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El Govern acorda una experiència pilot perquè 
s’incloguin llars d’infants a les escoles rurals  
 

• Començarà el curs vinent en 7 escoles rurals d’arreu del territori, 
com a primera fase del projecte que té com a objectiu facilitar el 
servei a les famílies per evitar que hagin de dur els seus fills a 
altres municipis i hi puguin acabar traslladant tota l’escolarització 
 

• Aquesta iniciativa s’inclou en una proposta que s’ha presentat 
sobre la gestió d’aquestes escoles i que consolida els projectes 
educatius de les zones escolars rurals 

 
El Govern ha acordat dur a terme una experiència pilot perquè les escoles 
rurals puguin atendre infants de primer cicle d’educació infantil i que, per tant, 
permetrà que puguin funcionar també com a llars d’infants. Aquesta iniciativa, 
que començarà el curs vinent en 7 escoles rurals d’arreu del territori, s’inclou 
en la proposta Innovació i qualitat a l’escola rural, sobre la gestió d’aquestes 
escoles i que també consolida els projectes educatius de les zones escolars 
rurals (ZER). 
 
El projecte pilot es farà en una primera fase en 3 escoles rurals dels Serveis 
Territorials de les Terres de l’Ebre i en 4 de Lleida. L’objectiu és garantir el 
servei de primer cicle d’educació infantil per a les famílies que el necessiten, 
atès que es vol evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i acabin 
traslladant tota l’escolarització de l’infant fora del poble o, fins i tot, canviant el 
seu domicili.   
 
Tal com es defineix en la proposta, una escola rural és una escola pública, 
única al poble, amb una estructura variable, que es troba en un medi rural i 
que no arriba a tenir un grup per nivell educatiu. Una ZER és una institució 
escolar formada per escoles rurals, generalment d’un entorn proper, que es 
considera com un centre únic. Aquest curs a Catalunya hi ha 88 ZER, que 
engloben 278 escoles del territori, amb un total de 1.441 mestres, 314 dels 
quals són itinerants, i 11.048 alumnes. La ràtio d’alumne per mestre és de 7,6 
i la de mestre per grup, d’1,7.  
 
Un dels aspectes destacats de les ZER és que la seva organització 
pedagògica afavoreix l’ús d’estratègies didàctiques innovadores i inclusives. A 
més, la seva metodologia és més participativa, la qual cosa permet un 
aprenentatge més transversal i més competencial, que millora l’èxit educatiu 
de l’alumnat. Algunes de les claus que permeten aquest èxit són, entre altres, 
el treball de grups multinivell i multicicles; la proximitat de l’alumnat, mestre, 
família i poble en contacte continuat; o l’ambient de treball relacionat amb la 
natura. 
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Pel que fa al projecte lingüístic, el tractament de les llengües al centre es 
concreta a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn, amb una aposta 
clara a favor del plurilingüisme. A data d’avui, un 36,75% de les ZER fan 
alguna àrea no lingüística parcialment o totalment en anglès. 
 
L’escola rural és també impulsora de la renovació i la innovació pedagògica 
perquè fa una aposta per mantenir un alt nivell tecnològic a les aules com una 
de les seves peculiaritats més rellevants, que els permet estar en contacte 
amb els altres centres educatius i amb el món. De fet, totes les escoles tenen 
connexió a Internet i el 81% dels centres usen banda ampla. La innovació 
pedagògica que s’hi realitza es fonamenta en la recerca, que condueix a 
obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu, i, per tant, que pot ser 
transferible a la resta de centres educatius. 
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El Govern regula l’impost a les operadores d'Internet 
per fomentar el sector audiovisual a Catalunya 
 

• Es tracta d’un impost finalista que grava la disponibilitat del servei 
d’accés als continguts que hi ha a les xarxes de comunicacions 
electròniques 

 
• Les companyies operadores d’Internet hauran de pagar una quota 

fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió contractada a Catalunya, 
import que no podran repercutir en l’usuari 

 
• S’estima que es recaptaran 20,5 milions d’euros anuals amb el 

tribut, que es destinà a fomentar la indústria del cinema i 
audiovisual de Catalunya i a la difusió cultural digital 
 

El Govern ha aprovat el Reglament de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques que té com 
a objectiu fomentar la indústria del cinema i audiovisual de Catalunya i la 
difusió cultural digital. El tribut és aplicable a les companyies operadores 
d’Internet, que hauran de pagar una quota fixa per cada connexió contractada 
a Catalunya. En total, s’espera recaptar 20,5 milions d’euros anuals amb el 
nou impost, que no suposarà cap càrrega per a l’usuari. 
 
Es tracta d’un tribut finalista que grava la disponibilitat del servei d’accés a 
continguts existents en xarxes de comunicacions electròniques. Així, les 
companyies operadores d’Internet hauran de pagar una quota fixa de 0,25 
euros/mes per cada connexió contractada a través de la telefonia fixa o de 
dispositiu mòbil. Les companyies no podran repercutir l’import de la quota al 
contribuent.  
 
Els recursos que s’obtinguin es destinaran a dotar els dos fons següents:  
 

- Fons per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de 
Catalunya. L’impost constituirà una nova font d’ingressos que ha de 
permetre impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia 
dels fons a la producció establerts a la Llei del cinema de 2010. 
 

- Fons per al foment de la difusió cultural digital. Els recursos del fons 
s’hauran de destinar a projectes o actuacions que promoguin l’accés de 
la ciutadania a Internet en centres o institucions de difusió cultural. 
 

El decret desenvolupa aspectes de la Llei 15/2014, del 4 de desembre, de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques. que va entrar en vigor l’11 de desembre passat.  
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Entre l’1 i el 20 de juliol es farà la liquidació del període comprès entre 
l’entrada en vigor i el 31 de desembre del 2014 i els 6 primers mesos de 2015. 
A partir del juliol, la liquidació serà mensual. El termini d’autoliquidació 
s’estableix entre els dies 1 i 20 del mes següent al de la meritació de l’impost.  
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El Govern simplifica el procediment per garantir la 
contractació mínima de persones amb discapacitat en 
empreses de 50 o més treballadors  
  

• El Consell Executiu ha aprovat un nou decret sobre l’aplicació de 
la quota de reserva del 2% per a aquest col·lectiu, que unifica la 
gestió, simplifica el procediment i clarifica criteris i que substitueix 
el que hi havia vigent fins ara, aprovat el 2011 

 
• El text preveu la tramitació a través de canals electrònics: els 

tràmits es podran fer mitjançant el Canal Empresa o el web 
Tràmits gencat 

 
El Consell Executiu ha aprovat un nou decret sobre l’aplicació de la quota de 
reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o 
més treballadors i les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu 
compliment. El text unifica la gestió, simplifica el procediment, clarifica els 
criteris d’aplicació i impulsa la realització dels tràmits a través de canals 
electrònics. 
 
El nou decret unifica la tramitació i resolució del conjunt de les declaracions 
d’excepcionalitat i autorització de mesures alternatives a un únic òrgan del 
Departament d’Empresa i Ocupació, la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball. El text estableix que la vigència de 
l’autorització serà per anys naturals, de gener a desembre, cosa que simplifica 
les obligacions informatives de les empreses, que només hauran de presentar 
una memòria anual. Ara es podia donar el cas que l’empresa hagués de 
presentar diverses memòries en un mateix any per diverses excepcionalitats 
reconegudes o per diferents òrgans. 
 
També es regula, a sol·licitud de les empreses, la certificació del compliment 
de la normativa sobre la quota de reserva del 2%, un servei no previst a la 
norma estatal i que ja ha prestat la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball. 
 
Una altra millora prevista és l’impuls d’aquests tràmits a través de canals 
electrònics. En aquest sentit, les empreses que vulguin sol·licitar les 
resolucions de les declaracions d’excepcionalitat o d’autorització de mesures 
alternatives ho podran fer a través del Canal Empresa 
(http://canalempresaweb.gencat.cat) o del web Tràmits gencat 
(http://tramits.gencat.cat).  
 
El decret aprovat millora la coordinació i l’eficiència dels procediments 
previstos al que hi havia vigent fins ara, aprovat el 2011. 
  

http://canalempresaweb.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/
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El Govern aprova l’Estratègia catalana d’ecodisseny, 
per incorporar criteris ambientals al disseny de 
productes i serveis 
 

• L’Ecodiscat és una eina per promoure l’economia circular, a través 
del reciclatge, i una major sostenibilitat a l’hora de produir i 
consumir productes 
 

• Pretén contribuir a la competitivitat de les empreses i 
organitzacions a través d’un ús eficient dels recursos i del 
desenvolupament de nous productes i serveis eficients i 
sostenibles 

 
El Govern ha aprovat l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia 
circular i ecoinnovadora (Ecodiscat), una eina d’ecoinnovació que té com a 
objectiu promoure l’economia circular, a través del reciclatge, i una major 
sostenibilitat a l’hora de produir i consumir productes. Es tracta d’un tipus de 
disseny que incorpora criteris ambientals per assolir productes més 
sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum menor de recursos i 
de matèries primeres i que redueix costos en matèries primeres i consum de 
recursos.  
 
Liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, un total de 6 
departaments participen en l’Ecodiscat, que crea un marc estable per establir 
sinergies entre tots els agents implicats en els sistemes de producció i 
consum, incloses les universitats i els centres de recerca. Així, el document 
recull i coordina les accions dels diferents agents públics. 
 
La finalitat principal de l’Ecodiscat és contribuir a l’eficiència en l’ús dels 
recursos i a reduir l’impacte ambiental al llarg de tot el cicle de vida de 
productes, serveis i activitats.També busca ajudar a millorar la competitivitat 
d’empreses i organitzacions amb l’ús eficient dels recursos i el 
desenvolupament de nous productes i serveis eficients i sostenibles, que són 
la clau d’aquesta competitivitat. També estableix actuacions per incrementar 
l’oferta de productes i serveis més sostenibles i actuacions per fomentar-ne la 
demanda. 
 
Més de 10 anys promovent l’ecodisseny i l’economia circular 
 
Des de fa més de 10 anys el Govern fa diverses actuacions en d’ecodisseny. 
Les empreses més capdavanteres del país i la pròpia Administració de la 
Generalitat treballen amb l’ecodisseny com un element clau a l’hora de 
desenvolupar productes i serveis per una economia més ecoinnovadora.  
 
Prova del lideratge en l’àmbit de l’ecoinnovació i l’economia circular és la 
celebració a Barcelona del 18è Fòrum Europeu d’Ecoinnovació, organitzat 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
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recentment per la Comissió Europea, amb la participació de més de 450 
representants dels 27 estats de la UE i Austràlia com a país convidat.  
 
El Govern de la Generalitat organitza el Premi Catalunya Ecodisseny, que 
enguany compta amb més de 200 candidatures presentades. Els guardons, 
que es lliuren a la tardor, reconeixen productes, productes en 
desenvolupament i estratègies de foment de productes que estiguin 
dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al 
llarg del seu cicle de vida.  
 
  

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/premis_medi_ambient/premi-catalunya-decodisseny/
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El Govern porta al TC l’ordre espanyola que regula les 
subvencions als ens locals per obres derivades de 
catàstrofes naturals  
 

• El Consell Executiu acorda presentar un conflicte positiu de 
competència davant del Tribunal Constitucional en considerar que 
la regulació espanyola vulnera les competències de la Generalitat 
en matèria de protecció civil i règim local, recollides a l’Estatut, tal 
com ha dictaminat també el Consell de Garanties Estatutàries 

 
El Govern ha acordat plantejar un conflicte positiu de competència davant del 
Tribunal Constitucional (TC) contra l’ordre de l’Estat que regula les bases de 
les subvencions adreçades als ens locals per executar obres de reparació o 
restitució derivades de catàstrofes naturals. La norma reserva al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques la convocatòria, gestió i concessió dels 
ajuts estatals, així com el seguiment de les inversions i la verificació de la 
justificació o del reintegrament. 
 
El Govern entén que l’ordre vulnera les competències de regulació, 
planificació i execució en matèria de protecció civil que l’article 132 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat. Igualment, envaeix les 
competències en matèria de règim local (article 160 de l’Estatut), compartida 
pel que fa a la cooperació econòmica, mitjançant la qual l’Estat subvenciona 
obres i serveis dels ens locals.  
 
El Govern espanyol invoca la competència exclusiva de l’Estat en matèria de 
seguretat pública però, d’acord amb la doctrina consolidada pel Tribunal 
Constitucional, i al marge dels títols prevalents de la Generalitat, en aquest 
cas es produeix una concurrència competencial. Per tant, l’ordre hauria de 
recollir els mecanismes de col·laboració amb l’Estat i preveure la participació 
de la Generalitat en la gestió i concessió dels ajuts. 
 
A principis d’abril el Govern ja va formular el requeriment d’incompetència a 
l’Estat, com a pas previ a la interposició del recurs davant del TC. El Consell 
de Garanties Estatutàries ha dictaminat la inconstitucionalitat de les 
disposicions.  
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El Govern estableix que els anuncis de notificació de 
l’Administració de la Generalitat s’hauran de publicar 
al DOGC abans que al BOE 
 

• L’Executiu garanteix així la prestació d’un servei públic eficient i 
preserva les competències de la Generalitat, davant la pretensió 
del Govern espanyol d’obligar a publicar al BOE totes les 
notificacions dels actes i resolucions administratives 

 
• La Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa obliga a publicar al BOE els 
actes i resolucions administratives, malgrat que l’Estatut estableix 
que la publicació s’ha de fer al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya 
 

El Consell Executiu ha aprovat un acord que estableix que els anuncis de 
notificació de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic s’hauran 
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) prèviament 
a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El Govern garanteix així 
la prestació d’un servei públic eficient i preserva les competències de la 
Generalitat, davant la pretensió de l’Executiu espanyol d’obligar a publicar al 
BOE totes les notificacions dels actes i resolucions administratives. 
 
La Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa modifica substancialment la funció del DOGC en la 
publicació dels actes i resolucions administratives, i obliga a publicar-les al 
BOE. També modifica la Llei general tributària, estableix l’obligatorietat de 
publicació al BOE i elimina l’opció de publicar-ho als butlletins propis 
territorials. A més, fixa la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) 
com a sistema estatal de publicitat i redueix a un extracte la publicació de les 
convocatòries de subvencions al diari oficial corresponent. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el requisit de publicació de les 
lleis de Catalunya al DOGC i disposa que s’hi publiquin els actes, les 
disposicions generals i les normes que emanen del Govern o de 
l’Administració de la Generalitat. Davant d’això, i amb l’objectiu de preservar 
les competències pròpies de la Generalitat en aquest àmbit i d’assegurar la 
prestació d’un servei públic eficient, el Govern ha establert que el DOGC 
haurà de publicar els anuncis de notificació de l’Administració de la Generalitat 
i el seu sector públic i ha autoritzat l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de 
Publicacions com a organisme únic per trametre els anuncis de notificació al 
BOE. Pel que fa a les subvencions, el DOGC continuarà publicant a partir de 
l’1 de gener de 2016 el text íntegre de les bases, les convocatòries i les 
corresponents resolucions de concessió de subvencions de l’Administració de 
la Generalitat i del seu sector públic. 
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Altres acords del Govern 
 
Aprovats els primers títols propis en circ i teatre per donar resposta a les 
necessitats dels sectors 
 
El Consell Executiu ha aprovat els decrets per crear dos nous títols propis: els 
primers cicles formatius en circ i teatre. Es tracta dels currículums dels cicles 
de grau mitjà d’Animació en circ i de grau superior de Tècniques en actuació 
teatral, que tenen com a objectiu cobrir les necessitats de qualificació 
professionals existents a Catalunya en aquests sectors, atès que el Govern de 
l'Estat no disposa de cap titulació en aquestes matèries. 
 
Els alumnes que cursin el nou cicle d’Animació en circ rebran formació 
relacionada amb la realització d’activitats d’animació i aprendran a actuar en 
públic en números de circ no especialitzats o com a col·laboradors d’altres 
artistes de nivell superior, així com a incorporar-se al sistema de vida del circ. 
En el camp professional, els titulats podran treballar de forma autònoma o 
integrar-se en companyies de circ. El cicle té una durada de 2.000 hores, 
repartides en dos cursos acadèmics i en 10 mòduls: col·locació corporal; 
coneixement del cos; preparació física i entrenament; eines per a la creació; 
acrobàcia a terra; acrobàcia sobre aparells; parades de mans; aprofundiment 
en les tècniques de circ; projecte i representació; formació i orientació laboral; 
pràctiques en empreses; estudis o tallers, i llengua estrangera –anglès–. 
 
El currículum del grau superior en Tècniques d’actuació teatral permerà que 
els titulats sàpiguen aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals 
per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de 
dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i 
comunicació. Podran desenvolupar la seva professió de forma autònoma o per 
a altri en actuacions en viu o audiovisuals, i també per a productores 
d’espectacles, empreses de serveis o entitats vinculades al sector. El cicle 
també té una durada de 2.000 hores en dos cursos acadèmics, que es 
distribueixen en 9 mòduls: tècniques d’interpretació; tècniques de moviment; 
tècniques de veu i cant; entrenament en activitats comunicatives; activitats de 
dinamització; pràctica escènica; formació i orientació laboral; projecte integrat, 
i pràctiques en empreses, estudis o tallers.  
 
En els dos casos es demanarà als titulats que adquireixin capacitats 
transversals d’autonomia, innovació, organització del treball, responsabilitat, 
relació interpersonal, treball en equip i presa de decisions. La Generalitat ja 
ofereix títols propis formatius de Tècnic en Prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments i en Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua. 
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Autoritzada l’ocupació urgent de béns i drets per a un projecte de 
connexió d’aigües residuals a Sant Celoni i Riells i Viabrea 
 
El Consell Executiu ha acordat declarar l’ocupació urgent dels béns i drets per 
executar el projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de 
Riells i Viabrea a l’estació depuradora de Riells i Viabrea (la Selva). Es dóna 
resposta així a la sol·licitud feta en aquest sentit pels ajuntaments de Sant 
Celoni i de Riells i Viabrea.  
 
La petició dels ajuntaments es basa en la necessitat de fer obres de 
canalització per eliminar un abocament d’aigües residuals del nucli de la 
Batllòria i de part de Riells i Viabrea a la llera del riu Tordera sense suficient 
depuració. Els treballs permetran tractar aquestes aigües a l’estació 
depuradora de Riells i Viabrea i comportaran una millora ambiental a la zona 
ja que s’eliminarà l’abocament a la llera del riu.  
 
El Govern entén que un retard en l’execució dels treballs suposaria incomplir 
els plans de sanejament previstos a la zona, així com la legislació en matèria 
de sanejament, motiu pel qual s’ha considerat necessari el procés 
d’expropiació dels terrenys afectats. 
 
Ratificada la modificació dels estatuts del Consorci Badalona Sud per 
adscriure’l a l’Ajuntament de Badalona 
 
El Consell Executiu ha ratificat la modificació dels estatuts del Consorci 
Badalona Sud aprovada pel ple d’aquest organisme el mes de desembre 
passat per adscriure’l a l’Ajuntament de Badalona i adequar-lo a les darreres 
modificacions legals. Es tracta d’un Consorci constituït per la Generalitat i 
l’Ajuntament de Badalona que té com a finalitat garantir la coordinació i 
l’execució del Pla d’Integració i transformació dels barris del sud de la ciutat 
(Sant Roc, Artigues, Remei i Congrés Eucarístic) per contribuir a millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania. 
 
Aquest canvis s’introdueixen en compliment de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local que exigeix que els estatus de cada 
consorci han de determinar l’administració pública a què s’adscriuen i que han 
d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de control d’aquesta 
administració. També estableix limitacions respecte al personal al servei dels 
consorcis, que han de procedir exclusivament d’una reassignació de llocs de 
treball de les administracions participants.  
 
El Pla d’integració i transformació dels barris del sud de Badalona que 
gestiona el Consorci inclou, entre d’altres, diverses actuacions urbanístiques 
(incloses les relatives al parc d’habitatges), socials, laborals, culturals, 
educatives, sanitàries i de seguretat. També desenvolupa actuacions 
adreçades al desenvolupament econòmic. 
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Ratificada la dissolució del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 
 
El Consell Executiu ha ratificat l’acord per dissoldre el Consorci del Parc 
Fluvial del Llobregat, del qual formaven part els departaments de la 
Presidència i de Territori i Sostenibilitat. Els béns i drets resultants d’aquesta 
liquidació se cediran a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
Tot i que el Consorci tenia la Generalitat com a administració promotora, 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ja actuava com a ens 
aglutinador de tota l’experiència acumulada pels diversos ens públics que han 
operat a la comarca. És per això que raons d’eficiència i eficàcia aconsellaven 
dissoldre els diferents consorcis. 
 
L’octubre de 2013, el Consell General, l’òrgan superior de govern del 
Consorci, va acordar per unanimitat l’aprovació definitiva de la seva dissolució. 
 
Aprovades noves tarifes del Servei Meteorològic de Catalunya  
 
El Consell Executiu ha aprovat les tarifes que el Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC) ha d’aplicar als serveis que presta a la Generalitat i al seu 
sector públic vinculat. 
 
L’SMC té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic del Govern i 
dels ens que en depenen i, per tant, està obligat a fer els encàrrecs que li 
formulen. Atès que aquests serveis no tenen naturalesa contractual, 
s’articulen a través d’encàrrecs que han d’especificar, com a mínim, l’abast de 
la prestació, la previsió dels costos i el sistema de finançament. Anualment el 
Govern aprova les tarifes de referència que s’han de satisfer a l’SMC i les 
condicions bàsiques d’execució d’aquestes activitats. 
 
Reconegudes les Catifes de Corpus de la Garriga com a element festiu 
tradicional d’interès nacional i dos diners carolingis, com a bé cultural 
d’interès nacional 
 
El Consell Executiu ha declarat les Catifes de Corpus de la Garriga com a 
element festiu tradicional d’interès nacional. Es tracta de l’element central i 
més destacat de la festa del Corpus de la Garriga, que es prepara el 
diumenge de Corpus pel pas de la processó. La festa atreu milers de visitants 
que admiren aquesta creació amateur realitzada per més de 7.000 voluntaris 
de totes les edats, un treball fet en equip que potencia la convivència entre els 
veïns. Destaquen l’alt nivell estètic i artístic i les tècniques de motllura amb 
què es realitzen les catifes, que en les darreres dècades han guanyat tot el 
protagonisme, convertint la població en una mostra d’art floral efímer. 
 
La primera referència escrita del Corpus de la Garriga data de 1816, quan el 
bisbe Pau Sitjar, de visita pastoral, en va presidir la processó. Pel que fa a les 
catifes, La Hoja Diocesana Parroquia de San Esteban Protomártir de la 
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Garriga esmenta que el 1940 se’n van fer 5 al carrer de Cardedeu, mentre que 
una altra versió, no contrastada documentalment, diu que el 1928 l'arquitecte 
Manuel Joaquim Raspall en va fer una davant de casa seva, a la plaça de 
Santa Isabel. En qualsevol cas, des de 1940 s’han realitzat de forma 
continuada fins a l’actualitat. Anteriorment, estan documentades enramades 
als carrers, balcons engalanats, altars i flors i ginesta escampada per terra. La 
celebració del Corpus l’organitzen l’Ajuntament de la Garriga, la Parròquia de 
Sant Esteve i l’Associació Cultural Corpus la Garriga, constituïda el 2006 per 
representants de la parròquia, d’entitats, d’escoles i de carrers participants.  
 
El Consell Executiu també ha declarat dos diners carolingis bé cultural 
d’interès nacional. Es tracta de dos diners de plata a nom de Carlemany (768-
814) encunyats a Barcelona i Girona i que són les primeres monedes 
fabricades a Catalunya. Els dos diners marquen l’inici de la moneda al país i 
són testimonis de la sobirania carolíngia a la denominada Marca Hispànica. Es 
van fabricar molt pocs exemplars d’aquestes emissions. Se’n conserven 
poques peces i cap està en col·leccions públiques de Catalunya ni de l’Estat 
espanyol. 
 
A l’anvers del diner de Barcelona es llegeix “CARLVS REX FR.” i al revers hi 
figura el monograma de Carolus i la llegenda “BARCIKONA”. Segons el 
Corpus d’A.M. Balaguer (Història de la moneda dels Comtats Catalans, 
Barcelona, 1999), només es coneixen 3 exemplars d’aquest diner: el que el 
Govern ha reconegut com a BCIN i dos més que estan en col·leccions 
privades, sense que es conegui la identitat del propietari. A finals del segle 
XIX, aquest exemplar pertanyia a la col·lecció Vidal-Quadras, que hauria estat 
venuda a França. 
 
A l’anvers del diner de Girona hi ha una creu i es llegeix “CΛRLVS REX FR.”, 
mentre que al revers hi figura el monograma de Carolus i la llegenda 
“GERVNDA”. A banda de l’exemplar que reconeix el Govern, se’n coneixen un 
més a la Bibliothèque Nationale de França (París) i un altre al Museu de 
l’Hermitage (Sant Petersburg). El diner és similar al publicat al Corpus de 
Balaguer com a Tipus 3-3, procedent de l’antiga col·lecció Vidal-Quadras, 
però el dibuix presenta algunes diferències notables. 
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DISTINCIONS 
 
El Govern aprova els Premis Nacionals de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya 2015 
 

• Es reconeix l’humorista gràfic Toni Batllori, el programa Valor 
afegit de TV3, els periodistes Xavier Graset i Salvador Cot, el Canal 
Reis TV o el publicista Agustí de Uribe-Salazar 
 

• El lliurament dels premis tindrà lloc aquest dijous i el presidirà el 
president de la Generalitat, Artur Mas, al Palau de la Generalitat 

 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es concedeixen els Premis Nacionals 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya d’aquest 2015. Enguany el 
jurat de la XV edició dels guardons ha decidit atorgar-los a l’humorista gràfic 
Toni Batllori, en la categoria de Premsa; al programa Valor afegit de TV3, en 
la categoria de Televisió; al periodista Xavier Graset, en la categoria de Ràdio; 
al periodista Salvador Cot, en la categoria de Mitjans d’arrel digital; al Canal 
Reus TV, en la categoria de mitjans de proximitat, i al professional de 
Relacions Públiques, Agustí de Uribe-Salazar, en la categoria de Publicitat. 
 

- Toni Batllori, Premi Nacional de Premsa.S’ha valorat la seva dilatada 
trajectòria com a ninotaire i humorista gràfic, i especialment l’anàlisi 
esmolada de l’actualitat que ofereix des de la tira de sàtira política que 
publica, fa més de vint anys, al diari La Vanguardia.  

 
- Xavier Graset, Premi Nacional de Ràdio. Se’l reconeix per la seva 

trajectòria professional, que s’ha desenvolupat principalment a la ràdio 
pública catalana, però també en altres mitjans com TV3 o Canal Reus 
TV. Actualment dirigeix el programa L’Oracle de Catalunya Ràdio. 

 
- Programa Valor afegit, Premi Nacional de Televisió. Amb més de 

500 emissions i 13 anys en antena, es reconeix la fidelitat del programa 
a la seva tasca divulgativa i de servei públic amb uns continguts 
rigorosos i de qualitat. 

 
- Salvador Cot, Premi Nacional de Mitjans d’arrel digital. S’ha valorat 

la seva tasca al capdavant de l’edició digital del diari Avui i de Nació 
Digital, mitjans que sota la seva direcció van assolir el lideratge en el 
rànquing d’audiència dels digitals en català. Actualment, Cot dirigeix El 
Singular Digital.  

 
- Canal Reus TV, Premi Nacional de Mitjans de proximitat. És una de 

les televisions locals de referència a Catalunya. Aquesta televisió va 
néixer el 1998 per iniciativa d'un col·lectiu de tretze socis, professionals 
del periodisme i la comunicació formats a Reus i el Camp de 
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Tarragona, entre els quals es troben Andreu Buenafuente, Carles 
Francino, Josep Maria Martí o Josep Maria Girona. 

 
- Agustí de Uribe-Salazar, Premi Nacional de Publicitat. Pioner de les 

Relacions Públiques a l’Estat espanyol i amb 50 anys d’exercici 
professional, és president de Gabinet Uribe des de 1977. Ha estat 
president de l’Agrupación Española de Relaciones Públicas (AERP); 
fundador i president de l’Asociación de Empresas Consultoras en 
Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC), patronal del sector, i 
fundador i primer vicedegà del Col·legi de Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya, entre altres.  

 
Els Premis van ser creats l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de 
la primera emissió regular de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels guardons és 
atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la 
comunicació a Catalunya o en llengua catalana, o a la trajectòria professional, 
institucional o empresarial que hagi destacat, en el seu conjunt. Tenen 
caràcter honorífic i no comporten dotació econòmica. 
 
El jurat està presidit pel secretari de Comunicació del Govern, Josep Martí, i el 
formen el president del Consell Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher; 
la directora de Comunicació de la Diputació de Barcelona, Mònica Fulquet; el 
degà del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Ton del 
Pozo; l’exdegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep Maria Martí; la 
membre del Comitè Executiu de la Federació d’Associacions d’Editors de 
Premsa, Revistes i Mitjans Digitals en Català Helena Solà, i el doctor i 
professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la URL Josep Lluís 
Micó.  
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Nomenaments 
 
Maria Carme Duch, directora del Servei d’Ocupació de Catalunya 

 
Nascuda l’any 1958 a Bellpuig (Urgell) 
 
Diplomada en Hoteleria i Turisme, llicenciada en Ciències del Treball per la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) i màster en Gestió i Administració Local per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  
 
L’any 1984 comença una trajectòria com a docent a l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils (Baix Camp), on treballa fins al 2012 i on assumeix les 
responsabilitats de cap d’estudis, coordinadora de formació professional i 
directora, entre d’altres. 
 
En l’àmbit polític, ha estat tinent d’alcalde d’Ensenyament i Universitats de 
l’Ajuntament de Tarragona entre 2003 i 2007 i regidora al mateix Consistori 
fins al 2011. El 2012 és nomenada directora tècnica de l’Institut Català de les 
Qualificacions Professionals, responsabilitat que cedeix dos anys després per 
fer-se càrrec, fins a l’actualitat, de la direcció del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya. 
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