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El Govern compleix el 86% dels acords adoptats en el 
darrer Ple de pobresa i desigualtats 

 L’Executiu ha analitzat l’informe sobre el grau de compliment de 
les mesures recollides a la Resolució 577/X del Parlament de 
Catalunya, a les portes del debat sobre l’emergència social que 
s’inicia demà 
 

 La Resolució recull un ampli paquet de 158 mesures de lluita 
contra la pobresa en diferents àmbits com ara les beques 
menjador, la renda mínima d'inserció, el consum energètic, el 
transport públic, l'habitatge social o una finestreta única per 
atendre les necessitats socials 
 

El Govern ha complert el 86% dels acords adoptats en el ple monogràfic sobre 
pobresa i desigualtats celebrat al Parlament de Catalunya els dies 12 i 13 de 
març de 2014. Concretament, ha finalitzat un 75% de les actuacions i ha 
endegat un 11% de mesures de continuïtat. La resta d’actuacions, un 14%, 
estan actualment en curs. 
 
Així ho detalla l’informe presentat avui al Consell Executiu, en què es fa un 
seguiment dels esforços duts a terme pel Govern per donar resposta a 
aquesta prioritat social que es tractarà a partir de demà en el debat sobre 
emergència social que s’inicia al Parlament de Catalunya. 
 

Com a resultat del ple monogràfic de fa dos anys, el Parlament va aprovar la 
Resolució 577/X, que recull un conjunt de directrius per a l'acció 
governamental dins dels àmbits competencials dels diferents departaments. 
En aquest sentit, identifica 158 mesures que ha d'emprendre el Govern en 
diferents àmbits, com ara les beques menjador, la renda mínima d'inserció, el 
consum energètic, el transport públic, l'habitatge social o una finestreta única 
per atendre les necessitats socials.  
 
Algunes de les actuacions més destacades han estat: 

 Mesures destinades a infants i joves de famílies vulnerables (cobertura 
de necessitats bàsiques i lleure educatiu durant l’estiu i nou model de 
centres oberts). 

 Cobertura del 100% de la beca menjador per a l’alumnat amb risc 
social greu. 

 Manteniment del caràcter universal de l’atenció sanitària pública. 
 Nou servei de distribució d’aliments. 
 Lluita contra la pobresa energètica. 
 Accions per a la millora de l’ocupabilitat de les persones amb més 

dificultat per accedir al mercat de treball. 
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 Fer efectiva la prestació de la renda mínima d’inserció a totes les 
persones que tenen dret a rebre-la. 

 Ampliació dels ajuts econòmics per a manteniment i accés a l’habitatge. 
 Suport a les entitats per desenvolupar accions de lluita contra la 

pobresa. 

Grau de compliment per eixos 
 
Les mesures recollides en la Resolució del Parlament estan organitzades en 
onze eixos:  
 

1. Objectius del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, 
indicadors de risc i coordinació entre institucions i entitats. 

2. Redistribució de la riquesa: les polítiques fiscals de rendes. 
3. Accés al treball com a instrument bàsic d’inclusió social. 
4. Garantia del dret a l’habitatge. 
5. Accés als serveis de primera necessitat. 
6. Prevenció dels riscos en matèria de salut. 
7. Pobresa en la infància i l’adolescència. 
8. Pobresa i desigualtat en el jovent. 
9. Pobresa en el col·lectiu de la gent gran. 
10. Garantia del dret a la mobilitat. 
11. Intervenció comunitària en barris. 

 
Per eixos, el grau de compliment de les mesures és el següent:  
  

EIX   
TOTAL  
MESURES 

% 
Finalitzades 

% En 
continuïtat 

% En 
curs 

 I. OBJECTIUS DEL PACTE PER A LA 
LLUITA CONTRA LA POBRESA, 
INDICADORS DE RISC I 
COORDINACIÓENTRE INSTITUCIONS I 
ENTITATS 

16 50% 12,5% 37,5% 

 II. REDISTRIBUIÓ DE LA RIQUESA: LES 
POLÍTIQUES FISCALS DE RENDES 

18 55,56% 16,67% 27,77% 

 III. ACCÉS AL TREBALL COM A 
INSTRUMENT BÀSIC D’INCLUSIÓ SOCIAL 

27 77,78%   22,22% 

 IV. LA GARANTIA DEL DRET A 
L’HABITATGE 

22 90,90% 4,55% 4,55% 

 V. ACCÉS ALS SERVEIS DE PRIMERA 
NECESSITAT 

17 70,59% 23,53% 5,88% 

 VI. PREVENCIÓ DELS RISCOS EN 
MATÈRIA DE SALUT 

11 72,73% 9,09% 18,18% 

 VII. POBRESA EN LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA    

21 76,19% 14,29% 9,52% 

 VIII. POBRESA I DESIGUALTAT EN EL 
JOVENT 

9 88,89% 11,11%   

 IX. POBRESA EN EL COL·LECTIU DE LA 
GENT GRAN 

5 60% 40%   
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 X. GARANTIA DEL DRET A LA MOBILITAT 9 100%     

 XI. INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA EN 
BARRIS 

3 100%     

  
  

TOTAL   158 74,68% 10,76% 14,56% 

 

La situació de la pobresa a Catalunya 

 

L’any 2014, la taxa de risc de pobresa es va situar en el 20,9% a Catalunya. 
La mitjana espanyola va ser del 22,2% i la de la UE-28, del 17,2%. El grup 
d’edat amb un risc de pobresa més elevat és el dels menors de 16 anys, amb 
una taxa del 28,8%. 

El llindar del risc de pobresa se situa en 9.767 € per a les llars d’una persona i 
20.512 € en una llar formada per dos adults i dos infants. La taxa de risc de 
pobresa abans de tot tipus de transferències socials és del 46,4%. Si es 
comptabilitzen totes les transferències socials, es redueix fins al 20,9%.  

La taxa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), que agrupa el risc de 
pobresa, la baixa intensitat del treball i la privació material severa segons 
l’Estratègia Europa 2020, se situa en 26,0% a Catalunya, a l’Estat espanyol és 
del 29,2% i a la UE-28 és de 24,4%.  
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El Govern aprova sol·licitar l’adhesió de la Generalitat 
de Catalunya al FLA 2016  
 

 El Departament d’Economia i Hisenda xifra les necessitats de 
finançament en forma de préstec per a aquest any en 7.520 milions 
 

 L’import del FLA assignat a Catalunya per al primer trimestre del 
2016 és de 2.041,8 milions d’euros 
 

El Govern ha aprovat sol·licitar formalment l’adhesió de la Generalitat al Fons 
de Liquiditat Autonòmic (FLA) per al 2016. El Departament d’Economia i 
Hisenda xifra les necessitats de finançament en forma de préstec per a aquest 
any en 7.520 milions d’euros, d’acord amb els criteris establerts a la normativa 
del Fons. 
 
D’aquests 7.520 milions d’euros, 639 es destinaran a atendre l’objectiu de 
dèficit fixat per l’Estat per a aquest any (0,3% del PIB). La resta, 6.881 milions, 
serviran per cobrir els venciments de valors emesos, préstecs nacionals a llarg 
termini i préstecs internacionals, el retorn de les liquidacions negatives del 
model de finançament acordat al CPFF i el finançament de préstecs associats 
a mecanismes de liquiditat activats pel Ministeri d’Hisenda des de l’any 2012 
(FLA i Fons de Pagament a Proveïdors). 
 
A finals de febrer, el Ministeri d’Hisenda ja va comunicar al Departament 
d’Economia l’import del FLA assignat a Catalunya per al primer trimestre del 
2016, que va xifrar en 2.041,8 milions d’euros. El Departament està pendent 
que Hisenda aprovi la quantitat definitiva que adjudicarà a la Generalitat per a 
la resta de trimestres de l’any 2016.  
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El Govern posa en marxa el Programa de 
preinscripció universitària per millorar el servei 
d’atenció a prop de 90.000 estudiants 

 

 S’incorporen 17 efectius a l’Oficina d’Accés a la Universitat per 
reforçar la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) i 
els processos de preinscripció universitària a les 7 universitats 
públiques del país i la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat la creació del Programa de gestió de la preinscripció 
universitària per gestionar de manera òptima els diferents processos d’admissió a 
la universitat, des de les proves d’accés a la universitat fins a la preinscripció 
universitària de les 7 universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya, que afecten aproximadament a 90.000 usuaris.  

 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, adscrita al Departament d’Empresa i 
Coneixement, a través de l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU), gestiona el 
procés de preinscripció universitària per encàrrec de les universitats catalanes. 

 
Els processos d’admissió que es duen a terme des de l’OAU durant els mesos de 
juny a novembre corresponen a les proves d’accés a la universitat i a la 
preinscripció universitària de les convocatòries de juny, de setembre i d’octubre; 
la preinscripció universitària de retitulats, i la preinscripció al Màster de formació 
del professorat d’Educació secundària obligatòria i batxillerat, formació 
professional i ensenyament d’idiomes.  

 
S’incorporen 17 efectius a l’Oficina d’Accés a la Universitat per reforçar la gestió 
de les proves d’accés a la universitat (PAU) i els processos de preinscripció 
universitària a les 7 universitats públiques del país i la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya. 
 

  



 

 

Acords de Govern. 8.03.2016  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

7 

El Govern garanteix el sanejament de diversos 
municipis i comarques  

 
 Properament sortirà a licitació l’explotació i manteniment de 63 

sistemes de sanejament de que donen servei a prop de mig milió 
d’habitants  

 

 La inversió global, de gairebé 60 milions d’euros, garanteix la gestió 
d’aquestes instal·lacions de l’Agència Catalana de l’Aigua per al 
període 2016-2020 

 
El Govern ha aprovat una inversió de prop de 60 milions d’euros per garantir 
l’explotació, la conservació i el manteniment dels sistemes de sanejament 
d’una seixantena de municipis de les comarques de la Noguera, els Pallars, el 
Segrià, el Penedès, el Baix Llobregat, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental i 
el Tarragonès. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) iniciarà properament els tràmits per a la 
licitació dels contractes d’explotació, de conservació i de manteniment per als 
propers quatre anys d’un total de 63 sistemes de sanejament.  
 
Aquests contractes, que s’agrupen en cinc lots, permetran garantir el correcte 
sanejament de les aigües residuals de 469.000 habitants equivalents. Els lots 
són els següents: 
 
Noguera. Nuclis sanejats: Àger, Albesa, Algerri, Artesa de Segre, les 
Avellanes, Balaguer, la Baronia de Rialb, Ivars de Noguera, Oliana, Ponts, 
Térmens, Torrelameu, i Vallfogona de Balaguer. 
Capacitat de tractament: Q m/dia1 7.000 m3/d Hab equivalents2: 35.000 
 
Pallars. Nuclis sanejats: Alins, Altron, Àreu, Escaló, Espot, Espui, Estaís, 
Esterri d’Àneu, Figuerola d’Orcau, Gerri de la Sal, Guàrdia de Tremp, la 
Guingueta d’Àneu, Isona, Les Esglésies, Llessui, Llimiana, la Pobla de Segur, 
la Pobleta de Bellveí, Rialp, Roní, Salàs de Pallars, Saurí, Senterada, Sort, 
Tavascan, Tírvia, la Vall de Cardós, i Xerallo. 
Capacitat de tractament: Q m/dia 10.000 m3/d Hab equivalents: 43.000 
 
Rubí, Gelida, Castellví de Rosanes, Lledoner, i Avinyó. Nuclis sanejats: 
Rubí, Gelida, Castellví de Rosanes, Vallirana (nucli El Lledoner), i Avinyó 
Capacitat de tractament: Q m/dia 30.000 m3/d Hab equivalents: 151.000 
 
Segrià. Nuclis sanejats: Aitona, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, 
Almacelles, Almatret, Almenar, Corbins, Maials, Portella, Rosselló, Seròs, 
Soses, i Torres de Segre. 
 
Capacitat de tractament: Q m/dia 10.000 m3/d Hab equivalents: 43.000 
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Vila-seca i Salou (depuradora i terciari). Nuclis sanejats: Vila-seca i Salou. 
Capacitat de tractament: Q m/dia 47.500 h./hab equivalents:197.917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Q m/dia: capacitat de tractament de la càrrega contaminant per dia que té la depuradora 

 

2
Habitants equivalents: capacitat màxima de tractament d'aigües residuals per a la qual s'ha 

dissenyat la depuradora, a fi de poder tractar el que genera la població atesa incloent les 

activitats econòmiques i industrials que generen aigües residuals assimilables a urbanes  
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El Govern aprova el currículum del cicle formatiu de 
grau superior en brodats i rebosters 
 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional del sector 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’arts plàstiques i disseny en brodats i rebosters. L’objectiu és 
donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a 
Catalunya en aquest sector. La durada del cicle formatiu és de 1.950 hores i 
s’inscriu dins la família professional dels tèxtils artístics. 
 
La competència general del títol consisteix a concebre i produir brodats i 
rebosters per a la decoració d'interiors i del mobiliari; així com de tèxtils per a 
la confecció de peces de vestir, complements de moda i teixits i 
d'instal·lacions tèxtils per a escenografies teatrals o de qualsevol altre tipus 
d'espectacle. També inclou la realització de mostraris, de prototips per a 
dissenyadors o empreses tèxtils, i la recuperació i catalogació de tècniques i 
tèxtils brodats i rebosters tradicionals. 
 
El cicle formatiu de grau superior de brodats i rebosters s’adequa a les 
tendències actuals i a les noves pràctiques, que s’orienten cap a una 
revaloració de l’art del brodat amb noves formes i nous continguts actualitzant 
les antigues tècniques. Així mateix, amb aquest títol es garanteix la 
conservació de la riquesa d’aquesta tradició vinculada als tallers i la continuïtat 
dels seus procediments tècnico-artístics històrics, sense descuidar la 
necessària adaptació als mètodes, tecnologies i innovacions creatives que 
demana la indústria actual. 
 
El currículum incorpora continguts per poder conèixer i saber utilitzar els 
mètodes i sistemes de creació i elaboració de productes propis de 
l’especialitat; resoldre els problemes artístics i tecnològics que es plantegin 
durant el procés de projecció i realització o producció; i conèixer amb detall les 
especificacions tècniques dels equips i maquinària utilitzats. També preveu 
que els titulats coneguin i sàpiguen utilitzar les mesures preventives que 
respectin la salut i en el medi ambient, que investiguin les formes, materials, 
tècniques i processos creatius; i que comprenguin el marc legal, econòmic i 
organitzatiu que regula l'activitat professional. 
 
Les principals ocupacions que podran exercir els titulats seran, entre d’altres, 
en empreses del sector tèxtil; en empreses i tallers de caràcter artesanal i 
artístic; en tasques d'assessorament sobre brodats i rebosters a empreses, 
professionals independents o artistes; així com en la realització de projectes 
de caràcter artístic creats per ells, per altres titulats o per artistes. 
.    
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El Govern presenta un recurs d’inconstitucionalitat 
contra el pla estatal que regula l’adquisició dels 
crèdits de carboni 
 

 La Generalitat considera que el Pla PIMA Empresa no respecta les 
funcions executives de les comunitats autònomes en matèria de 
medi ambient, ja que l’Estat es reserva la gestió directa del Fons 
de Carboni per a l’adquisició de crèdits de carboni 
 

El Govern ha aprovat interposar un conflicte de competència davant el 
Tribunal Constitucional en relació amb l’adquisició de crèdits de carboni a 
càrrec del Fons de Carboni, dins del Pla d’Impuls al Medi Ambient en el sector 
de l’empresa, l’anomenat PIMA Empresa, per a la reducció de gasos amb 
efecte d’hivernacle. Ho ha fet després que el Consell de Garanties 
Estatutàries hagi emès un dictamen que conclou que determinats preceptes 
del Pla vulneren les competències de la Generalitat. 
 
Segons el Govern, en la regulació establerta per a l’aplicació del sistema 
d’ajudes en relació amb el Pla PIMA Empresa d’impuls al medi ambient en el 
sector empresarial no es respecta l’ordre competencial vigent en matèria de 
medi ambient, ja que l’Estat estableix un sistema de gestió directa 
centralitzada en el qual es reserva l’exercici de totes les funcions executives. 
Amb això evita la distribució territorialitzada dels fons, pressupostats en cinc 
milions d’euros, entre les comunitats autònomes. 
 
El Govern considera que en la regulació establerta en el Reial decret que 
regula l’adquisició dels Fons de Carboni per a una economia sostenible es 
margina novament les comunitats autònomes de les funcions executives que 
els correspon en matèria de medi ambient. 
 
L’any 2012, el Govern ja va interposar recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns dels preceptes que regulen el procediment general dels Fons de 
Carboni, per entendre que no es respectaven les competències de la 
Generalitat al reservar a instàncies estatals la realització de funcions 
executives. 
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Altres acords del Govern 
 
Impuls al desplegament de la Llei de formació i qualificació 
professionals 
 
El Govern ha aprovat considerar d’interès públic determinades activitats en 
l’àmbit de la formació i qualificació professionals per part d’empleats públics. 
El principal objectiu és possibilitar el desplegament de la Llei de formació i 
qualificació professionals, per l’impuls que representa per al desenvolupament 
i coordinació de la formació professional. 
 
La declaració d’interès públic afecta dues activitats: d’una banda, l’avaluació i 
acreditació de competències professionals; i de l’altra, la preparació i execució 
del reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral, la formació no formal o la formació informal. 
 
També són dos els destinataris de les activitats. Respecte de l’avaluació i 
acreditació de competències professionals, beneficia les persones amb 
experiència laboral que vulguin acreditar les unitats de competència de les 
qualificacions professionals i obtenir els efectes corresponents de convalidació 
o exempció sobre els mòduls dels títols i dels certificats de professionalitat. 
Pel que fa a la preparació i execució del reconeixement acadèmic, permet a 
les persones amb experiència laboral validar determinats continguts dels 
ensenyaments del sistema educatiu. 
 
Ratificació de la integració a Eurecat del Centre Tecnològic de Nutrició i 
Salut 

El Govern ha acordat ratificar la integració a Eurecat del Centre Tecnològic de 
Nutrició i Salut (CTNS). Ubicat a Reus, el CTNS treballa per a la competitivitat 
de les empreses del sector de la nutrició i la salut mitjançant l’aplicació de 
noves tecnologies i l’impuls a l’R+D. 

Creat el 2015, Eurecat és el resultat de la fusió dels centres tecnològics 
avançats ASCAMM, Barcelona Digital Centre Tecnològic, Barcelona Media i 
CETEMMSA. La integració del CTNS a Eurecat es farà efectiva en els pròxims 
mesos. D’aquesta manera, a més de reforçar les competències d’Eurecat, li 
permetrà tenir presència física a la província de Tarragona i esdevenir una 
porta d’entrada per a les empreses del territori. 

El Govern, a través d’ACCIÓ, impulsa la política d’integració de centres 
tecnològics catalans per tal d’obtenir massa crítica, donar un millor servei al 
teixit empresarial català i competir amb èxit internacionalment. 
  



 

 

Acords de Govern. 8.03.2016  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

12 

Aprovació del Decret d’adscripció de la Secretaria d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea 
 
El Govern ha aprovat el decret que adscriu la Secretaria d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea al nou Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència. Aquesta adscripció resta condicionada al 
manteniment de la suspensió cautelar determinada pel Tribunal Constitucional 
arran del conflicte positiu de competència admès a tràmit. 
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Nomenaments 
 

Departament d’Ensenyament 
 

 Jordi Ficapal Mestres, president del Consell Català de Formació 
Professional 

 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 

 Francesc Ramon Subirada, director general de Recerca 

 Montserrat Ribera, directora de l’Agència Catalana del Consum 
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Currículums 
 
Departament d’Ensenyament 
 
Jordi Ficapal Mestres, president del Consell Català de Formació 
Professional 
 
Nascut a Barcelona l’any 1962.  
 
Diplomat en magisteri de Ciències Socials (Blanquerna), llicenciat en 
Antropologia social i cultural (UB) i diplomat en Funció gerencial de 
l’administració pública i màster en Direcció pública per ESADE (URL). Ha 
cursat postgraus en Cooperació i desenvolupament (UB), Família i benestar 
social (UB) i Estratègia i competitivitat regional (UPC). 
 
Des de 2001 és professor i investigador a ESADE-Escola universitària de 
turisme Sant Ignasi (URL) on ha estat director acadèmic i de recerca. 
Actualment és director de l’Observatori de turisme responsable i RSE de la 
Facultat de turisme i direcció hotelera Sant Ignasi (URL). És membre de la 
Càtedra ETHOS d’ètica aplicada i de la Càtedra UNESCO en Educació, 
tecnologia i desenvolupament, ambdues de la Universitat Ramon Llull. Ha 
estat membre fundador a Espanya de SIETAR, Society for intercultural 
education, trainig and research, i de VOLPA, Voluntariat Pedro Arrupe, a 
Catalunya.  
 
Ha dirigit, entre d’altres projectes, l’equip de consultors per a l’aplicació del 
Codi ètic per a l’Organització mundial del turisme de les Nacions Unides, el 
Projecte interuniversitari de cooperació en Emprenedoria i negocis inclusius 
en turisme sostenible a la província de Quispicanchi (Perú), el VIIè Congrés 
internacional en turisme responsable a les destinacions i el Grup de recerca 
GRETHOS. Entre 1988 i 1992, com a cooperant internacional d’Intermón, va 
dirigir el grup de microempreses del Colegio internado Juan XXIII de 
Cochabamba (Bolívia). 
 
De 2011 a 2015 ha estat 1r. tinent d’alcalde i regidor delegat d’Hisenda, 
Recursos humans, Promoció econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de 
Cervelló (Baix Llobregat). 
 
Departament d’Empresa i Coneixement 

 
Francesc Subirada, director general de Recerca 
 
Nascut a Barcelona l’any 1962. 
 
És enginyer químic per l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i Master in Business 
Administration per la Open University Business School (OUBS, Regne Unit).  
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Des del 1989 fins el 1999 va treballar com a responsable de diverses 
posicions estratègiques, tècniques i de negocis a IBM. Entre l’any 2000 i el 
2004 va ser director associat de l’Institut de Recerca conjunt IBM-UPC. També 
va ser director del Centre d’Estudis Avançats (CAS) d’IBM a Barcelona. 
 
L’any 2005 va contribuir a fundar el Barcelona Supercomputing Center (BSC), 
un consorci públic del que ha estat director associat des de la seva creació 
fins a l’actualitat. 
 
És membre de diversos consells i juntes a nivell europeu en l’entorn de la 
recerca i el desenvolupament en tecnologies de la informació i les 
comunicacions, amb especial incidència en l’estratègia europea de 
supercomputació. Al llarg de la seva carrera professional ha col•laborat 
contínuament amb universitats i centres públics i privats de recerca i 
desenvolupament d’àmbit nacional i internacional. 
 
Montserrat Ribera, directora de l’Agència Catalana del Consum 
 
Nascuda a Guardiola de Berguedà l’any 1960.  
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (UB). Diplomada en Fiscalitat i Diplomada en Anàlisi Financer per 
EADA.  
 
Ha exercit, fins a l’actualitat, com a Gerent de Coordinació Industrial a 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) depenent de la 
Conselleria de Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Anteriorment, va treballar a l’empresa privada en el sector de les 
assegurances i serveis (1984 a 1988), després va ser delegada del Centre 
d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a les Comarques 
Centrals (1988 a 2004).  
 
Ha estat també diputada al Parlament de Catalunya (2008 a 2015), i en l’àmbit 
territorial ha estat alcaldessa de Guardiola de Berguedà (2003 a 2015) i 
presidenta del Consell Comarcal del Berguedà (1999 a 2008).  

 


