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El Govern crea el Guardó Pau Casals per enfortir la 
projecció internacional de Catalunya amb la figura del 
Legat o Legada d'Honor de la Cultura Catalana 
 

 La distinció atorgarà als guardonats tasques de representació, 
promoció i projecció internacional de la cultura catalana durant 
dos anys 

 L'elecció de Pau Casals per donar nom al guardó respon al fet que, 
a més de ser un dels millors violoncel·listes del segle XX, va 
actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana 

 El Guardó Pau Casals s’atorgarà amb periodicitat biennal i es 
concedirà a títol vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució 
 

El Govern ha aprovat la creació del Guardó Pau Casals amb l'objectiu de 
fomentar la projecció exterior de la cultura catalana i situar el model cultural 
del país com a referent i marca internacional. La distinció suposa atorgar a 
personalitats rellevants de l'àmbit cultural català el títol honorífic de Legat o 
Legada d'Honor de la Cultura Catalana perquè contribueixin a la seva 
projecció arreu del món.  
 
El Guardó Pau Casals neix, doncs, amb una doble finalitat. Per una banda, 
distingir a les personalitats rellevants de l’àmbit cultural català que hagin 
contribuït significativament en la projecció exterior de cultura catalana. I, per 
una altra, atorgar a les persones guardonades l’honor d’exercir durant dos 
anys naturals,  de forma altruista i gratuïta, i sota la denominació honorífica de 
Legat o Legada d’Honor de la Cultura Catalana, tasques específiques de 
representació, promoció i projecció internacional de la cultura catalana. 
 
Aquestes tasques es desenvoluparien tant en el marc de les seves 
respectives activitats professionals com en tots aquells esdeveniments o actes 
culturals als quals puguin assistir a petició de la Generalitat. 
 
Els requisits per poder rebre el guardó són: 
 
1. Ser personalitats de prestigi internacional reconegut per la seva excel·lència 

en qualsevol disciplina o professió de l'àmbit cultural. 
 

2. Haver contribuït a la projecció internacional de la cultura catalana 
 

3. Tenir un ressò, influència o fama internacional que els permeti amplificar el 
missatge de Catalunya com a país de prestigi, d'excel·lència i de qualitat. 

 

4. Tenir una excel·lent reputació, integritat i honorabilitat pública i privada, i no 
donar suport a organitzacions o causes que siguin incompatibles amb les 
finalitats de la distinció. 
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El Guardó Pau Casals s’atorgarà amb periodicitat biennal i es concedirà a títol 
vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució, i la relació de possibles 
persones candidates s'elaborarà i es valorarà amb la participació de la 
Fundació Pau Casals. 
 
La decisió de crear aquesta nova distinció s'emmarca en l'impuls d'avançar 
cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, eficient i 
competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a l'avantguarda de les 
polítiques culturals del món i desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per 
situar el model del país com a referent i marca internacional. 
 
Catalunya ha tingut històricament una vocació internacional clara, una llarga 
tradició d’obertura cap a l’exterior i una forta capacitat d'absorció de les 
diverses influències, gràcies a la seva ubicació geogràfica i com a porta 
d’entrada a Europa. La cultura catalana és un reflex viu d’aquestes 
característiques, pel fet de ser testimoni fonamental de la trajectòria històrica i 
d’identitat de la col·lectivitat nacional. 
 
L'elecció de Pau Casals per donar nom al guardó respon al fet que va ser un 
dels millors violoncel·listes del segle XX i és reconegut com un dels millors 
intèrprets i directors d'orquestra del seu temps en l’escena internacional. 
També va actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana, per 
la qual cosa la seva figura transcendeix la dimensió de l’artista individual i 
constitueix un símbol emblemàtic de la petja que la cultura catalana deixa al 
món. 
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El Govern aprova la signatura d’un acord amb el 
Consell de l’Advocacia Catalana per incrementar l'ús 
del català als jutjats 
 

 Es tracta d’una prova pilot per al 2017 i s’hi podran acollir 
voluntàriament tots els advocats que presten serveis d’assistència 
jurídica gratuïta a Catalunya 

 L’any passat, l’ús del català va caure fins al 8,4 %, la pitjor dada de 
la dècada 

 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un acord entre Justícia i el Consell de 
l’Advocacia Catalana perquè els professionals del torn d’ofici presentin els 
seus escrits en llengua catalana. Es tracta d’una prova pilot per al 2017 i s’hi 
podran acollir voluntàriament tots els advocats que presten serveis 
d’assistència jurídica gratuïta a Catalunya.  
 
Els professionals que hi participin informaran els seus clients sobre el dret de 
dirigir-se a la justícia en català. L’objectiu és incrementar la presència de la 
llengua en les demandes, recursos, apel·lacions i notificacions judicials, entre 
altres procediments. El Departament de Justícia compensarà la tasca 
professional dels advocats d’ofici amb 14 euros addicionals per cada actuació 
presentada en català. Aquesta prova pilot compta amb un pressupost de 
915.000 euros per al 2017.  
 
 
L’ús del català cau fins al 8,4 %, la pitjor dada de la dècada 
 

Sentències finals 
Any 2015 

% català català castellà Total 

Barcelona Ciutat   8,3   8.749   96.721 105.470 

Barcelona Comarques   7,4   5.116   63.920   69.036 

Demarcació de Girona 16,7   3.466   17.312   20.778 

Demarcació de Lleida   9,3   1.113   10.917   12.030 

Camp de Tarragona   3,6      718   18.970   19.688 

Terres de l'Ebre   5,5      214     3.661     3.875 

Total   8,4 % 19.376 211.501 230.877 

  

Evolució de les sentències dictades en català 2006-2015 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18,1 % 16,8 % 16,3 % 16 % 14,5 % 13,1 % 12,7 % 12,4 % 12,2 % 8,4 % 
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L’ús del català a la justícia ha caigut per desè any consecutiu. Segons les 
dades recollides pel Departament de Justícia, durant el 2015 només s’ha 
dictat en català el 8,4 % de les sentències. El Camp de Tarragona registra la 
pitjor dada, amb un 3,6 % de sentències en català. La demarcació de Girona 
és la que obté els millors resultats quant a ús de la llengua; no obstant això, 
només arriba al 16,7 %. 
 
El Consell d’Europa demana que l’Estat “garanteixi la presència” de les 
llengües cooficials 
  
L’anunci de la pitjor dada d’ús del català a la justícia dels últims deu anys 
ha coincidit amb una recomanació del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa, que s’ha adreçat al Govern espanyol en relació amb l’aplicació 
de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. La 
recomanació suggereix que “s’intensifiquin les mesures pràctiques 
destinades a garantir l’adequada presència de les llengües cooficials a 
l’Administració de l’Estat”.  
 
El Comitè de Ministres fa aquestes recomanacions d’acord amb l’informe 
d’un Comitè d’Experts. Aquests experts subratllen que les autoritats 
judicials, civils i administratives haurien de dur a terme els procediments 
en català, si una de les parts ho sol·licita. L’informe també insta a 
augmentar la proporció de jutges i fiscals capaços d’utilitzar el català  com 
a llengua de treball als tribunals. No obstant això, el coneixement del 
català és només un mèrit, però no un requisit per accedir a un lloc de 
treball de l’Administració de justícia a Catalunya. 

  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/293688/ca/lus-catala-justicia-cau-8-4-pitjor-dada-anys.do
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/usos_linguistics/marc_legal1/normativa_sobre_usos_ling/carta_europea_de_les_llen/recomanacio_Comite_Ministres_Consell_Europa_aplicacio_Carta/index.html
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/usos_linguistics/marc_legal1/normativa_sobre_usos_ling/carta_europea_de_les_llen/recomanacio_Comite_Ministres_Consell_Europa_aplicacio_Carta/index.html
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/usos_linguistics/marc_legal1/normativa_sobre_usos_ling/carta_europea_de_les_llen/
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/usos_linguistics/marc_legal1/normativa_sobre_usos_ling/carta_europea_de_les_llen/informe_Comite_Experts_compliment_CELRM
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/seccions_tematiques/usos_linguistics/marc_legal1/normativa_sobre_usos_ling/carta_europea_de_les_llen/informe_Comite_Experts_compliment_CELRM
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El Govern aprova l’ampliació de les bonificacions a la 
C-16 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa 
 

 A partir del 2 de gener de 2017, els vehicles que circulin de pas per 
l’autopista podran beneficiar-se també dels descomptes que 
s’apliquen als moviments interns  

 Es calcula que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles 
addicionals: 2.200 dels quals ja circulen per la C-16 i 2.600 que 
deixarien de circular per la C-55 o la C-58 

 L’ampliació del sistema de descomptes dóna resposta a una 
reivindicació del territori 
 

 

El Govern ha aprovat avui el Decret que regularà l’ampliació del sistema de 
descomptes en els peatges a l’autopista C-16 al tram entre Terrassa (Vallès 
Occidental) i Manresa (Bages). Això permetrà estendre a més vehicles les 
bonificacions que s’hi apliquen des de gener passat a l’autopista.  
 

En concret, des del 4 de gener, la Generalitat aplica un sistema de 
descomptes a la C-16 al tram Terrassa - Manresa (peatge de Sant Vicenç de 
Castellet), que consisteix en la gratuïtat del peatge a la barrera lateral i un 
descompte del 50% a la barrera troncal per a determinats itineraris interns en 
hores punta. En aquests mesos, s’han beneficiat d’aquests descomptes 
382.369 vehicles, dels quals 297.532 a la barrera troncal i 84.837 a la lateral.  

 
Millorar la informació 
 
L’ampliació del sistema de descomptes dóna resposta a una reivindicació del 
territori. Es podran beneficiar indistintament tots els cotxes amb origen o 
destinació al Bages, Berguedà, Solsonès, Vallès Occidental, Barcelonès, de la 
Cerdanya, etc., atès que els descomptes deixen d’aplicar-se estrictament a 
l’entorn de Manresa i per uns accessos determinats.   
 
Per atraure més trànsits a la C-16 i descongestionar la C-55, la Generalitat 
avança en aquest model, de manera que deixaran d’aplicar-se algunes 
restriccions sobre els moviments d’entrada i sortida a l’autopista. Tots els 
usuaris del tram Sant Vicenç de Castellet-Sant Fruitós de Bages tindran 
descompte.  
 
La mesura pretén optimitzar la C-16, millorar la mobilitat i potenciar les 
comunicacions entre la Catalunya Central i l’àrea de Barcelona. Es calcula 
que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals: 2.200 dels 
quals ja circulen per la C-16 i 2.600 que deixarien de circular per la C-55 o la 
C-58.  
 
El nou sistema s’aplicarà de la manera següent: 
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 Barrera lateral: descompte del 100% per als vehicles que circulin per 
la C-16 amb origen o destinació cap al nord que utilitzin aquesta 
barrera. Fins ara, s’aplicava als moviments entre l’enllaç número 41 i 
els enllaços número 49 (Manresa Sud), 50 (Manresa Centre) i 54 (Sant 
Fruitós de Bages). La mesura pretén descongestionar la C-55. 
 

 Barrera troncal: descompte del 50% per a tots els trànsits. No serà 
necessari que els vehicles entrin o surtin de la C-16 pels enllaços 49 
(Manresa Sud), 50 (Manresa Centre) i 54 (Sant Fruitós de Bages). 

 
Aquests descomptes s’aplicaran als turismes que circulin de dilluns a 
divendres no festius entre les 7 hores i les 10.30 hores i entre les 17 i les 21 
hores i utilitzin el sistema de pagament dinàmic o telepeatge (sistema Via T) o 
qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat. Precisament, existeix 
actualment una aplicació per a smartphones (Satelise) que, sense cap cost, 
permet el pagament i gaudir dels descomptes. L’usuari ha d’emprar el teletac, 
o tenir activada l’aplicació Satelise, tant a l’entrada com a la sortida de 
l’autopista. Cal recordar que, addicionalment, es mantenen les bonificacions 
del 45% de dilluns a divendres per a tots els turismes i el 30% per a vehicles 
ecològics, 40% per a vehicles d’alta ocupació i del 100% per a vehicles 
elèctrics.  
 
L’ampliació de les bonificacions que ara es regulen mitjançant aquest Decret 
es començaran a aplicar el 2 de gener de 2017. 
  



 

 

Acords de Govern. 27.12.2016  

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

 

8 

El Govern aprova un acord de finançament de 40 
milions per reactivar les obres de la Línia 9 a la Zona 
Franca  

 La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona signen un conveni que 
impulsarà les estacions de Foneria i Foc Cisell del tram II de la 
Línia 9, al seu pas pel barri de la Marina del Port 

 

 L'acord inclou la venda de nou immobles en desús de la 
Generalitat al consistori barceloní, a canvi de destinar els 40 
milions rebuts a posar en marxa les estacions      

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar la signatura d’un acord de finançament de 
40 milions d’euros que servirà per desencallar les obres de construcció de les 
estacions de Foneria i Foc Cisell del Tram II de la Línia 9 del metro de 
Barcelona. La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona signaran un conveni de 
col·laboració que determina la venda al consistori barceloní de nou immobles 
propietat de la Generalitat de Catalunya actualment sense cap ús 
administratiu.  
 
Entre aquests actius, que sumen un valor total de 40.020.614,34 euros, es 
troben l’edifici del borsí (plaça de la Verònica), que havia estat antigament seu 
de l’Escola Llotja, i les antigues cotxeres de Borbó (al districte de Nou Barris). 
També passaran a mans de l’Ajuntament fins a set finques del recinte que va 
acollir la  colònia tèxtil de Batlló-Magòria (districte Sants-Montjuïc).  
 

IMMOBLE/SOLAR DIRECCIÓ DISTRICTE SUPERFICIE 

PREU (euros/ 

sense 
impostos/ 
lliures de 
càrregues) 

Antigues cotxeres de Borbó 
C. Costa i Cuixart, 14-
22 

Nou Barris 4567,00 m
2
 8.000.000,00  

Dues finques del Pla General 
Metropolità Batlló-Magòria C. Mossèn Amadeu 

Oller, 3 i 15 
Sants-Montjuïc 

584,00 m
2
 

2.461,50 m
2
 

10.500.000,00  

Cinc finques del Pla General 
Metropolità Batlló-Magòria (tret 
dels terrenys que ocupa el 
centre cívic de l’antiga estació 
de ferrocarril) 

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 181-247   

Sants-Montjuïc 

10.965,70 m
2
 

3.528,00 m
2
 

4.847,89 m
2
  

188,34 m
2
 

687,00 m
2
 

13.500.000,00  

Edifici del Borsí 
Pl. Verònica i c. Avinyó, 
23  

Ciutat Vella 918,21 m
2
 8.020.614,34  

Total   

 
27829,43 m

2
 

 

   40.020.614,34 

 
La voluntat del Govern és potenciar la connectivitat i millorar el transport públic 
a l’eix del Passeig de la Zona Franca, al barri barceloní de la Marina del Port 
(districte de Sants Montjuïc), on conflueixen la trama urbana de petites 
barriades i l’activitat més industrial i firal. A més, les necessitats futures de 
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mobilitat augmentaran de forma exponencial, tenint en compte la instal·lació 
d’espais emergents d’oficines de nova construcció.  
 
El conveni, que comptarà amb una comissió mixta de seguiment, aconsegueix 
reactivar les obres del metro de la Línia 9 i, d’altra banda, troba una solució a 
una sèrie d’immobles en desús. El traspàs a l’Ajuntament de Barcelona dels 
edificis del Borsí, les antigues cotxeres de Borbó i les finques adscrites al 
recinte Batlló-Magòria permetran millorar els serveis públics locals.   
 
Districte administratiu de la Generalitat 
 
En aquest sentit, la pròpia Generalitat promociona a la zona un gran complex 
que concentrarà bona part de les oficines de l’administració catalana, ara 
disperses pel centre de Barcelona. El nou districte administratiu ha d’estar llest 
en la seva primera fase per poder fer efectiu el trasllat cap a finals del 2019, 
afectant uns 2.800 funcionaris.  
 
L’increment de l’oferta de transport públic del districte Sants-Montjuïc també 
afectarà en positiu la majoria dels municipis que configuren l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Cornellà i Esplugues de Llobregat), que veuran 
augmentades les sinergies en els àmbits del sector immobiliari, els serveis 
públics i les infraestructures de transport. Així mateix, una millora en la 
connectivitat permetrà potenciar el creixement econòmic i diversificar l’oferta 
de serveis i activitats.   
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El Govern dóna llum verda al primer pla d’acreditació i 
qualificació professionals, amb una oferta de 7.900 
places  
 

 El Pla permetrà que persones amb mancances de qualificació 
professional puguin acreditar les competències adquirides al llarg 
de la vida laboral 

 
El Govern ha aprovat avui el primer Pla d’acreditació i qualificació 
professionals, que preveu una oferta de 7.900 places d’avaluació i acreditació 
de competències fins el 2018. Permetrà que persones amb mancances de 
qualificació professional puguin avaluar i acreditar les competències 
adquirides a través de la seva experiència professional. El Pla l’han elaborat 
els departaments d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies en 
coordinació amb el Consell Català de la Formació Professional. 

  
Els procediments d’avaluació de competències professionals permeten 
reconèixer i acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral, 
mitjançant la feina desenvolupada als llocs de treball o bé en processos 
d’aprenentatge no formal.  
 
Aquesta actuació és una de les mesures del desplegament de la Llei 10/2015, 
de formació i qualificació professionals, que estableix que el Govern ha de 
desplegar reglamentàriament el Pla d’acreditació i qualificació professionals. 
Així mateix, aquest és el primer dels desplegaments previstos en l’Acord 
GOV/143/2015, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el calendari de 
desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professionals. 
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El Govern aprova el Decret llei que autoritza la 
formalització d’operacions d’endeutament durant el 
període de pròrroga pressupostària 
 

 La norma estableix que l’augment del deute no pot superar el límit 
fixat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015 

 

El Govern ha aprovat avui el Decret llei que autoritza la Generalitat de 
Catalunya a formalitzar operacions d’endeutament durant el període de 
pròrroga pressupostària. L’acord permet a la Generalitat i a les entitats del 
sector públic dur a terme operacions d’endeutament durant aquest període, 
eventualitat que s’ha de preveure mentre no s’aprovin els nous comptes.  
 
La norma aprovada avui permet operacions en qualsevol modalitat, tant a 
l’interior com a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el 
límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015, incrementat pels imports que es derivin dels programes 
d’endeutament aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. El Decret llei entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2017. 
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El Govern declara el Museu de Lleida Diocesà i 
Comarcal com a museu d'interès nacional 

 

 Aquest museu està integrat per les col·leccions de l’antic Museu 
Diocesà, la d’arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la del 
tresor de la catedral de Lleida 

 
El Govern ha acordat declarar el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal com a 
museu d’interès nacional. D’aquesta manera, l’Executiu ratifica aquesta 
catalogació del Museu, després que el Departament de Cultura incoés 
l’expedient el passat 13 de setembre i que, posteriorment, la Junta de Museus 
de Catalunya emetés, el 9 de novembre, un informe favorable a la proposta de 
declaració. 
 
El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, inaugurat l’any 2007, està integrat 
bàsicament per tres col·leccions: la de l’antic Museu Diocesà, la d’arqueologia 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la del tresor de la catedral de Lleida. Aquestes 
col·leccions comprenen bàsicament totes les èpoques de la història i de l’art 
del nostre país i les fan patents a través d’objectes destacats, d’altíssim nivell.  
 
Aquestes peces, que són fites de la història de les terres ponentines, es veuen 
contextualitzades per una amplia col·lecció d’altres objectes que fan entendre 
tot un món cultural i la seva evolució. El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal 
és un equipament patrimonial indispensable per entendre les Terres de 
Ponent i, en conseqüència, per a una comprensió global de Catalunya i dels 
territoris vinculats a la nostra cultura. 
 
Actualment, completen la llista de museus d’interès nacional la Fundació Joan 
Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, 
el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Montserrat i el Museu Picasso. 
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El Govern declara la Festa dels Reis d’Igualada com a 
festa patrimonial d’interès nacional 
 

 El voluntariat i la solidaritat són dos dels aspectes més importants 
d’aquesta festa, que s’inicia el 28 de desembre i clou amb la 
Cavalcada dels Reis 

 Nascuda el 1899, es tracta d’una de les cavalcades de reis més 
antigues de Catalunya 

 
El Govern ha acordat declarar la Festa dels Reis d’Igualada com a festa 
patrimonial d’interès nacional. La Festa dels Reis és una celebració 
emmarcada dins les festes nadalenques. A Igualada pren una gran rellevància 
pels seus elements propis, per l’antiguitat i per la gran participació i 
mobilització ciutadana.  
 
La Cavalcada dels Reis d’Igualada és una de les més antigues de Catalunya, 
ja que es remunta al 1899. Cal destacar la seva continuïtat al llarg dels anys, 
tot i algunes interrupcions puntuals per motius diversos. La Festa dels Reis, 
organitzada per la Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada i l’Ajuntament 
d’Igualada, és una festa plenament consolidada i fortament arrelada, una festa 
oberta a tothom.  
 
El voluntariat i la solidaritat són dos dels aspectes més importants de la festa. 
Actualment, i com també s’ha fet al llarg de la seva història, entitats i la 
mateixa Comissió treballen per poder fer possible que tots els infants tinguin 
regals.  
 
Els actes de la Festa dels Reis d’Igualada s’inicien el dia 28 de desembre, 
amb l’arribada del patge Faruk a la ciutat i l’organització d’un espectacle amb 
infants i les seves famílies. El patge porta dos llibres, un de blanc i un de 
negre, on, durant els dies que falten per a la nit de Reis, registrarà els infants 
segons el seu comportament.  
 
A partir del dia 29 de desembre, es fan diverses audicions radiofòniques 
diàries, durant les quals el patge Faruk es dirigeix de manera individualitzada 
als infants. El dia 1 de gener, al Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí, els més 
petits de la ciutat lliuren al patge la carta als Reis, amb un model que cada any 
edita la Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada. El dia 5 de gener, a les sis 
de la tarda, se celebra la cavalcada.  
 
El lloc de sortida és l’antic hospital d’Igualada i avança pels carrers que 
formen l’eix longitudinal de la ciutat. Els patges reparteixen els paquets pels 
domicilis del recorregut, pujant pels balcons i finestres,. Quan finalitza la 
cavalcada es reparteixen els altres paquets per la resta de la ciutat. Hi 
participen aproximadament 1.500 voluntaris, dels quals més de 800 són 
patges, i es reparteixen a l’entorn dels 2.000 paquets.  
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Altres acords  

Pròrroga per cinc anys del contracte de gestió d’IDIADA  
                 
El Govern ha autoritzat avui els tràmits necessaris per prorrogar durant cinc 
anys el contracte de gestió amb la societat Institut d’Investigació Aplicada de 
l’Automòbil Automotive Technology (IDIADA), que vencia el proper 2019. La 
societat, participada en un 20% per la Generalitat de Catalunya, havia 
demanat aquesta prolongació com a garantia per efectuar inversions a llarg 
termini. IDIADA presta serveis altament especialitzats d’assaig, recerca, 
desenvolupament, control de qualitat i de certificació en el sector de 
l’automòbil. 
 
IDIADA és una empresa amb fort impacte territorial i industrial a Catalunya. 
Les seves instal·lacions de Santa Oliva (Baix Penedès) generen ocupació 
qualificada –més de 1.000 llocs de treball directes i 400 d’indirectes- i tenen un 
fort impacte directe i indirecte en l’activitat econòmica tant de la comarca com 
de la demarcació de Tarragona. La seva activitat, a més de contribuir a 
consolidar la indústria catalana de l’automoció, atreu a Catalunya empreses 
com Mercedes, Audi, Ferrari, Yokohama o Hankook.  
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Nomenaments  
 
Maria Badia i Cutchet, secretària d'Afers Exteriors i de la Unió Europea 
 

Nascuda a Sant Quirze del Vallès l’any 1947 
 
Ha estudiat Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona i en els inicis va 
treballar com a professora d’anglès d’escoles d’educació primària a Sabadell. 
 
Fins avui ha estat directora general de Relacions Exteriors de la Secretaria 
d’Afers Exteriors i Unió Europea, adscrita al Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

  
Diputada al Parlament Europeu pel PSC-PSOE del 2004 al 2014 i 
vicepresidenta de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates del 2009 
al 2014. Adscrita a les Comissions de Cultura i Educació, Indústria, AAEE i 
Comerç Internacional, així com a les delegacions per les relacions de la UE 
amb la República Popular Xinesa, Japó, Sud Àfrica, Amèrica Central i EEUU. 
Membre de l’Assemblea parlamentària Àfrica carib Pacífic-UE, i de 
l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània. 

 
El 1975 va entrar a formar part de Convergència Socialista de Catalunya, 
moviment embrionari del que avui és el Partit dels Socialistes de Catalunya. 
Ha estat coordinadora de la Primera Secretaria del PSC, coordinadora de la 
Secretaria de Relacions Internacionals del PSOE, i responsable de la 
Secretaria del President del Parlament de Catalunya, Joan Reventós i Carner. 

 

El juny de 2000 fou elegida membre de la direcció del PSC, responsable de la 
Secretaria de Política Europea i Internacional, essent reelegida el 2004 i el 
2008. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_Xinesa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_Socialista_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_dels_Socialistes_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Revent%C3%B3s_i_Carner

