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El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de 
Catalunya 2014-2024 per potenciar les funcions 
socioeconòmiques i ambientals dels boscos 
 

 Els boscos i les forests són la infraestructura verda més important 
del nostre país, ja que proporcionen múltiples serveis de gran 
importància: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, 
l’ajuda al recàrrec d’aqüífers i reducció de l’erosió 
 

 A Catalunya, el 64% del territori català és forestal (el 40% és 

arbrat) i el 80% de la superfície forestal és de titularitat privada 

(uns 200.000 propietaris) 
 
El Govern ha aprovat el Pla General de Política Forestal de Catalunya, que 

preveu els eixos estratègics de planificació i les línies d’actuació per garantir 

l’efectivitat del nou model de gestió multifuncional del bosc que promou el 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
  

A Catalunya, el 64% del territori català és forestal (el 40% és arbrat) i el 80% 

de la superfície forestal és de titularitat privada (uns 200.000 propietaris).  
 
Els boscos i les forests són la infraestructura verda més important del nostre 
país, ja que proporcionen múltiples serveis de gran importància: biodiversitat, 
fixació de carboni, aportació d’oxigen, ajuda al recàrrec d’aqüífers i reducció 

de l’erosió, però la seva rendibilitat és molt baixa, els costos de gestió sovint 

són alts i la majoria indústries de transformació es dediquen a productes de 
poc valor afegit.  
 
En aquest sentit, l’explotació comercial de les superfícies forestals de 

Catalunya només representa 0,06% del PIB global del país. Es produeix, 

doncs, un creixement anual de 2,9 milions de m3/any, i només un 20% 
d’aquest creixement s’aprofita.  
 
L’objectiu principal del Govern i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en matèria de medi natural, i gestió dels 
espais naturals protegits i de la superfície forestal de Catalunya és preservar i 
gestionar de manera sostenible els valors naturals i de biodiversitat dels 
boscos, de les superfícies forestals i del conjunt del territori de Catalunya, 
perquè la millor manera de conservar i protegir és gestionar.  
 
La gestió multifuncional sostenible facilita la integració dels espais naturals en 
el propi territori, cercant l’equilibri entre la protecció de la seva biodiversitat i 
l’activitat de la població que hi viu i, alhora, contribueix a garantir els recursos 
per assegurar la gestió que requereixen per a la seva conservació i millora.  
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Entre els beneficis que aporta el model, cal destacar els següents:  
 

 El PGPF ha de ser el pla marc per al desenvolupament del sector forestal i 
la seva aplicació ha de permetre la gestió de la totalitat del conjunt del 
territori forestal. 
 

 No és necessari un augment de la superfície forestal arbrada existent sinó 
una gestió adequada d’aquesta. 

 

 La conservació i la prevenció enfront d’amenaces han d’anar lligades a la 
gestió rendible dels boscos. 

 

 La gestió forestal sostenible proposada en aquest pla ha de ser capaç de 
doblar la taxa d’autoproveïment del mercat forestal català. 
 

 El suport a les indústries derivades del sector forestal català ha de ser clau 
per a la creació de demanda i per garantir la gestió forestal sostenible. 

 

 Augment de la inversió en prevenció incendis. 
 

 El manteniment dels espais amb alguna figura de protecció associada es 
garantirà millor en un marc de gestió multifuncional sostenible. 

 

 Un dels elements essencials és la recerca, tant la dirigida a la mitigació 
dels efectes produïts pel canvi climàtic (riscos naturals) com aquella que 
persegueix la diversificació de productes i usos dels terrenys forestals. 

 

 Una part important de la dinamització del sector forestal ha d’anar de la mà 
de la simplificació administrativa (autoritzacions/notificacions) i d’una 
política forestal amb objectius clars. 

 

En síntesi, el PGPF permetrà la integració de la planificació forestal en la 
planificació territorial i urbanística, l’articulació entre els diferents plans 
territorials sectorials aprovats o futurs i la millora dels aspectes transversals de 
la política forestal. 
 

 El Pla General de Política Forestal emmarca al sector forestal i la política 
forestal així com les seves necessitats financeres enfront de la resta de 
polítiques sectorials de Catalunya, prioritzant el paper actiu de la gestió 
forestal en la dinamització del territori i la conservació de la 
multifuncionalitat dels boscos.  
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El Pla té els objectius següents:  

 

 Promoure la gestió activa dels terrenys forestals com una 
necessitat per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i ambientals, i 
fomentar la conservació de la biodiversitat.  
 

 Promoure la valorització de l’activitat agrària  i ramadera com a 
element clau en la conservació del territori 
 

 Recolzar la propietat i la indústria forestal com a principals agents 
del sector econòmic. 
 

 Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i 
promoure l’ús dels seus productes. 
 

 Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de 
tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal. 
Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la 
coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals 
forestals en altres planificacions sectorials per fomentar sinergies. 

 
Eixos estratègics del Pla General de Política Forestal 
  
El PGPF s’estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d’acció i un total del 102 
accions operatives al llarg dels 10 anys de desenvolupament, per bé que 
algunes d’elles ja s’han activat durant el darrer any. 
 

1. Planificació, informació i coneixement  

2. Conservació dels valors ecològics  

3. Gestió de la funció protectora dels boscos sobre el sòl i el cicle de l’aigua  

4. Gestió preventiva dels riscos naturals  

5. Dinamització de la producció  

6. Gestió dels usos públics  

 
Els eixos 4 i 5 de prevenció d’incendis i dinamització del sector productiu 
contenen més del 50% de les accions del Pla, 59 de 102, de les quals 32 són 
operatives. 
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Línies de dinamització dels sector de la fusta i agroforestal actualment 
en marxa 

 
1. Increment oferta de fusta/subhastes forest públiques: Enguany el 

Departament d’Agricultura ha incrementat l’oferta de fusta un 46%, 
especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin 
d’entitats locals o de la pròpia Generalitat, que ocupen una superfície 
aproximada de 485.000 ha. 

 
2. El Govern ha aprovat el Pla Econòmic Financer de Forestal Catalana, que 

planifica les inversions del Departament, i dóna un protagonisme 
pràcticament exclusiu a les actuacions destinades a la prevenció d’incendis 
i a la restauració de zones afectades per catàstrofes. Aquest Pla té 
vigència de dos anys, 2014 i 2015, i l’anualitat de 2014 es dota amb 4,6 
milions d’euros. 

 
3. Estratègia per promoure la gestió forestal sostenible a través de 

l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, impulsada pel 
Departament d’Agricultura amb la col·laboració dels departaments de 
Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació i de la Presidència.  

 
La importància d’aquesta mesura és que per primera vegada es vincula 
l’ajut a la instal·lació de calderes al fet que els municipis disposin d’un pla 
de prevenció d’incendis. En aquest sentit, s’està fent un gran esforç per 
desenvolupar el Pla de calderes amb una inversió inicial de 800.00 euros 
per tal de promoure la demanda de biomassa local.  

 
Aquesta iniciativa s’inscriu dins la fase pilot del Programa operatiu FEDER 
i es pretén estendre-la a partir del 2015. Amb això es prioritzen projectes 
petits i de proximitat que no encaixen en el model de les grans empreses 
de serveis energètics (ESE), tot i que no es descarta donar suport a algun 
projecte estratègic en què també intervingui una ESE.  

 
Una altra de les línies que es desenvolupen dins aquesta estratègia és la 
de substituir calderes de gasoil per calderes de biomassa en edificis de 
l’administració per afavorir el consum de fusta pròpia i la reducció de la 
despesa energètica i alhora de la petjada de carboni.  

 
4. Creació de la Comissió tècnica per a l’execució dels plans d’aprofitament 

forestal, amb la participació del sector (serradors i rematants). 
 

5. Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció: Conveni amb 
Incafust per desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la 
Generalitat; rehabilitacions, a través dels plecs de condicions tècniques en 
les licitacions per a edificis públics. 
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6. Foment del consum de fusta. Prova pilot amb el Gremi de Fusters de 
Catalunya, establiment de la marca catalana de fusta i suro . 

 
7. Increment significatiu -del 7% actual al 15%- de les dotacions previstes en 

el nou Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, actualment a informació 
pública, que preveu unes inversions de com a mínim 48 milions d’euros 
directament en actuacions de prevenció i restauració del potencial forestal; 
i 11,5 milions d’euros per a xarxes viàries per a la gestió de boscos i 
infraestructures estratègiques de prevenció. 
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El Govern aprova un decret llei que dota els 
ajuntaments d’instruments jurídics per fer front a la 
reforma local de l’Estat 
 

 Aquest decret llei és una eina jurídica transitòria fins que s’aprovi 
la Llei de governs locals de Catalunya, actualment en tràmit 
parlamentari  
 

 Amb el consens de les entitats municipalistes, el decret llei dóna 
resposta a la necessitat de disposar d’una norma que unifiqui 
criteris, eviti interpretacions contradictòries i ofereixi garanties del 
manteniment de l’autonomia local  

  
El Govern ha aprovat el decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per 
a l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) a Catalunya. Aquesta norma és 
un instrument jurídic transitori fins que s’aprovi la Llei de governs locals de 
Catalunya, actualment en tràmit parlamentari, que desenvolupa la 
competència exclusiva en matèria de règim local que preserva l’Estatut 
d’autonomia. 
 
L’elaboració del text ha estat fruit d’un procés participatiu plural i de la 
complicitat amb les entitats municipalistes. Es tracta, doncs, d’una norma 
elaborada des de la proximitat, amb respecte i coneixement de la realitat local 
de Catalunya. El decret llei dóna resposta a la necessitat de disposar d’una 
normativa que unifiqui criteris, eviti interpretacions contradictòries i ofereixi 
garanties del manteniment de l’autonomia local. 
 
L’escenari d’incertesa jurídica que afecta el funcionament diari dels ens locals 
pel que fa a les matèries competencials sobre les quals poden prestar serveis 
públics, està permetent que cada municipi faci una interpretació diferent i que 
es posin en relleu supòsits possibles de paralització o renúncia en la prestació 
de serveis i activitats que poden ser de naturalesa bàsica, com ara serveis 
socials, ensenyament, polítiques d’immigració, d’ocupació i de defensa de 
consumidors.  
 
A aquest marc, que ha generat la successió de nombroses i contradictòries 
interpretacions, s’afegeix el fet que l’aplicabilitat d’algunes de les previsions de 
la llei estatal, que és vigent, estan diferides en el temps, en certs terminis, com 
ara els realtius a l’adaptació d’acords, convenis i altres instruments de 
col·laboració, que caldrà adaptar a la nova llei abans del 31 de desembre 
d’enguany. 
 
La regulació aprovada avui per l’Executiu compleix doncs els requisits 
d’extraordinària i urgent necessitat que s’exigeixen per a la utilització d’aquest 
instrument normatiu, ja que concorren circumstàncies excepcionals i rellevants 
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que determinen la necessitat d’una acció normativa immediata que aprovi 
mesures urgents. 
 
Un dels objectius d’aquest decret llei és la definició de les competències 
pròpies dels ens locals, de les competències delegades de l’Administració de 
la Generalitat a les entitats locals i de les competències dels ens locals 
distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació. També pretén regular 
el procediment per a l’obtenció dels informes previstos per a l’exercici de les 
competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per 
delegació, així com l’adaptació dels convenis, acords i altres instruments de 
cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i les entitats locals. 
 
Competències 
 
Les competències pròpies dels ens locals de Catalunya les exerceixen en 
règim d’autonomia i sota la seva pròpia responsabilitat. Poden ser titulars de 
competències pròpies els municipis i les vegueries en els termes previstos en 
les lleis. També ho poden ser les àrees metropolitanes en els termes 
establerts per la llei de creació respectiva. 
 
L’Administració de la Generalitat pot delegar l’exercici de competències que, 
per la seva naturalesa o característiques, no requereixin el seu exercici directe 
i no comportin l’exercici de potestats de planificació o coordinació que 
excedeixin de l’àmbit territorial de l’ens a què es delegui. La delegació de 
competències ha de tenir com a finalitats apropar la gestió pública a la 
ciutadania, millorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplificar les 
estructures administratives. 
 
Són competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes 
per delegació aquelles que no els han estat expressament atribuïdes com a 
tals per l’Estatut d’autonomia de Catalunya ni per les lleis sectorials. 
 
Els ens locals poden assumir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació per promoure activitats i prestar serveis, sempre que 
es compleixin els requisits següents: 
 
a) quan l’activitat o servei contribueixi a satisfer una necessitat dels veïns. 
 
b) quan l’activitat o servei no estigui atribuïda expressament per llei a una altra 
administració pública. 
  
c) quan no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei 
públic o duplicitat amb una altra administració pública. 
 
d) quan l’ens local disposi de suficiència financera per promoure l’activitat o 
prestar el servei. 
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e) quan l’ens local tingui garantida la prestació dels serveis mínims obligatoris 
que per llei li corresponen. 
 
L’execució simultània del mateix servei públic o duplicitat existeix quan 
conflueixin l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’entitat local sobre 
una mateixa acció pública, activitat o servei, projectades sobre un mateix 
territori i sobre les mateixes persones. 
 
El decret llei destaca els principis de descentralització, estabilitat, sostenibilitat 
financera i eficiència del servei en l’exercici de les competències. 
 
El març de l’any passat, el Govern va aprovar interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) per estimar que vulnera 
l’autonomia local i les competències de la Generalitat. L’acord de Govern es 
va produir després que el Consell de Garanties Estatutàries emetés per 
unanimitat un dictamen contrari a l’ajustament de diversos punts de la reforma 
local de l’Estat a la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
La Llei de governs locals impulsada pel Govern de la Generalitat té com a 
objectius determinar i clarificar les funcions de cada nivell de govern; 
assegurar la sostenibilitat financera i l’eficàcia en la prestació de serveis; 
simplificar les estructures administratives i evitar duplicitats organitzatives i 
d’actuació. En aquest sentit, es tracta d’una reforma que ha d’aportar estalvi i 
eficiència al sector públic, així com també fomentar la transparència i la 
participació ciutadana. 
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El Govern manté els preus públics per al curs 2014-
2015 i garanteix que ningú quedi fora de la universitat 
per motius econòmics 
 

 Tres anys després de la seva implementació, el nou sistema de 
preus per renda garanteix l’accés i l’equitat a la universitat  

 

 Pel que fa a les Beques Equitat, es continuarà aplicant la 
bonificació del 50% per a tots aquells estudiants que compleixen 
els requisits econòmics però que queden exclosos dels ajuts 
estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5 
 

El decret de preus públics universitaris per al curs 2014-2015 no aplicarà 
l’actualització de l’IPC per a les primeres matrícules de graus i cicles, d’acord 
a la proposta presentada a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
Després del vistiplau d’aquest òrgan –integrat pels rectors i els presidents dels 
consells socials de les universitats–, el Govern ha aprovat avui el decret 
corresponent.  
 
Amb aquest decret el Govern dóna compliment al compromís de mantenir els 
preus dels crèdits matriculats per primera vegada després de l’aplicació, al 
2012, del sistema que estableix el pagament en funció del nivell de renda 
familiar. Un mecanisme que garanteix que ningú quedi fora de la universitat 
per motius econòmics. El decret afecta els preus dels serveis acadèmics i 
complementaris dels ensenyaments que presten les universitats públiques de 
catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
 
La congelació dels preus públics universitaris, que ja es va aplicar el curs 
2013-2014, respon a l’objectiu de facilitar l’accés als estudis. Així, per segon 
curs consecutiu, els preus dels crèdits seran els mateixos: 25,27 euros per als 
estudis de coeficient A; 35,77 euros pels de coeficient B; i 39,53 per als de 
coeficient C. 
 
La implementació del nou sistema de preus –que estableix una aportació 
progressiva en funció de la renda a través d’un mecanismes de beques– ha 
garantit el caràcter universal de la universitat pública. Així, segons les últimes 
dades disponibles, s’han mantingut les matriculacions i, durant el curs 2012-
2013 es van matricular 139.550 estudiants a les universitats públiques 
catalanes respecte als 140.490 estudiants del curs 2011-2012.  
 
D’altra banda, el 60% dels estudiants matriculats a les universitats públiques 
catalanes el curs 2012-2013 provenen d’una família on cap dels dos 
progenitors té estudis superiors. Un altre indicador que reflecteix la funció 
d’ascensor social del sistema públic d’educació superior català és el 
percentatge de persones de 30 a 34 que té una titulació superior. A Catalunya 
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és d’un 45%, segons l’estadística de l’OCDE, cinc punts per sobre de 
l’Estratègia Europa 2020 –que fixa com a objectiu el 40% per l’any 2020–  i 
per davant de països com els Estats Units, Suïssa, França o Bèlgica. 
 
Opció de rebaixa per als màsters professionalitzadors 
 
També es mantenen els preus en les repeticions de matrícula, màsters, 
doctorats i serveis acadèmics administratius, tot i que en aquests casos sí que 
s’aplicarà l’actualització de l’IPC. En el cas dels màsters que no habiliten per a 
l’exercici d’activitats professionals regulades, continua l’opció de rebaixa de 
fins a un 30% sobre el preu del crèdit. Així, hi ha dos preus diferenciats 
actualitzats amb l’IPC entre els estudis que habiliten (40,88 euros/crèdit) i els 
que no habiliten (65,41 euros/crèdit, susceptible a la bonificació del 30%). 
A mes, s’ha ampliat als estudis de màster l’exempció de pagar el percentatge 
del preu per a la convalidació, adaptació o reconeixement de crèdits en 
aquells supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries 
curriculars dels estudis que la universitat ofereix als estudiants. El curs 
anterior, aquesta opció només estava prevista per als graus. 
 
Pel que fa a les Beques Equitat, es continuarà aplicant el tram més baix –que 
preveu una bonificació del 50%– per a tots aquells estudiants que compleixen 
els requisits econòmics per ser beneficiaris de les beques del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (MECD) però que queden exclosos dels ajuts 
estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5. Així mateix, les Beques Equitat 
mantindran la bonificació a les enginyeries que es va aplicar el curs passat 
després del canvi de coeficient d’estructura docent. 
 
Augmenten els estudiants becats 
 
La implementació del nou sistema de preus per renda ha suposat un augment 
dels estudiants becats i el curs 2012-2013 van arribar al 31%, respecte al 23% 
del curs 2011-2012 o el 19% del curs 2010-2011. Si només, es comptabilitzen 
els estudiants de les universitats públiques, una tercera part dels matriculats 
va rebre una beca el curs 2012-2013, el que significa un increment de 5 punts 
respecte al curs anterior. 
 
Pel que fa al fraccionament del pagament de la matrícula, el decret de preus 
per al curs 2014-2015 introdueix l’obligatorietat que, com a mínim, aquest 
fraccionament sigui el mateix que el curs anterior, que voldria dir que es faci 
en tres fases. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern promou la col·laboració entre grups de recerca de Catalunya i 
Israel a través del programa TWINS 
 
El Govern ha aprovat la convocatòria perquè universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries de Catalunya presentin –fins al 30 de setembre–, 
propostes per a la celebració de simposis conjunts amb les universitats 
Hebrea de Jerusalem (HUJI), Tel Aviv (TAU) i amb l’institut Technion. La 
convocatòria, que es realitza a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), preveu l’atorgament de finançament per 
a la celebració de 10 simposis conjunts amb grups de recerca d’aquestes 
universitats. 
 
Aquesta convocatòria d’ajuts s’emmarca en el programa TWINS (Towards 
Interrelations in Science), subscrit per la Generalitat de Catalunya amb les tres 
institucions israelianes en el marc del viatge oficial que el Govern va realitzar 
el novembre de 2013. El programa TWINS té com a objectiu promoure la 
creació de xarxes entre Catalunya i Israel a través d’esdeveniments sobre 
temes científics d’interès comú, com a llavor de futurs projectes de 
col·laboració i activitats d’intercanvi de coneixement. 
 
El programa TWINS és un dels acords estratègics amb Israel promoguts per la 
Secretaria d’Universitats i Recerca amb la finalitat de fomentar les relacions de 
col·laboració entre grups de recerca dels dos territoris, potenciar relacions 
sòlides i desenvolupar vincles per avançar en la transferència de coneixement. 
Les propostes presentades se sotmetran a decisions conjuntes d’un Comitè 
de Programa que també estarà integrat per les institucions israelianes. Els 
simposis se celebraran entre els mesos de novembre de 2014 i juny de 2015, 
a Catalunya o Israel. 
 
El Govern inicia la redacció del Pla territorial parcial del Penedès, 
després que vuit municipis de l’Anoia hagin decidit romandre a l’àmbit 
de les Comarques Centrals 
 
El Govern ha aprovat iniciar la redacció del Pla territorial parcial del Penedès, 
donant així continuïtat a la reordenació dels àmbits de planificació territorial 
iniciada l’any 2010. 
 
Aquell any es va crear l’àmbit funcional de planificació territorial parcial del 
Penedès, integrat per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el 
Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca que manifestessin 
explícitament la seva voluntat de pertànyer a l’àmbit de les Comarques 
Centrals.  
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Finalment, els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera i Veciana van expressar la seva intenció de formar part de l’àmbit 
de les Comarques Centrals. 
 
Una vegada va quedar totalment definit l’àmbit de planificació territorial del 
Penedès, ara s’ha acordat iniciar la formulació del Pla territorial parcial 
corresponent. Aquesta figura de planejament emana directament del Pla 
territorial General de Catalunya (PTGC) i estableix el model territorial de 
l’àmbit que correspongui amb un horitzó temporal d’entre quinze i vint anys. 
Així, els plans territorials fixen determinacions per al sistema d’espais oberts, 
d’assentaments i d’infraestructures de mobilitat.  
 
Entre els anys 2006 i 2010 es van aprovar els plans territorials de l’Alt Pirineu i 
Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Àmbit 
Metropolità de Barcelona, Ponent (Terres de Lleida) i Terres de l’Ebre. A 
aquests documents s’afegirà properament el corresponent al Penedès. 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional el retaule de l’església 
de Castelló de Farfanya, dues marededéus del segle XIII, un plat de finals 
del segle XVII i una taula de jocs de Carles III 
 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN) el 
Retaule de Santa Maria de l’església de Sant Miquel de Castelló de Farfanya 
(la Noguera); dues escultures de la Mare de Déu amb el Nen del segle XIII, un 
plat de ceràmica del segle XVII-XVIII, i una taula de jocs de Carles III. 
 
El retaule gòtic original de Santa Maria de l’església de Sant Miquel de 
Castelló de Farfanya és un dels de major importància de Catalunya. Pertany a 
l’Escola de Lleida i hauria estat construït pel mestre Jaume Cascalls entre 
1340 i 1380. És un retaule gòtic de gran bellesa, simètric i presidit per una 
fornícula gòtica amb la imatge de la Verge amb el Nen, en la qual destaca la 
finesa de la cara de la mare. Als costats de la fornícula hi ha sis plafons a 
cada costat, que representen la infància de Jesús i la vida de la Mare de Déu: 
són l’evangeli de Maria cisellat en pedra i policromat. 
 
La primera de les escultures de la Mare de Déu amb Nen declarada com a 
BCIN és una obra anònima datada a principis del segle XIII, de fusta tallada i 
policromada. Destaca per la seva relació de dependència respecte de la Mare 
de Déu del Claustre de Solsona, obra de Gilabert de Tolosa. Aquest fet 
exemplifica l’impacte que l’escultura original del mestre tolosà va tenir sobre 
els escultors romànics catalans. La seva qualitat tècnica i dimensions són 
significatives atès que les seves grans mides no són freqüents en talles de 
fusta de la Mare de Déu del romànic català.  
 
La segona Mare de Déu amb Nen és una escultura anònima de la segona 
meitat del segle XIII, de fusta tallada i policromada al tremp. Té el seu origen a 
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la Val d’Aran, la qual cosa la fa singular ja que es conserven pocs exemples 
de marededéus d’aquesta zona. Pel seu tocat particular, la figura s’aproxima a 
la imatge procedent de l’església aranesa de Santa Maria d’Arties, actualment 
en lloc desconegut (a la Val d’Aran no es conserva cap model de les seves 
marededéus romàniques).  
 
El plat de ceràmica declarat com a BCIN és una peça de finals del segle XVII i 
principis del segle XVIII. És una obra anònima de ceràmica blanca amb 
decoració blava de 36,5 cm de diàmetre. Es tracta d’una peça excepcional 
dins la ceràmica catalana dels segles XVII i XVIII i un referent en el seu àmbit. 
El plat pertany a una sèrie molt petita i d’escassa influència de Savona (Itàlia). 
Els motius representen una lluita entre cavallers o militars, amb color blau 
sobre fons blanc, i ocupen tot l’espai del plat.  
 
Finalment, la Taula de jocs de Carles III és una peça d’excel·lent factura i 
qualitat, fabricada a Madrid al Taller de Ebanistas del Real Palacio Nuevo, 
també conegut com a Real Taller de Ebanistería, a finals del segle XVIII, 
durant el regnat de Carles III. 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l'Ajuntament d’Almacelles 
 
El Govern ha acordat atorgar a l'Ajuntament d’Almacelles (Segrià) la 
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. 
L'Ajuntament d’Almacelles ja disposava des de 2005 de la concessió 
provisional d'una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. 
Després de l'aprovació del projecte tècnic de l'emissora i de la inspecció 
tècnica de les instal·lacions, el Govern ha procedit a l'atorgament definitiu de 
la concessió a la ràdio municipal. 
 
El Govern aporta un aval d’1 milió d’euros a Dogi a través d’Avançsa per 
impulsar el procés de capitalització i reestructuració de l’empresa tèxtil 

 
El Govern ha aprovat l’aportació d’un aval a l’empresa tèxtil catalana Dogi per 
un import d’1 milió d’euros. La constitució de l’aval es formalitzarà a través 
d’Avançsa, societat mercantil íntegrament participada per la Generalitat de 
Catalunya que té com a un dels seus objectius la participació en projectes de 
reconversió i reindustrialització d’empreses. 
 
L’aportació de l’aval té la finalitat de garantir el finançament de circulant i 
contingències de l’empresa del Masnou. Avançsa ja havia aprovat el mes 
d’abril passat l’aportació d’un préstec participatiu d’1 milió d’euros per a Dogi 
per tal d’impulsar el procés de capitalització i reestructuració de l’empresa 
tèxtil. 
 
Amb aquestes operacions de finançament, la Generalitat de Catalunya busca 
assegurar la continuïtat de l’activitat industrial de Dogi, així com el 
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manteniment de la plantilla formada per 350 treballadors, 201 dels quals són a 
Catalunya. A través d’Avançsa, el Govern ha tutelat tot el procés iniciat al 
maig de 2012 per a la cerca d’un inversor viable que evités el tancament de la 
planta de Dogi.  
  


