb validació sense contacte. 
 
Aquest nou sistema afavorirà la utilització del transport públic amb 
descomptes per ús, adaptarà el preu del transport públic a la mobilitat real de 
cada ciutadà i permetrà a l’usuari decidir el sistema de pagament del seu 
transport, ja sigui prepagament, domiciliació bancària del rebut, recàrrega per 
internet, etc. 
 
La T-Mobilitat és un projecte pioner i va més enllà dels serveis de transport 
públic i l’objectiu és que es converteixi en un instrument cabdal de gestió de la 
mobilitat per la seva capacitat d’integració de tots els modes de transport en 
un únic suport intel·ligent. 
 
La implantació d’aquest projecte es du a terme mitjançant la participació del 
sector privat a través d’un concurs públic internacional amb diàleg competitiu. 
L’objecte bàsic de la contractació s’estructura en dues parts: 
 

• L’adquisició i instal·lació de tot el maquinari i programari a totes les 
empreses que conformen l’actual sistema tarifari integrat de l’àrea de 
Barcelona: 74 empreses de transport (TMB, FGC, Rodalies de 
Catalunya, TRAM, Tusgsal, BaixBus, Sagalés, Sarbús, TUS, TMESA, 
etc.), 326 estacions ferroviàries, 2.573 autobusos, 7.846 validadores i 
1.338 màquines de venda de targetes de transport. 

 
• L’establiment d’un sistema d’informació pensant en el ciutadà amb la 

creació de dos nous centres de treball: el Centre d’Atenció al Client, 
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que prestarà servei les 24 h els 365 dies de l’any, donant informació, 
gestionant incidències com la pèrdua de targeta o el postpagament; i el 
Centre de Gestió de la Informació del Transport, que d’una manera 
global, informarà en temps real del funcionament de l’oferta de 
transport públic integrada a tot el territori català. 

 
L’import estimat de la inversió inicial és de 60 milions d’euros. El cost 
econòmic del projecte serà absorbit pel sistema a través de l’augment 
d’ingressos que generarà l’increment de la demanda, la reducció del frau i la 
publicitat, i per la reducció de costos intrínseca al nou sistema. La contractació 
de la T-Mobilitat, per tant, no comportarà cap despesa pressupostària ni 
tampoc suposarà un increment de tarifes per a l’usuari del transport. 
 
El calendari previst d’implantació de la T-Mobilitat s’inicia aquesta setmana 
amb la publicació de la licitació als diaris oficials. El primer pas és una primera 
tria -entre tots els interessats en la licitació- de les empreses amb capacitat 
per poder optar al concurs, d’acord amb uns requeriments mínims de 
solvència tècnica, econòmica i financera, amb els quals es realitzarà el diàleg 
competitiu. Finalment, es conformarà els plecs tècnics definitius convidant-los 
a presentar la seva oferta. La previsió d’adjudicació del contracte és a finals 
del primer semestre de l’any 2014. A partir d’aquell moment s’iniciaran totes 
les tasques de substitució del maquinari i programari per disposar de la 
primera targeta T-Mobilitat al llarg de l’any 2015.  
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El Govern aprova l’índex de preus percebuts agraris 
corresponents a 2012 per a l’actualització de les 
rendes dels contractes de conreu  

 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts 
agraris corresponents al 2012, a efectes de l’actualització de les rendes dels 
contractes de conreu. 

 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes 
s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris 
que el Govern ha de publicar anualment al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. 

 
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de 
preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per 
la Llei d'estadística de Catalunya, així com també per la Llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2011–2014, i pels programes anuals d'actuació estadística que 
la desenvolupen. I, d'acord amb la legislació, s'entén que l'any agrícola és el 
comprès entre l'1 de novembre d'un any i el 31 d'octubre de l'any següent. 

 

Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2012 

 

Classe d'índex 

Valor anual 2011 
(2005=100) 

Valor anual 2012 
(2005=100) 

Percentatge de 
variació sobre 2011 

Productes agrícoles 102,68 119,42 16,30 

Productes ramaders 116,11 126,84 9,25 

Índex general 111,42 124,25 11,51 
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El Govern aprova el contracte de servei públic per a la 
gestió de Rodalies i Regionals fins a 2015 
 

• Aquest acord suposa la finalització del procés administratiu iniciat 
el mes de juny passat, quan es van acordar els termes del nou 
contracte de Rodalies i Regionals 

 
El Govern ha aprovat avui el nou contracte de servei públic 2013-2015 per a la 
gestió de Rodalies i Regionals, que suposa un canvi en la relació contractual 
entre la Generalitat, com a Administració titular del servei, i l’empresa 
ferroviària que el presta, RENFE Operadora. Aquest contracte incorpora un 
pla d’actuacions per millorar la qualitat del servei per valor de 165 milions 
d’euros i dota el Govern d’instruments de seguiment de la gestió, amb la 
possibilitat d’imposar penalitzacions en cas d’incompliments contractuals de 
l’operadora.  L’acord d’avui suposa la finalització del procés administratiu 
iniciat el mes de juny passat, quan es van acordar els termes del nou 
contracte de Rodalies i Regionals. 
�
El nou marc contractual significa un canvi en la relació entre l’Administració i la 
companyia amb l’objectiu de disposar dels instruments necessaris que 
garanteixin l’oferta d’un servei de qualitat i que permetin a la Generalitat un 
major control i intervenció en els serveis de Rodalies i Regionals. A més, 
inclou en les seves clàusules que, a instàncies de la Generalitat, el contracte 
es podrà rescindir abans de la seva finalització, totalment o per línies. 
Addicionalment, possibilita la implantació de serveis de Rodalies a Tarragona, 
Girona i Lleida de manera progressiva a partir de gener de 2014. 
 
En virtut d’aquest contracte, el volum de l’oferta global que prestarà Renfe 
pels serveis de Rodalies serà de 820 trens diaris per dia laborable. Pel que fa 
al servei de Regionals, serà de 763 trens setmanals. L’any passat, 105,9 
milions de viatgers van utilitzar el servei de Rodalies i 9,7 milions, Regionals.  
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El Govern reconeix els mèrits laborals d’11 persones i 
4 empreses amb les medalles i plaques al treball 
President Macià 2013 

• Reconeixement als treballadors, empreses i entitats que s’han 
distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el 
treball 

 
El Govern ha acordat avui concedir la Medalla al treball President Macià 2013 
a 11 persones i la Placa al treball President Macià 2013 a 4 empreses i 
entitats amb seu a Catalunya. Els guardons reconeixen treballadors i 
empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de 
l’economia catalana. També són un reconeixement als treballadors i empreses 
que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el 
treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de 
progrés en l’ordre laboral. Els guardons es van crear l’any 1938 i són oberts a 
qualsevol persona o entitat. 

 

Medalles al treball President Macià 

 
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les 
persones següents: 

 

• Narciso Amigó de Bonet i Sans (57 anys) 
Doctor en medicina i Cirurgia. Especialista en Ergonomia i 
Psicosociologia aplicada. Entre d’altres, ha exercit els càrrecs de 
Director de Recursos Sanitaris i Prevenció de Riscos Laborals de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, on va destacar per la lluita contra la 
drogoaddicció (alcohol i drogues) dins de l’àmbit del Port de Barcelona 
treballant amb sectors de risc. Ha estat impulsor del programa 
SECUPORT, que va tenir impacte sobre més de 25.000 treballadors i 
més de 1.000 petites i mitjanes empreses. 

 

• Rosa M. Fabián Martínez (64 anys) 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i en Dret. Va començar a 
col·laborar amb el sindicat Comissions Obreres en el darrer any de la 
seva llicenciatura. En legalitzar-se el sindicat, es va incorporar a 
l’estructura laboral de professionals formant part de l’equip 
d’economistes. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya (1988-
1992) per Iniciativa per Catalunya. Entre altres càrrecs, ha estat 
presidenta de la Comissió de Control Administratiu i Financer de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i membre de l’Associació de 
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Dones Juristes. Ha participat en la major part dels acords assolits en les 
relacions laborals dels darrers 25 anys a Barcelona. 

 

• Teresa Ferré Porres (79 anys) 
Infermera. Va estudiar l’especialitat de Madrona i Podologia a la 
Facultat de Medicina a Barcelona. Des de l’any 1956, a Amposta, ha 
assistit prop de 5.500 parts. Ha estat un exemple de vida dedicada al 
treball i a la comunitat. Té el reconeixement de “filla il·lustre de la 
població d’Amposta” , on hi ha contribuït al desenvolupament econòmic 
i social. 

 

• Ignacio Estévez Rodríguez (71 anys) 
Llicenciat en Dret. Exerceix de professor a la Universitat de La Plata 
(Buenos Aires). L’any 1974 va començar a exercir com a advocat i l’any 
1978 es va exiliar a Barcelona perseguit per la dictadura militar 
argentina. Ha estat advocat al gabinet jurídic del sindicat CCCO i des 
de l’any 1989 exerceix al seu propi despatx en defensa dels drets dels 
treballadors. 

 

• Antonio Fitó Morató (72 anys) 
Enginyer tècnic agrícola i Llicenciat en Biologia. Entre els anys 1960 i 
2010 va exercir el càrrec de director general de Semillas Fitó S.A. amb 
una clara aposta per a la recerca i la innovació. Semillas Fitó S.A. és 
una empresa que té el major rècord d’obtenció de varietats pròpies 
(més de 200 varietats vegetals) i dedica a R+D+I el 13% de la seva 
facturació. 

 

• Manuel Faus Pujol (70 anys) 
Notari. Des de l’any 1974 exerceix la seva professió a la ciutat d’Olot. A 
més de la seva activitat professional, ha destacat pel seu vincle en 
l’atenció a les persones amb discapacitat psíquica d’una manera 
altruista i amb un alt compromís personal i social. La seva formació 
professional ha permès donar forma i seguretat jurídica a les iniciatives 
que s’han fet a la comarca de la Garrotxa a favor de les persones am 
discapacitat. Actualment, és el patró de la Fundació Sentit, vinculada a 
la Cooperativa La Fageda. 

 

• Manuel García Escobar (Manolo Escobar, 82 anys) 
Cantant. Conegut professionalment com a Manolo Escobar, va arribar a 
Catalunya a l’edat de 14 anys. Va viure a Badalona i a Barcelona fins a 
l’any 1963. Amb més de 80 discos editats, ha desenvolupat una llarga 
carrera professional plena d’èxits pels quals ha rebut premis i 
reconeixements. 
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• Rosa Oriol Porta (67 anys) 
Empresària del sector de la joieria, l’any 1985 va crear l’osset en or, 
emblema de la marca TOUS. L’any 2009 va constituir la Fundació Rosa 
Oriol, que aglutina la Plataforma ciutadana de la solidaritat. La Fundació 
té diferents espais de residència, convivència, habitatges tutelats, i 
d’apadrinaments, tots dirigits a contribuir a la responsabilitat social vers 
la integració de col·lectius desfavorits. Per la seva trajectòria 
empresarial, marcada per un alt esperit emprenedor, ha rebuts diversos 
premis i distincions. 

 

• Manel Vila Roura (81 anys) 
Comerciant. President de l’Associació de Comerciants de Banyoles i 
Pla de l’Estany des de 2004, s’ha destacat com un gran defensor del 
comerç i s’ha implicat en la millora contínua del sector. Va començar la 
seva trajectòria professional als 11 anys com a ajudant de pastisser i, 
posteriorment, va reorientar el negoci familiar cap a la venda de pinsos. 
L’any 1972, va fundar la botiga de confecció tèxtil “Vila’s”. Defensor del 
model comercial català, ha desmostrat un gran esperit de superació 
personal i professional. 
 

• Ramon Aymerich Santandreu (81 anys) 
Treballador i defensor del moviment cooperatiu a la comarca de les 
Garrigues, Ramon Aymerich ha estat vinculat durant més de 50 anys al 
Sindicat Agrícola del Pla d’Urgell SCCL, i l’Agrària i Secció de Crèdit 
“La Borgenca” SCCL. Com a vicepresident de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, ha treballat amb l’objectiu de 
promoure el desenvolupament econòmic dels socis cooperativistes i ha 
destacat pel seu fort compromís amb el moviment cooperativista agrari 
de Les Garrigues. 

 

• Fulgenci Cerón Palau (67 anys) 
Empresari del sector de la neteja durant més de 50 anys a Lleida. Va 
començar la seva activitat professional com a venedor de l’empresa 
Jabones Camp S.A., on va impulsar la comercialització de productes 
dirigits a clients de gran consum. L’any 1988, va fundar Ilerda de 
Serveis, empresa de distribució de neteja professional. El seu esperit 
emprenedor el va portar a apostar per nous projectes empresarials i 
innovadors, socialment responsables, i l’any 1993 va fundar Uninet que, 
amb altres empreses del sector, es va constituir en un grup de compres 
de productes de neteja professional que, posteriorment, seria el Grupo 
Dino. 
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Plaques al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les 
institucions i empreses següents. 
  

• Plàstics Castellà SA (Tortosa)  
S’atorga el guardó a l’empresa Plàstics Castellà en la categoria de 
foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat. És una 
empresa familiar constituïda l’any 1974 pels germans Castellà dedicada 
a la fabricació de tapes i envasos de plàstic pel sistema d’injecció. En 
l’actualitat, treballen 390 persones a l’empresa, (273 a la fàbrica de 
Tortosa), i disposa d’una planta de producció a Hongria. Plàstics 
Castellà es caracteritza per la millora competitiva basada en la 
innovació tecnològica i la formació de recursos humans, i contribueix al 
desenvolupament de la zona apostant per sistemes productius 
respectuosos amb el medi ambient. 

 
• Fundació Pare Manel (Barcelona) 

S’atorga el guardó a la Fundació Pare Manel en la categoria d’igualtat 
d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i 
familiar. Aquesta fundació és una associació sense ànim de lucre que 
desenvolupa projectes d’acció social i educativa amb infants, joves i 
famílies en risc d’exclusió social o situació de marginalitat mitjançant la 
promoció i el desenvolupament de projectes com, per exemple, 
programes de microcrèdits, de lluita contra la pobresa infantil, 
d’acompanyament a la inserció de joves, de presons, de reforç escolar, 
i de lleure i esport educatiu. 

 

• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
S’atorga el guardó en la categoria de responsabilitat social empresarial. 
Aquesta federació, que enguany celebra el seu 30è aniversari, és una 
entitat representativa del sector agrari, amb una incidència sobre la 
promoció i el desenvolupament de l’activitat empresarial en el sector 
agrari (informació, formació, acompanyament de les empreses, nivell 
d’influència, voluntat i capacitat de representació en la defensa dels 
interessos cooperatius). 

 

• Gates PT Spain, S.A (Balsareny) 
S’atorga el guardó en la categoria de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta empresa, situada al terme municipal de Balsareny, és del 
sector químic i es dedica a la producció de corretges de transmissió de 
potència per a l’automoció. Per Gates PT Spain, la seguretat i la salut 
en el treball són la màxima prioritat. I desenvolupa una política de 
tolerància zero en riscos amb la implicació i el compromís dels 240 
treballadors de l’empresa. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern declara quatre monuments i obres com a béns 
cultural d’interès nacional 

 

Les obres declarades són el pont de les Caixes de Constantí; l’església de 
Sant Esteve d’Alinyà; la claraboia El caçador d’ocells de Pallejà i les pintures 
murals del Mas Les Farreres, a Rellinars.  
 
El pont de les Caixes és una mostra rellevant de l’època romana i té una gran 
significació històrica, ja que formava part d’un aqüeducte que captava les 
aigües del riu Francolí. De la seva banda, l’església de Sant Esteve d’Alinyà, 
consagrada el 2 de desembre de 1056 pel bisbe d’Urgell, Guillem Guifré, 
destaca pel seus múltiples valors culturals. Pel que fa a la claraboia El 
caçador d’ocells, situada a l’antiga masia Coll, a Pallejà, és una de les obres 
cabdals feta en vidre esmaltat del dibuixant i pintor noucentista Xavier 
Nogués. I les pintures murals del Mas Les Farreres, a Rellinars, destaquen pel 
seu valor artístic i documental, ja que reflecteixen diversos episodis locals 
relacionats amb la Guerra del Francès. 
 
El pont de les Caixes 

 
Aquest pont configura un element patrimonial d’interès no només per les 
restes conservades sinó per la seva significació històrica, ja que és una 
mostra rellevant de les obres d’infraestructura d’època romana a Catalunya. El 
pont es troba immers en un paisatge que no només conserva molts elements 
relacionats amb la gestió i aprofitament dels recursos hidràulics al llarg del 
temps, sinó també altres relacionat amb la xarxa viària que unia la ciutat de 
Tàrraco amb altres ciutats de l’interior. A més, es troba en una zona fàcilment 
accessible, i la seva museïtzació podria ampliar notablement l’oferta didàctica 
del món clàssic a casa nostra. El pont, situat al nord-est de la població de 
Constantí, al costat del camí de Montblanc i a 500 metres al nord de la vil·la 
romana de Centcelles. Formava part d’un aqüeducte d’origen romà que 
captava les aigües del riu Francolí per canalitzar-les cap a la plana de 
Centcelles.  
 
Església de Sant Esteve d’Alinyà 
 
L’església, que es troba al centre del nucli urbà d’Alinyà, va ser consagrada el 
2 de desembre de 1056 pel bisbe d’Urgell, Guillem Guifré. L’església de Sant 
Esteve apareix l’any 1063 en la publicació sacramental del testament de Ponç, 
com a receptora de la deixa d’un alou situat a Alinyà. La declaració de bé 
cultural d’interès nacional de l’església de Sant Esteve d’Alinyà aconsella la 
definició d’un entorn de protecció al seu voltant com el millor instrument per 
garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors 



 

14 

 

condicions possibles. La situació d'aquest monument és una fita que configura 
una imatge paisatgística d'interès dins el marc urbà, territorial i comarcal que li 
dóna suport. Al mateix temps, la relació entre aquest monument i l'espai físic 
on és situat ha establert un diàleg ambiental que al llarg del temps ha donat 
una gran entitat paisatgística, arquitectònica, emblemàtica i cultural a la 
població d’Alinyà. 
 
La claraboia El caçador d’ocells 
 
La claraboia, creada l’any 1928, està formada per tres grans plafons centrals, 
vuit laterals i vuit en els angles. Els vidres estan muntats damunt d’una 
carcassa de ferro de grans dimensions i reforçats per una graella emplomada. 
En el plafó central s’hi representa un caçador, el seu gos i un poble al fons. En 
els laterals i en el cantó més llarg hi ha representats ocells i isards, i en el 
cantó més curt, vaixells amb les veles al vent. Tot el conjunt està emmarcat 
per unes sanefes vegetals i unes altres de geomètriques. Malgrat el 
lamentable estat d’abandó de la casa, la claraboia estava força ben 
conservada fins fa uns anys, però recentment se n’han trencat molts vidres, 
principalment els de la part superior, on hi ha representada l’escena principal, i 
alguns de laterals. Xavier Nogués és un dels noms cabdals de l’art 
noucentista. Artista complet, va destacar com a dibuixant, pintor —de cavallet i 
mural—, gravador i figurinista, i té una important part de la seva obra dedicada 
al vidre, en forma de vasos decorats i també de vitralls, especialitat en què 
col·laborava amb l’especialista Ricard Crespo. 
 
Pintures murals del Mas Les Farreres 
 
¨Les pintures murals del Mas Les Farreres de Rellinars (Vallès Occidental). La 
col·lecció d’obres murals del Mas Les Farreres compta amb catorze pintures 
d’autoria desconeguda. Les pintures estan fetes amb la tècnica de tremp de 
cola sobre guix i reflecteixen diversos episodis locals relacionats amb la 
Guerra del Francès. Al seu valor artístic, més aviat popular que refinat i 
d’aspecte no pas professional, s’afegeix el valor documental com a testimoni 
gràfic d’aquell moment històric. Malgrat el deteriorat estat en què es troben els 
frescos, tenen prou importància per la seva qualitat artística i la seva 
significació com a testimoni documental. L’interès de les pintures ha estat 
reconegut des de la seva creació, com ho prova el fet que fossin copiades a 
les acaballes del segle XIX per Francesc Cuixart, segurament el pintor més 
destacat de la comarca del Bages aleshores, i divulgades sovint en el context 
de la bibliografia del fet històric que reflecteixen. A més, les pintures 
destaquen pel seu valor artístic i documental, ja que reflecteixen diversos 
episodis locals relacionats amb la Guerra del Francès. 
 



 

15 

 

El Govern unifica en una sola entitat el Consorci del Circuit de 
Catalunya i Circuits de Catalunya S.L. 
 
El Govern ha ratificat reduir a una sola entitat el Consorci del Circuit de 
Catalunya i Circuits de Catalunya S.L. Aquesta decisió s’emmarca en la 
política del Govern de reducció i simplificació del sector públic que ja va 
engegar el 2011. La nova entitat mantindrà el nom d’una de les dues, Circuits 
de Catalunya S.L. 
El Govern també ha autoritzat les bases que han de regir el funcionament de 
la societat mercantil Circuits de Catalunya, S.L, que serà l’única entitat que 
s’ocuparà de la gestió i explicació del circuit de Catalunya. 
 


