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La Generalitat crea el Programa Catalunya Clústers 
amb l’objectiu que esdevingui un instrument 
fonamental per transformar el model industrial del país 

 
• El programa vol reforçar la competitivitat de les empreses a través 

de la innovació i la internacionalització 
 

• Aquest programa suposarà també la racionalització de totes les 
iniciatives existents en aquest camp a Catalunya 
 

• La política de clústers de Catalunya, iniciada l’any 1993, ha estat 
pionera en aquest camp a tot el món 
 

• Actualment hi ha prop d’un miler d’empreses al territori que 
treballen en associacions clúster 

 
El Govern ha donat llum verd a la creació del Programa Catalunya Clústers, 
que neix amb l’objectiu de fer de la política de clústers un instrument 
fonamental per avançar en la transformació del model industrial del país.  
 
El Programa Catalunya Clústers vol reforçar la competitivitat de les empreses 
a través de la innovació i la internacionalització enteses en clau de clúster, així 
com racionalitzar les iniciatives existents en aquest camp a Catalunya. S’entén 
per “clúster” una concentració d’empreses interconnectades, proveïdors 
especialitzats i de serveis, empreses en indústries relacionades i institucions 
associades que competeixen però alhora també cooperen.  
 
Els clústers que formin part del programa s’identificaran a través de la nova 
marca Catalunya Clústers i rebran, entre d’altres, orientació estratègica, 
formació i serveis d’assessorament en matèria de cooperació internacional i 
d’innovació. El programa Catalunya Clústers serà gestionat per la Direcció 
General d’Indústria amb el suport d’ACCIÓ. 
 
La política de clústers de Catalunya, iniciada l’any 1993, ha estat pionera en 
aquest camp a tot el món. Actualment hi ha prop de 1.000 empreses al territori 
que treballen en associacions clúster. En poc més de dues dècades, el 
concepte de clúster ha assolit una gran difusió i ha estat adoptat per un gran 
nombre de països i regions d’arreu del món com a eina per implementar 
polítiques de desenvolupament de la competitivitat. 
 
El nou programa també té l’objectiu de millorar la visibilitat de l’ecosistema de 
clústers catalans per tal que segueixi sent un referent internacional. 
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El Govern engega el procés per crear la nova llei 
d’arquitectura per incorporar objectius de qualitat en 
projectes tant públics com privats  
 

• La nova norma pretén també posar en valor l’interès públic de 
l’arquitectura assegurant-ne la preservació com a patrimoni 
cultural i social 
 

• S’incorporarà en els plecs dels concursos d’obra pública, 
urbanització i edificació criteris de qualitat, creativitat i 
funcionalitat que seran avaluats per un jurat 
 

• Es promourà l’accés a la professió de joves titulats, en el marc de 
les polítiques de foment de l’emprenedoria i l’ocupació 

 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de 
l’Avantprojecte de la nova llei d’arquitectura, amb la voluntat que el nou text 
legal estigui aprovat a finals de 2014.  
 
L’objectiu general és posar en valor l’interès públic de l’arquitectura, 
assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, així com 
distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la 
cohesió social. 
 
En aquest sentit, el Govern català segueix les diverses resolucions i 
recomanacions d’organismes europeus, que aconsellen fomentar la qualitat 
arquitectònica com a eina de cohesió social i ressaltar el valor afegit que 
aporta el sector, tant des del vessant cultural com econòmic. La nova Llei 
recollirà aquest esperit, tot adaptant-se al context català actual, i incidirà, entre 
d’altres, en els aspectes següents:  
 

• Foment i reconeixement mitjançant la creació de premis i distintius per 
prestigiar l’arquitectura contemporània, contribuint així a la 
sensibilització de la ciutadania envers la rellevància d’aquesta 
disciplina. 

 
• Incorporació en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i 

edificació de criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran 
avaluats per un jurat. S’establiran mecanismes objectius per tal que la 
qualitat arquitectònica també sigui un element puntuable d’una oferta, 
podent-la fer prevaldre per sobre dels criteris econòmics. 

 
• Incorporació dels objectius de qualitat arquitectònica en els projectes, 

tant públics com privats, i establiment de mecanismes per assegurar 
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aquesta qualitat. Així, per exemple, es definiran els criteris de qualitat 
que hauran de tenir els projectes que es vulguin desenvolupar en certs 
àmbits sensibles de planejament (cascs antics, barris emblemàtics, 
projectes singulars...).  

 
• Promoció de l’accés a la professió dels joves titulats, en el marc de les 

polítiques de foment de l’emprenedoria i l’ocupació. 
 

• Aposta per la formació de la ciutadania en el coneixement de 
l’arquitectura i del seu paper en la construcció de la identitat del país i 
en la millora de la qualitat de vida. 
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El Govern promou la formació de més d’un miler de 
joves com a administratiu polivalent per a petites i 
mitjanes empreses 
 

• L’Executiu subvenciona amb 2,5 milions d’euros un programa de 
formació i qualificació professional per a joves en situació d’atur 
de la Fundació Privada Inform 

 

• L’índex d’inserció laboral dels joves que han participat en els 
darrers tres anys en la formació és de més del 60% 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la signatura d’un conveni entre el 
Departament d’Empresa i Ocupació i la Fundació Privada Inform, a través del 
qual el SOC subvencionarà amb 2,5 milions d’euros un programa de formació 
i qualificació professional en activitats de gestió administrativa per a joves 
prioritàriament en situació d’atur. L’objectiu del conveni és facilitar la formació i 
millorar l’ocupabilitat de més d’un miler de joves com a administratius 
polivalents per a petites i mitjanes empreses, amb l’obtenció del corresponent 
certificat de professionalitat. 
 
La Fundació Privada Inform - Institut per a la formació de joves en l’àmbit de 
l’administració d’empreses realitza 74 accions formatives del certificat de 
professionalitat “Activitats de gestió administrativa” per a petites i mitjanes 
empreses de 890 hores de durada cadascuna, de les quals 640 hores són 
presencials, 160 en línia, 80 hores de pràctiques i 10 de formació 
complementària (inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de 
gènere). 
 
Els joves participants fan un itinerari formatiu personalitzat d’acord amb les 
seves necessitats i aprenen en un context en el qual es viu l’ambient laboral i 
es desenvolupen les condicions d’una relació de treball. El nivell d’inserció 
laboral dels joves que han participat en els darrers tres anys en accions de 
formació similars és superior al 70%.  
 
Fundació Inform 
 
La Fundació Inform agrupa 18 patrons, la majoria ajuntaments de tot 
Catalunya i centres de formació professional, tots amb una dilatada 
experiència en la metodologia emprada i en la formació professional per a 
l’ocupació. En el context dels programes de qualificació professional, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya valora especialment la metodologia utilitzada per la 
Fundació Inform, basada a reproduir situacions laborals reals de forma 
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simulada per formar els seus alumnes en el camp de l’administració 
d’empreses. 
 
Per desplegar aquesta metodologia, la Fundació disposa d’una xarxa de 5.000 
empreses transnacionals ‘simulades’ creades especialment per donar més 
veracitat a la formació dels seus alumnes. A més, també cal destacar 
l’aprenentatge d’idiomes, la formació en línia i el foment de l’autoocupació com 
a eixos centrals dels seus programes formatius, així com la capacitat 
d’innovació de la Fundació, que ha sabut adaptar-se tant a les noves 
necessitats de les empreses com a un mercat laboral canviant i divers. 
 
Programa europeu SEFED 
 
La Fundació Inform, que té la seva seu i activitat principal a Catalunya, és 
membre de l’Associació europea EUROPEN i titular del programa SEFED per 
tot l’Estat espanyol. 
 
El programa SEFED té l’objectiu de promoure la formació en el camp 
administratiu per mitjà de la simulació reproduint situacions reals. Cada centre 
formatiu adopta la forma i distribució d’una oficina administrativa d’una 
empresa fictícia on es reprodueixen els circuits administratius, les relacions 
típiques i els moviments normals d’una empresa. 
 
Aquest programa està constituït per una xarxa d’empreses simulades de 
sectors comercials diversos. La simulació de les empreses només és factible 
amb una sèrie d’agents i circumstàncies externes que donin sentit al 
desenvolupament de les seves activitats. 
 
La Fundació Inform ha desenvolupat una metodologia de simulació 
d’empreses amb una visió de futur i amb una trajectòria de treball basada en 
uns principis fonamentals, entre els quals destaca la transferibilitat de 
coneixements i de la pròpia tecnologia. Així, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya –mitjançant la Fundació- posa a disposició de tots els ajuntaments 
interessats aquesta eina de formació. 
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El Govern destina tres milions d'euros a estimular la 
transferència tecnològica a les empreses 
 

•••• Els receptors són els sis centres tecnològics avançats de la 
xarxa TECNIO: ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona Media, 
CTM Manresa, CETEMMSA i Leitat 
 

•••• Aquests centres han de destinar els ajuts a recerca industrial, 
prototipus i projectes de valorització de tecnologies, i projectes 
d’internacionalització, entre d’altres 
 

•••• Les petites i mitjanes empreses són les principals beneficiàries 
de l’activitat d’aquests centres 
 

El Govern ha aprovat destinar tres milions d’euros als centres tecnològics 
avançats de la xarxa TECNIO per estimular la transferència tecnològica a les 
empreses. Aquesta xifra se suma als 6,1 milions d’euros que la Generalitat va 
destinar als centres avançats el mes de juliol, adreçada ara a nous projectes o 
actuacions.  
 
Els Centres Tecnològics Avançats adscrits a TECNIO són centres 
pluridisciplinaris amb gran capacitat tecnològica pròpia que els permet 
gestionar grans projectes complexos per al sector productiu. Estan 
especialitzats en diversos àmbits de coneixement i aporten elements 
tecnològics diferenciadors per a l’estratègia i posicionament competitiu del 
sector industrial. 

 
Les petites i mitjanes empreses són les principals beneficiàries de l’activitat 
dels centres avançats ja que posteriorment incorporaran aquesta tecnologia 
per ser més competitives. Amb aquest ajut, la Generalitat vol promoure la 
recerca industrial i la transferència tecnològica com a mecanisme per fer més 
competitiu el teixit empresarial català.  
 
L’acord dóna suport als plans d’actuació anual dels centres tecnològics 
avançats adscrits a la xarxa TECNIO, permetent-los generar tecnologia 
diferencial a partir de la recerca. ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de 
l’empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, serà l’encarregada 
de gestionar les ajudes, que es destinaran als centres ASCAMM, Barcelona 
Digital, Barcelona Media, CTM Manresa, CETEMMSA i Leitat. 
 

Aquests centres TECNIO hauran de destinar el finançament acordat avui pel 
Govern a línies pròpies de recerca industrial, prototipus i projectes de 
valorització de tecnologies, actuacions destinades a la seva 
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internacionalització o a proveir serveis tecnològics a petites empreses 
industrials per tal d’incrementar-ne la capacitat innovadora, entre d’altres. 
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El Govern impulsa la coordinació en l'àmbit de les TIC 
entre l'àmbit sanitari i social 
 

• La Fundació TICsalut incorpora el Departament de Benestar Social 
i Família 
 

• Es facilitarà l’accés a la història clínica compartida des de l’àmbit 
social, l’extensió de la recepta electrònica als centres 
sociosanitaris, així com la compartició d’altres projectes 
transversals 

 
El Govern ha aprovat avui el canvi dels estatuts de la Fundació TICsalut per 
tal d’incorporar el Departament de Benestar i Família dins del seu Patronat 
amb l’objectiu de permetre engegar iniciatives i projectes conjunts que oferiran 
un servei més coordinat, eficient i de millor qualitat al ciutadà en l’àmbit de les 
Tecnologies de la Informació i Ia Comunicació (TICs). 
 
La Fundació TicSalut és un instrument de Departament de Salut que té per 
objectiu  donar servei al sector en els aspectes referents a les TICs, introduint 
noves tecnologies que reverteixin directament en la millora de la qualitat 
assistencial i ara també dels serveis socials.   
 
En el marc del Pla interdepartamental d'interacció dels serveis sanitaris i 
socials, aprovat pel Govern el mes de setembre passat amb l’objectiu 
d’augmentar la coordinació entre els serveis socials i sanitaris, la Fundació va 
rebre l’encàrrec de coordinar les TIC entre el Departament de Salut i el 
Departament de Benestar Social i Família.  
 
Aquesta coordinació ha de fer possible, entre d’altres, l’accés a la història 
clínica compartida des de l’àmbit social, la compartició de dades entre els dos 
departaments i l'extensió de la recepta electrònica als centres sociosanitaris, 
així com compartir altres projectes transversals que facin possible que els 
professionals dels dos departaments puguin compartir informació, augmentar 
la coordinació, millorar l’eficiència del sistema i així oferir un servei de millor 
qualitat al ciutadà.  
 
En aquest sentit, la incorporació del Departament de Benestar Social i Família 
al Patronat és un pas fonamental per enllaçar els recursos i crear rutes 
compartides de serveis, aconseguint així una major interrelació dels sistemes 
social i sanitari. També permetrà la creació conjunta del Pla Mestre de 
Mobilitat Salut i Social, que inclourà les línies estratègiques dels dos 
departaments per al desenvolupament de projectes de mobilitat i d’aplicacions 
mòbils (APPs), amb el suport de la Mobile World Capital. En el marc d’aquest 
Pla s’està treballant per a desenvolupar un marketplace d’aplicacions mòbils 
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(APPs) de salut i socials, que incorporarà aquelles que compleixin criteris de 
certificació científica i d’interoperabilitat. 
 
La Fundació TICsalut té l’encàrrec d’identificar tots els desenvolupaments de 
mobilitat i APP dins del Departament de Salut, per tal de fer-ne el registre, fer-
los visibles al sector, col·laborar amb els seus creadors per potenciar els seu 
desenvolupament mitjançant la recerca de formes de finançament i donar-los 
impuls internacional. 
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El Govern acorda la creació del Consell de la 
Discapacitat de Catalunya  
 

• L’Executiu ha aprovat la creació d’un grup de treball que redactarà 
la proposta de les bases que regularan el funcionament i els 
objectius del futur Consell 

 
• L’aprovació coincideix amb la celebració del Dia Internacional de 

les Persones amb Discapacitat 
 
El Govern ha aprovat la creació d’un grup de treball per avançar en la creació 
del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), coincidint amb la 
celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 
 
Aquest grup de treball s’encarregarà de redactar la proposta de les bases del 
reglament de funcionament del futur Consell de la Discapacitat de Catalunya, 
així com els seus objectius. Els grup haurà de lliurar el resultat dels seus 
treballs dins d’un termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquest acord.  
 
L’esmentat grup de treball estarà format per: 
 

• Dos representants del Departament de Benestar Social i Família.  
• Un representant del Departament d’Empresa i Ocupació. 
• Un representant del Departament d’Ensenyament. 
• Un representant del Departament de Salut. 
• Un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat 
• Dos representants de COCARMI (Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat). 
 
La creació del Consell de la Discapacitat de Catalunya s’emmarca dins de les 
prioritats del Govern per promoure l’autonomia personal, social i laboral de les 
persones amb discapacitat. La intenció del Govern de Catalunya és promoure 
les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones 
discapacitades i dels grups en els quals s’integren siguin reals i efectives i 
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificulten la plenitud en l’exercici 
dels seus drets. El CODISCAT vol contribuir a donar a les persones amb 
discapacitat l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció 
de decisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els afecten 
directament. 
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El Govern crea un grup de treball per actualitzar les 
bases de l’Acord Nacional per a la Cultura
 

• El grup està format per representants dels diferents grups 
parlamentaris, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació 
de Municipis de Catalunya 

 
• En un termini màxim de sis mesos, el grup de treball analitzarà el 

text per proposar les esmenes i millores que cregui convenients 
  
El Govern ha aprovat la creació del grup de treball que actualitzarà el 
document preliminar de bases de l’Acord Nacional per a la Cultura. El grup, 
presidit per la secretària general del Departament de Cultura, està format per 
representants dels diferents grups parlamentaris, del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la 
Federació de Municipis de Catalunya. En un termini màxim de sis mesos, el 
grup de treball analitzarà el text per proposar les esmenes i millores que 
cregui convenients. El text consensuat es farà arribar al Parlament per al seu 
debat i aprovació.  
  
El Govern té la voluntat de consensuar un text final de l’Acord Nacional de la 
Cultura, que ha esdevenir un marc de trobada que reculli els elements 
imprescindibles que caracteritzen la cultura del nostre país i els eixos que 
haurien d’orientar l’acció de govern en els propers anys.  
  
La primera versió de les bases per a l’Acord Nacional de la Cultura va ser 
redactada pel Departament de Cultura l’any 2011 i posteriorment va ser 
tramés als grups parlamentaris i a les entitats representatives dels ens locals 
per tal que hi fessin aportacions. El novembre de 2012 el Departament de 
Cultura va portar el text elaborat fins aleshores al Parlament de Catalunya. En 
les circumstàncies actuals, el Departament de Cultura ha efectuat una revisió 
amb profunditat d’aquell text, per tal que se sotmeti ara novament a anàlisi i 
debat.  
   
El Grup de treball serà presidit per la secretària general del Departament de 
Cultura i estarà format per: 
  

• Una persona designada per cadascun dels grups parlamentaris al 
Parlament de Catalunya. 

• Les persones titulars de les direccions generals del Departament de 
Cultura. 

• Una persona en representació del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts.  
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• Una persona en representació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

• Una persona en representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya.  

• Una persona en representació del Departament de Cultura, que 
exercirà les funcions de secretaria.  
 

Acord Nacional per la Cultura 

La idea del pacte és una de les característiques de la societat catalana. El 
pactisme català es fonamenta en la convicció del beneficis col·lectius que 
generen els grans acords entre el Govern i la societat, o la societat i el 
Govern, per tal d’afrontar els grans reptes socials i fer avançar el país. 
 
Treballar des del pacte i l’acord és especialment indicat en l’àmbit de la cultura 
nacional. Un àmbit social que es desplega des de l’aportació de cada ciutadà, 
des de la convicció de la societat civil i des de la iniciativa privada; i, no cal dir, 
que es desplega també a través de les polítiques adoptades per les 
administracions públiques per delegació democràtica de la societat. 
 
En l’àmbit cultural, la vindicació de les polítiques de pacte i acord han estat 
permanents al llarg de tot el segle XX, en els moments fundacionals de la 
Mancomunitat, en l’esclat frustrat de la República del 1931 i ens els primers 
anys de la represa democràtica dels anys 80 del segle passat.  
 
El precedent més immediat va ser el Pacte Cultural, signat el 14 d’octubre de 
l’any 1985 entre els representants de les institucions catalanes, la Generalitat, 
les diputacions, l’Ajuntament de Barcelona i les associacions municipalistes, 
Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.   
Han passat pràcticament trenta anys i, òbviament, la cultura del país ha 
consolidat alguns del seus fonaments més bàsics. No cal dir, a més, que les 
darreres tres dècades han suposat canvis profunds en l’entorn social, polític, 
tecnològic, econòmic i global que, òbviament, han afectat i afectaran encara 
més la cultura catalana i les maneres de crear-la, produir-la, difondre-la i 
consumir-la.    
 
S’imposa, doncs, la necessitat d’un nou Acord Nacional per a la Cultura. Un 
Acord Nacional que permeti l’associació en un projecte àmpliament compartit 
entre administracions, entitats i el sector cultural en general per garantir una 
Catalunya el més culta possible en aquest context de canvis polítics i globals 
extraordinaris que estem vivint.  
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El Govern actualitza el títol de grau superior de 
desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 
 

• Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, 
amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el 
currículum s’ha adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei 
orgànica d’educació) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està 
desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de 
Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la 
formació professional. 
 
El currículum amplia els continguts relacionats amb les noves tecnologies, 
cada cop més properes al desenvolupament de plataformes multidisciplinars, 
en què la seguretat n’és un element fonamental. Altres temes que s’hi 
incorporen són les bases de dades per accedir a la informació mitjançant 
aplicacions que, a més, permetin gestionar de forma integral la informació 
emmagatzemada. També la teleoperació, l’assistència tècnica remota i 
l’assistència en línia, que es configuren com a element imprescindible en la 
resposta a la demanda d’assistència tècnica, així com les aplicacions 
relacionades amb el consum de telèfons i altres dispositius mòbils. 
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Altres Acords de Govern 
 

El Govern aprova la declaració de set espais naturals protegits de la 
plana de Lleida com a Zones Especials de Conservació 
 

El Govern ha aprovat la declaració com a Zones Especials de Conservació 
(ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània els set Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC) situats a la plana de Lleida i que formen part de la Xarxa 
Natura 2000. Aquesta és la darrera fase del desplegament de la XN2000 en 
aquests espais, que ja tenen plans de gestió aprovats des de l’any 2010. La 
llista d’espais naturals protegits que es declaren ZEC és: 
 

Nom de l’espai Comarca 

Secans de la Noguera Noguera 

Bellmunt-Almenara Noguera; Urgell 

Plans de la Unilla Segrià 

Plans de Sió Urgell; Pla d’Urgell; Segarra; Noguera 

Secans de Belianes-Preixana Garrigues; Urgell; Pla d’Urgell 

Secans del Segrià i Utxesa Segrià 

Secans de Mas de Melons-Alfés Segrià; Garrigues 

 
Aquests set espais s’integren dins de les Zones Especials de Protecció per a 
les Aus (ZEPA) amb una superfície sensiblement menor. El seu objectiu és la 
protecció dels hàbitats d’interès comunitari que hi són presents així com les 
espècies d’interès comunitari, excepte les aus, que ja són objecte de protecció 
en les ZEPA. Especialment cal destacar la presència de determinats hàbitats 
aquàtics, com és el cas del Clot de la Unilla, o de les reduïdes peces de bosc 
de ribera que resten en la plana de Lleida. Pel que fa a les espècies, cal 
destacar la presència de ratpenats en aquests espais.  
 

La protecció d’aquests espais mitjançant la seva inclusió a la xarxa Natura 
2000 es va iniciar l’any 2003 tot i que la seva superfície actual va ser definida 
amb Acord del Govern de la Generalitat de l’any 2006. Així mateix, aquests 
espais ja estan inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) des de 
l’any 2006. L’Acord de Govern que ara s’ha aprovat no implica la modificació 
dels límits de l’espai ni la incorporació de noves mesures de protecció a les 
que ja van ser aprovades l’any 2010.  
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El Govern declara l’església de Santa Maria de Guissona i la Font Gòtica 
de Blanes com a bé cultural d’interès nacional 

 
El Govern ha acordat declarar l’església de Santa Maria de Guissona i la Font 
Gòtica de Blanes com a bé cultural d’interès nacional (BCIN). També ha 
acordat delimitar l’entorn de protecció del Palau Fluvià de Guissona. 

  
Església de Santa Maria 

 
La construcció d’aquesta església arxiprestat es va iniciar any 1776 sobre les 
restes de l’església vella de la qual es conserven  la capella de la Mare de 
Déu del Claustre i la del Sant Crist. Arquitectònicament el temple segueix 
l’estil neoclàssic. Consta de tres naus, murs de pedra i paredat.  
La façana principal d’estil neoclàssic està ideada com a una  “façana retaule”. 
La planta de l’església és de creu llatina formada per tres naus, una principal i 
dues laterals que donen accés a les cinc capelles amb cúpula i a un presbiteri 
central de planta quadrada amb dues capelles laterals als seus costats. 
 
El campanar de l’església està situat sobre el creuer, és de base quadrada i 
consta de tres cossos. En el segon cos s’hi troba el rellotge i en el tercer 
quatre finestres d’arc semicircular amb balustrada i campana. A més, el 
Govern ha delimitat un entorn de protecció al voltant de l’església per garantir 
la conservació dels seus valors culturals. 
 

Font Gòtica de Blanes 
 
La Font Gòtica és un dels pocs exemples d’aquest tipus d’arquitectura gòtica 
civil que es conserven, i és, a més, una de les més antigues del país en 
l’aspecte monumental. va ser construïda durant la primera meitat del segle XV 
per pal·liar les deficiències del subministrament i la greu problemàtica 
d’insalubritat que patia la població, la qual s’havia enfrontat a brots epidèmics 
greus per la manca d’aigua.  
 
Es tracta d’una estructura de planta octogonal que en alçat disposa de tres 
cossos diferenciats i en total s’apropa als set metres d’alçària. El primer cos és 
un basament, seguit pel cos principal del dipòsit d’aigua i un coronament 
piramidal octogonal. 
 

Delimitació de l’entorn de protecció del Palau Fluvià  
 
El Govern ha aprovat també la delimitació de l’entorn de protecció del Palau 
Fluvià a Guissona amb l’objectiu de preservar la relació entre el monument i la 
resta d’elements que l’envolten i garantir la pervivència dels seus múltiples 
valors culturals. El Palau Fluvià va ser declarat BCIN el 1993. 
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El Govern autoritza l’empresa pública Efiensa a sortir del capital de la 
firma d’energies renovables Energia i Vent 
 
El Govern ha autoritzat avui l’empresa pública Eficiència Energètica (Efiensa), 
participada al 100% per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i en procés de 
liquidació, a desinvertir la seva participació en l’empresa d’energies 
renovables Energia i Vent, SA. Efiensa, que tenia com a finalitat participar en 
projectes empresarials relacionats amb la implantació d’energies renovables i 
amb l’eficiència energètica, participava en un 10% de l’accionariat d’Energia i 
Vent des de l’any 1999. La liquidació d’Efiensa s’inclou en el paquet de 
mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic que 
es va aprovar l’agost de 2011. 
 
El Govern aprova la subscripció de tres convenis internacionals del 
Departament de Salut 
 
El Govern ha aprova la subscripció de tres convenis marc de col·laboració a 
nivell internacional en l’àmbit de la salut amb l’Ajuntament de Bogotà, el 
Ministeri de Salut de Mali i el Ministeri de Salut i d’Higiene Pública de la 
República de Guinea. 
 
El primer conveni marc, amb l’Ajuntament de Bogotà, consisteix en una àmplia 
col·laboració en matèries de salut pública, assistència sanitària, recerca en 
salut, desenvolupament tecnològic i cooperació. Pel que fa als convenis que 
es subscriuran amb el Ministeri de Salut de Mali i amb el Ministeri de Salut i de 
la Higiene Pública de la República de Guinea, tindran per objectiu la 
col·laboració en matèria de formació de professionals sanitaris en aquests 
països i l’estudi, desenvolupament i posada en funcionament de les 
especialitats medicoquirúrgiques. L’objectiu d’aquests països és millorar el seu 
sistema de salut enfortint la formació dels seus professionals. 
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Nomenaments 
 
Sergi Bonet i Marull  

Rector de la Universitat de Girona 

Nascut a Girona el 1960, Sergi Bonet és llicenciat en Biologia per la 
Universitat de Barcelona (1982) i doctor en Ciències Biològiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1986). Es va iniciar en la docència 
només acabar la llicenciatura, l'any 1982, com a professor ajudant a la 
UAB i va passar per diferents figures docents fins a assolir la plaça de 
professor titular l'any 1989. El 1991 es trasllada a la Universitat de Girona i 
des de 1996 n'és catedràtic d'universitat de biologia cel·lular. Ha exercit la 
docència -des de diplomatura fins a màsters- a les facultats d'Infermeria, 
d'Educació i Psicologia, de Medicina i de Ciències, i a l'Escola Politècnica 
Superior.  

És l'investigador principal del grup de recerca Technosperm (biotecnologia 
de la reproducció animal i humana), autor de més 80 articles en revistes 
indexades en el primer quartil -en moltes de les quals, a més, és revisor 
en l'àmbit de la reproducció i la biotecnologia-, ha dirigit més de 70 
projectes i convenis de recerca i més de 20 tesis doctorals, per la qual 
cosa actualment disposa de 4 trams de recerca. El reconeixement de la 
comunitat científica li ha ofert l'oportunitat de desenvolupar estades de 
recerca a França, el Regne Unit i Alemanya. És membre de la Reial 
Acadèmia de les Ciències i les Art de Barcelona des de l'any 2011. Va ser 
secretari general de la Universitat de Girona de 1991 a 2001. 

 


