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El Govern aprova les bases per al Pacte Nacional per a 
la Transició Energètica  
 

 El Pacte pretén assumir el relleu del Llibre Blanc de l’Energia del 
1981 i establir una visió global del nou model energètic a llarg 
termini, tot orientant la transició cap a la sobirania energètica 
 

 Les prioritats són situar el ciutadà en el centre del model 
energètic, garantir la seguretat en el subministrament i esdevenir 
un instrument essencial en la lluita contra la contaminació 
ambiental 
 

 La proposta serà la referència per assolir un consens polític i 
social per afrontar la integració de les millores tecnològiques i 
superar els reptes específics de Catalunya en l’àmbit energètic, 
per avançar cap a un model energètic competitiu i alineat amb la 
Unió Europea 
 

 El document ja ha estat debatut amb els agents socials i amb el 
sector energètic, i ara entrarà al Parlament per a la seva 
presentació i negociació amb els grups polítics 

 
El Consell Executiu ha aprovat les bases per al Pacte Nacional per a la 
Transició Energètica, una visió global del model energètic per a Catalunya a 
llarg termini que ha de servir de referència per assolir un gran acord 
institucional, polític i social en matèria de política energètica. L’objectiu és 
consensuar el model energètic del futur, de manera que les decisions 
estratègiques en aquest àmbit comptin amb un ampli suport d’institucions, 
ciutadans i empreses. El document, que ja ha estat consensuat amb els 
agents socials i amb el sector, serà enviat al Parlament per a la seva 
presentació i debat amb els grups polítics. 
 
El document pretén, en l’actual procés de redefinició del país, actuar com el  
Llibre Blanc de l’Energia elaborat l’any 1981, que ha fixat el desenvolupament 
energètic a Catalunya durant els darrers 35 anys. Per això, la seva funció és 
orientar la transició cap a la sobirania energètica, és a dir, cap a un model on 
les energies renovables i les noves tecnologies situen el ciutadà en el centre 
del sistema energètic: és consumidor, però al mateix temps pot ser generador, 
i també disposa de més eines per gestionar el seu consum i fer-lo eficient i 
responsable.   
 
La proposta del Govern parteix de la voluntat de convertir l’accés a l’energia 
en un dret fonamental per als ciutadans, de garantir el subministrament i 
d’esdevenir una eina en la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquestes 
premisses, es planteja la necessitat d’avançar cap a un model amb menys 
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dependència de l’exterior, amb una generació més neta, més descentralitzada 
i que aprofiti els recursos renovables autòctons, que tingui menys 
externalitats, que permeti un mercat més competitiu i que generi ocupació 
qualificada i vinculada al territori. En aquest sentit, per exemple, el document 
proposa l’assoliment d’un model basat en un 100% en energies renovables 
desitjablement en l’horitzó 2050, si és possible tècnicament, ambientalment i 
econòmicament. 
 
Aquesta transició energètica, a més, ha de permetre integrar en el model 
energètic del país la millora de les tecnologies disponibles en matèria 
d’energia (la digitalització, l’abaratiment de les energies renovables, la millora 
de l’emmagatzemament d’electricitat o el desenvolupament de la mobilitat 
elèctrica, entre d’altres), i també ha de donar compliment a les noves 
exigències de la Unió Europea en matèria d’energia i de medi ambient.  
 
Per materialitzar el nou model energètic, el Pacte també haurà d’abordar 
reptes específics de Catalunya a curt i mitjà termini, com ara la superació de 
les dificultats existents per implantar energies renovables en el territori, la 
modernització i digitalització de les xarxes de distribució o l’acord sobre el 
paper que ha de tenir l’energia nuclear en aquest procés de transició. 
  
El document consensuat amb la societat civil identifica set eixos estratègics 
d’actuació: 
 

- Eix 1. Garantir el dret fonamental a l’accés a l’energia i la defensa 
dels drets dels consumidors 
Aquest eix inclou estratègies dirigides a assolir un model energètic 
socialment més inclusiu. Per això, es treballarà perquè l’accés a 
l’energia i la seva disponibilitat sigui un dret fonamental dels ciutadans; 
per evitar les situacions de pobresa energètica amb mesures directes 
(com la definició d’un bo social) o indirectes (com la implantació de 
solucions d’estalvi i eficiència energètica als habitatges); per protegir les 
persones en risc d’exclusió, i per millorar la relació dels usuaris amb les 
companyies subministradores i el seu nivell de coneixement sobre el 
mercat energètic. 
 

- Eix 2. Garantir l’abastament energètic amb qualitat i fiabilitat en el 
seu subministrament 
La seguretat i la continuïtat del subministrament energètic són 
estratègiques per al benestar i el desenvolupament econòmic de 
qualsevol societat. Per això, en aquest eix s’estableixen estratègies 
com la potenciació de la diversificació de l’aprovisionament energètic 
exterior; la potenciació de la diversificació de l’oferta energètica interior 
(a través d’assegurar una oferta àmplia d’operadors i de l’accés al 
màxim nombre possible de fonts energètiques, especialment les 
renovables); la disminució de la dependència energètica exterior; i la 
garantia de la qualitat i fiabilitat dels subministraments energètics 
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(promovent les ‘smart grids’ o plantejant els escenaris adients per 
decidir la política nuclear catalana durant la transició cap al nou model 
renovable, per exemple).    
 

- Eix 3. Assolir el màxim nivell d’estalvi i d’eficiència energètica en 
l’economia i societat catalanes 
L’estalvi i l’eficiència energètica són aspectes clau per assegurar un 
model energètic sostenible a Catalunya. En aquest sentit, es proposen 
actuacions com l’impuls específic de tecnologies eficients en els 
diferents sectors econòmics (renovació de processos en la indústria, 
aprofundir en la implantació del vehicle elèctric, la renovació energètica 
d’edificis per assolir els edificis d’emissions gairebé zero o el 
desplegament de les ‘smart grids’) o l’aprofundiment en les bones 
pràctiques per part de la Generalitat de Catalunya. 
 

- Eix 4. Maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables, 
fonamentalment les autòctones 
L’ús d’energies renovables, preferentment autòctones, ha de ser una 
part important de la resposta als reptes globals i específics que 
Catalunya té en matèria d’energia. Per això, es proposen actuacions 
com l’elaboració d’un marc regulador que fomenti l’autoconsum a partir 
de renovables, el desenvolupament de xarxes distribuïdores, una nova 
fiscalitat que permeti el finançament d’aquestes polítiques públiques, i 
treballar per aprofitar els diferents recursos renovables de què disposa 
el país. Aquest darrer aspecte implica una planificació territorial per 
determinar les millors ubicacions, i la integració dels projectes 
d’energies renovables en el territori per tal que hi reverteixin els majors 
beneficis possibles. 
 

- Eix 5. Fomentar la recerca i la innovació energètica com a vectors 
d’eficiència i de creació d’activitats empresarials 
L’impuls del desenvolupament de noves tecnologies en l’àmbit 
energètic i del suport a l’R+D+I vinculada a l’estalvi i l’eficiència 
energètica i a les energies renovables, ha de servir per disposar d’eines 
realment efectives i generadores de valor per al país. Per això, aquesta 
estratègia recull actuacions com l’impuls de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC), l’afavoriment de la recerca aplicada en 
l’àmbit del vehicle elèctric,  la promoció de la recerca i innovació 
energètica en àmbits concrets (com les renovables, l’edificació o 
l’emmagatzematge d’energia), i actuacions de tipus estructural, com 
l’avenç en el disseny de xarxes intel·ligents o l’aplicació del ‘big data’ al 
sistema energètic. 
 

- Eix 6. Democratització de l’energia i participació de la societat en 
el nou model energètic 
Un nou model energètic renovable i distribuït requereix la implicació de 
la societat civil en la seva construcció. Per això, cal apoderar el ciutadà 
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perquè no només esdevingui una part activa del mercat energètic –com 
a productor, gestor i/consumidor d’energia-, sinó que també participi en 
la presa de decisions. Per això, es treballarà per millorar la informació i 
sensibilització de la societat, augmentar-ne la formació específica per 
capacitar-la per actuar en el nou model energètic, i establir els 
instruments per implicar-la i fer-la corresponsable del disseny i 
assoliment dels objectius fixats.  
 

- Eix 7. Exercir les competències plenes en matèria d’energia per 
part de les institucions catalanes en el marc de la Unió Europea 
Per assolir el desplegament complet del nou model energètic català, 
serà necessari que les institucions catalanes puguin exercir les 
competències plenes en matèria d’energia en el marc de la UE. Entre 
les actuacions necessàries, s’inclou el desplegament de la legislació i 
normatives pròpies, el disseny d’un nou model de governança amb els 
corresponents regulador i operadors dels mercats energètics, i la 
implicació dels municipis en aquest nou model, com a generadors i 
consumidors d’energia. 

 
El desenvolupament d’aquest nou model se sustenta en dos pilars bàsics: el 
finançament i la governança. Pel que fa al finançament, la transició 
energètica s’ha finançar, per un costat, a través de l’aplicació d’una nova 
fiscalitat energètica i ambiental que gravi el consum d’energia en funció tant 
de les seves emissions contaminants com del volum del consum. Aquest 
instrument permet orientar les actuacions de les empreses i ciutadans 
associades al consum d’energia, i dota l’Administració de recursos per 
finançar les polítiques energètiques. L’altre gran mecanisme previst pel 
document és el finançament i retribució d’inversions a partir dels estalvis que 
aquestes generin, sovint en col·laboració entre el sector públic i el sector 
privat. 
 
A mesura que es dissenyin les accions i programes públics concrets per 
desenvolupar aquestes polítiques, el Govern les dotarà de la corresponent 
partida pressupostària.  
 
En l’àmbit de la governança, i per tal de mantenir l’energia en el màxim nivell 
estratègic de la política del Govern, es preveu la creació de tres òrgans: un 
Consell Assessor per la Transició Energètica, un Comitè Coordinador del 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica –amb la funció d’alinear les 
diferents polítiques de la Generalitat i afrontar des del Govern el nou model 
energètic-, i la Taula per la Transició energètica de Catalunya, que serà 
l’òrgan participatiu de tota la societat civil.  
 
Per tal de materialitzar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, 
s’elaborarà un Pla de Treball 2017-2025, es realitzarà la Prospectiva 
Energètica de Catalunya 2050; es redactarà la Llei de Transició Energètica 
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per al desenvolupament sostenible, i es prepararà un nou Pla de l’Energia 
amb l’horitzó fixat en l’any 2030.   
L’aprovació de les bases per al Pacte Nacional per a la Transició Energètica 
culmina el procés participatiu iniciat pel Govern l’any 2015, i dona compliment 
a diferents resolucions del Parlament de Catalunya que insten el Govern a 
treballar en el canvi de model energètic. El Govern remetrà aquest document 
al Parlament de Catalunya, per a la seva presentació i debat entre els grups 
polítics. 
 

  



 

 

Acords de Govern. 31.01.2017  

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

 

7 

El Govern acorda tornar a signar el conveni de 
col·laboració per a la gestió de les beques estatals 
després dels errors comesos pel Ministeri 
d’Educació 
 

 Mentre a Catalunya la tramitació dels ajuts als estudiants en 
situació més vulnerable resta pendent, als beneficiaris de la 
resta de l’Estat ja se’ls ha comunicat la resolució oficial i s’ha 
procedit a pagar-los la quantia de la beca o ajut corresponent 

 

 En previsió dels habituals retards en el pagament de les 
beques MECD per part del Ministeri, el Govern ha incorporat en 
el projecte de pressupost 2017 una partida de 80 milions 
d’euros destinats a avançar als estudiants l’abonament 
d’aquests ajuts 

 
El Govern ha aprovat la subscripció del nou conveni de col·laboració entre 
l'Administració General de l'Estat, mitjançant el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport (MECD), i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i 
Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents 
al curs acadèmic 2016-2017. 
 
Aquest és el segon text que el Govern aprova després dels errors comesos 
pel Ministeri en el redactat del primer conveni i que va provocar que l’Estat 
mai retornés signat el document que la Generalitat ja va complimentar el 22 
de novembre passat. Dos mesos després, i després de reiterades 
reclamacions fetes des de la Generalitat, el Ministeri va reconèixer que, 
degut a errors en el text i en les partides pressupostàries, el conveni 
s’havia de tornar a signar.  
 
La subscripció d’aquest nou conveni implica tornar a fer totes les gestions 
pertinents. Així, mentre a Catalunya la tramitació dels ajuts als estudiants 
en situació més vulnerable resta pendent, als beneficiaris de la resta de 
l’Estat ja se’ls ha comunicat la resolució oficial i se’ls ha procedit a pagar la 
quantia de la beca o ajut corresponent.  
 
Per aquest motiu, la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el conseller 
d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han adreçat una carta al ministre 
Iñigo Méndez de Vigo, instant a l’Estat a resoldre de manera urgent la 
paralització d’aquest conveni que, a dia d’avui, afecta directament a 
158.000 famílies catalanes (70.000 estudiants universitaris i 88.000 
alumnes de l’àmbit no universitari).  
 
En previsió dels habituals retards en el pagament de les beques MECD per 
part del ministeri, el Govern ha incorporat en el projecte de pressupost 
2017 una partida de 80M€ destinats a avançar als estudiants l’abonament 
d’aquests ajuts. Una consignació econòmica que encara no està 
disponible, ja que els pressupostos continuen en seu parlamentària. 
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La Generalitat també recorda en la missiva al ministeri que la situació, que 
no té precedents, s’hauria evitat si el MECD hagués traspassat les 
competències en matèria de beques i ajuts a l’estudi, les quals corresponen 
a la Generalitat de Catalunya d’acord amb les diferents sentències del 
Tribunal Constitucional al respecte dels anys 2001, 2005 i 2016. 
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El Govern declara el 5 de febrer com a Dia Nacional de 
l’Exili i la Deportació 
 

 La voluntat de l’Executiu és preservar la memòria dels fets 
esdevinguts aquell dia de l’any 1939, així com generar consciència 
crítica i sensibilització humanitària per tots els exilis que s’estan 
produint en l’actualitat arreu del món 
 

 El 5 de febrer de 1939, els màxims representants de les 
institucions republicanes catalanes i espanyoles van fugir pel Coll 
de Lli (La Vajol) juntament amb centenars de civils i militars, la 
major part dels quals no van tornar mai més a la seva terra 
d’origen 

 

El Govern ha aprovat declarar el 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la 
Deportació, en memòria dels fets esdevinguts en tal data de 1939 en memòria 
dels fets esdevinguts l’any 1939 en compliment de l’Estatut d’autonomia i de la 
Llei 13/2007, del Memorial Democràtic i, en especial, la referència que s’hi fa 
al necessari reconeixement memorial a totes les víctimes de la Guerra Civil i la 
posterior dictadura franquista. 
 
El 5 de febrer de 1939, els màxims representants de les institucions 
republicanes -el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys; el 
president del Govern Basc, José Antonio de Aguirre; el president de la 
República, Manuel Azaña, el president de les Corts espanyoles, Diego 
Martínez Barrio-, van fugir pel Coll de Lli (La Vajol), camí de Les Illes, 
juntament amb centenars de civils, com el poeta Pere Quart o l’escriptora 
Mercè Rodoreda, i militars, la major part dels quals no van tornar mai més a 
casa seva. 
  
Més enllà de la vinculació històrica amb aquesta data, la declaració del 5 de 
febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la Deportació també vol generar 
consciència crítica i sensibilitat davant els exilis i els desplaçaments forçosos 
de població que s’estan produint actualment arreu del món, com ara el drama 
humanitari que avui viu la Mediterrània, un repte indefugible per al present i 
futur de la societat. 
 
Per aquest motiu, el Govern adoptarà les mesures necessàries per donar 
coneixement públic d’aquest acord a les diferents institucions catalanes i 
entitats memorialistes relacionades amb Catalunya, així com als ciutadans i 
organitzacions, en especial de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista i les seves famílies. 
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Record dels exiliats i desplaçats 
 
La declaració del 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la Deportació 
coincideix amb la commemoració dels 80 anys de l’inici de la Guerra Civil 
espanyola, un aixecament contra els valors i la il·lusió de la República que va 
estroncar el progrés, la il·lusió i el futur del país. Una guerra que va provocar 
l’exili de milers de persones, que van patir el dolor de la separació i de 
l’allunyament de la pàtria i la intolerància i violència del règim dictatorial. 
 

Catalunya és un país de pau i vol seguir sent-ho. Així ho demostren les 
contínues accions dutes a terme pel Govern, com ara la recent aprovació del 
Programa Català de Refugi o les mesures relatives a la recuperació de la 
memòria històrica del Memorial Democràtic, entre les quals destaca la tasca 
del Museu Memorial de l'Exili (MUME), el centre d'interpretació ubicat a La 
Jonquera dedicat a recordar els exilis provocats per la Guerra Civil espanyola. 
Aquest museu, integrat a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya, està 
situat al mateix pas fronterer per on van fugir el 5 de febrer de 1939 la major 
part dels exiliats. En aquest sentit, el Govern considera que la millor manera 
de continuar mostrant aquesta convicció és fent memòria i sent solidaris: 
memòria de tot el que Catalunya ha viscut i solidaris amb tots els que ho 
necessiten. 
 
Més enllà de la vinculació històrica d’aquesta data, amb la declaració del Dia 
Nacional de l’Exili i la Deportació es pretén que sigui considerat una data 
vinculada a la generació de consciència crítica i sensibilitat humanitària, atès 
que els exilis i els desplaçaments forçosos de població són un dels problemes 
globals de l’actualitat. Com a societat i com a ciutadans europeus estem 
interpel·lats, no només per la nostra memòria sinó també per la quotidianitat 
de centenars de milers de persones que encara avui pateixen o fugen de les 
conseqüències de la crueltat arreu del món, com ara el drama humanitari que 
avui viu la Mediterrània. 
 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Jonquera
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Jonquera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
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El Govern aprova un nou Decret que fomentarà el 
treball en xarxa dels equipaments escènics i musicals 
públics de Catalunya 
 

 El Decret del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya (SPEEM) incorpora la filosofia de cooperació 
territorial entre els equipaments, de manera que puguin reduir les 
despeses corrents dels equipaments i així augmentar la 
contractació de funcions i representacions 

 
El Govern ha aprovat el nou Decret del Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), que deroga l’anterior, de 2009. 
L’SPEEM és el sistema que aplega el conjunt organitzat d’entitats titulars 
d’equipaments escènics i musicals participats per l’Administració de la 
Generalitat i d’ens locals que promouen programacions escèniques i musicals.  
 
Amb el nou Decret, el Govern pretén principalment fomentar i organitzar la 
cooperació i col·laboració entre els teatres i auditoris catalans per tal que 
puguin reduir les seves despeses corrents i dedicar els recursos alliberats a 
augmentar la contractació de funcions i representacions; afavorir la 
generalització de la programació professional estable dels equipaments; 
beneficiar les empreses i professionals del sector amb un increment en la 
demanda deis seus serveis; i equilibrar territorialment l'oferta artística escènica 
i musical.  
 
El marc de col·laboració entre teatres i auditoris que dissenya el nou Decret es 
tradueix en l’exercici de funcions territorials, que són el conjunt d’accions de 
cooperació exercides sense contrapartida directa per un equipament escènic i 
musical en benefici d’un altre equipament o dels públics d’un altre municipi, 
que també estigui integrat a l’SPEEM. 
 
El Decret també defineix una nova tipologia d'equipaments escènics i musicals 
més adequada a la realitat dels teatres i auditoris i a l’escenari pressupostari 
actual. S’estableixen quatre tipologies: equipaments escènics i musicals 
nacionals, equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), 
equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i 
musicals (E1). 
 
El Decret també vol impulsar la  simplificació administrativa en les relacions 
entre l'Administració de la Generalitat i els municipis. Amb aquest objectiu, es 
redueix el termini per resoldre i notificar els procediments administratius 
vinculats a l'SPEEM en una tercera part i se simplifica el procediment 
d'integració de les entitats sol·licitants pel que fa a l'aportació de 
documentació. 
 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/Equipaments/equipaments_escenicomusicals_i_darts_visuals/sistema_public_dequipaments_escenics_i_musicals/funcionament_i_normativa/tipologies/
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/06_Equipaments/speem/Llistat-E2-web.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/06_Equipaments/speem/Llistat-E1-web.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/06_Equipaments/speem/Llistat-E1-web.pdf
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Des de la seva creació, l’any 2009, l’SPEEM és el centre ordenador de les 
polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les arts 
escèniques i musicals. En aquest sentit, l’SPEEM disposa ja de 203 municipis 
integrats que l’han consolidat com el nucli articulador dels mecanismes de 
suport públic als equipaments escènics i musicals; com el punt de trobada de 
referència dels programadors i programadores de Catalunya; com l’espai 
d’anàlisi, estudi i reflexió per a la definició i disseny de les polítiques públiques 
en l’àmbit de les arts escèniques i musicals; i com la infraestructura tècnica 
per a la implementació d’aquestes polítiques. 
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El Govern crea el títol propi de tècnic superior en arts 
del circ per donar resposta a les necessitats del sector 
 

 Amb aquesta titulació es completa el recorregut formatiu de 
l’artista de circ, que se suma al cicle de grau mitjà d’animació en 
circ implantat el curs 2015-2016 
 

 Amb aquest ja són sis els títols propis creats per la Generalitat 
amb l’objectiu de cobrir les necessitats de qualificació 
professionals existents a Catalunya  

 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de 
tècnic superior en arts del circ i se n’estableix el currículum. L’objectiu és 
donar resposta a les necessitats formatives i de qualificació detectades en el 
sector del circ, fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i  
les entitats del sector. Amb aquesta titulació es completa el recorregut 
formatiu de l’artista de circ, que se suma al cicle de grau mitjà d’animació en 
circ que es va implantar el curs 2015-2016 en centres catalans. 
 
Amb aquest ja són sis els títols propis creats per la Generalitat: tècnic en 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments, aprovat el 2012; tècnic en xarxes, 
instal·lacions i estacions de tractament d’aigua, del 2014, i tècnic en 
manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo, tècnic d’animació en circ i tècnic 
superior en tècniques d'actuació teatral, tots tres creats el 2015. Amb aquests 
títols es volen cobrir les necessitats de qualificació professionals existents a 
Catalunya en aquests sectors. 
 
Els alumnes que cursin el nou cicle tècnic superior en arts del circ rebran 
formació relacionada sobre com gestionar i representar un número de circ 
propi, aplicant tècniques acrobàtiques, d’equilibris acrobàtics, d’equilibris amb 
o sobre objectes, de parades de mans, de tècniques aèries, de malabars o 
manipulació d’objectes, i utilitzant tècniques complementàries, amb criteris 
artístics i de qualitat i en condicions de seguretat. 
 
Així doncs, a  través d’aquest títol, podran assolir, entre d’altres, les següents 
competències: aplicar els coneixements d’anatomia i fisiologia per tal d’emprar 
el seu cos com a eina de treball, aplicar programes d’entrenament físic 
general per a l’activitat d’artista, desenvolupar hàbits de comportament que 
permetin dur una vida higiènica i saludable, executar programes 
d’entrenament específics de cadascuna de les tècniques de circ treballades, o 
bé adaptar el treball tècnic a les propostes artístiques. 
 

Els futurs titulats d’aquest cicle formatiu de grau superior en arts del circ, amb 
una durada de 2.000 hores que es realitzaran en dos cursos acadèmics, 
podran desenvolupar la seva professió integrant-se en companyies de circ o 
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creant una companyia pròpia, en espectacles, esdeveniments, desenvolupant 
activitats relacionades amb les arts del circ. 
 
Aquests darrers anys, el circ ha entrat a formar part de les programacions dels 
grans equipaments culturals, com el Teatre Nacional de Catalunya, Mercat de 
les Flors, Kursaal de Manresa, Estruch de Sabadell, Festival Trapezi de Reus, 
Festival Temporada Alta de Girona, Festival de Circ de Figueres, entre 
d’altres. 
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El Govern aprova el Programa de Regadius de 
Catalunya amb l’objectiu de millorar l’abastiment 
d’aigua a les explotacions agrícoles 
 

 Una de de les funcions principals del Programa serà dissenyar 
l’Agència Catalana de Regadius, òrgan que definirà la política de 
regadius que s’ha de seguir a Catalunya en els propers anys 

  
El Govern ha aprovat el Programa de Regadius de Catalunya, un pla que 
haurà de desenvolupar els instruments necessaris per poder establir una 
política de regadius a Catalunya tant des del punt de vista de la planificació, 
com de l’execució i del control.  
 
Entre les diferents funcions que haurà de  desenvolupar destaca el disseny de 
l’estructura de l’Agència Catalana de Regadius. Aquest nou òrgan serà el 
responsable de definir la política de regadius que s’ha de seguir a Catalunya 
en els propers anys, així com l’execució i seguiment d’aquestes polítiques. 
 
El pla també haurà de vetllar per l’anàlisi i realització de propostes 
d’actualització de les  necessitats de regadiu de Catalunya i fer suggeriments 
sobre la priorització de les actuacions a realitzar en el desenvolupament de la 
política de nous regadius i modernització dels existents. 
 
Així mateix, servirà per establir criteris que assegurin la coordinació de totes 
les actuacions en regadiu que es duen a terme a Catalunya, proposar pautes 
de treball per a la planificació, coordinació i disseny de nous instruments, i 
elaborar propostes per a l’assessorament als regants de Catalunya en les 
noves tecnologies de reg i de gestió sostenible de l’aigua com a recurs, així 
com formular propostes per a la investigació i millora en l’àmbit del regadiu. 
 
El programa, que té una durada de dos anys i atén al Pla de Regadius de 
Catalunya 2008/2020, està adscrit a la Direcció General de Desenvolupament 
Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
 
El Departament d’Agricultura fa anys que treballa per minimitzar l’impacte del 
dèficit d’aigua amb l’objectiu d’assegurar les produccions, la rendibilitat, i la 
sostenibilitat econòmica, social i territorial del país.  
 
L’aigua de reg és una necessitat estratègica per a l’alimentació bàsica d’un 
país. L’abastiment d’aigua millora la capacitat productiva i la competitivitat de 
les explotacions afavorint la incorporació de joves; fomenta l’ocupació directa 
en l’agricultura i en les indústries auxiliars, la diversificació de l’activitat agrària 
i el desenvolupament del teixit econòmic, permetent la fixació de la població 
en el territori. 
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El Govern aprova l'alteració dels termes municipals de 
Llobera i de Biosca 
 

 L’acord dona resposta a la voluntat d‘ubicar l’àmbit de les masies 
de Folc i de Miravalls en el terme municipal de Llobera, amb el 
qual comparteixen una major relació en els àmbits social, 
econòmic i cultural 

 
El Govern ha aprovat un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes 
municipals de Llobera i de Biosca, com a resposta a la voluntat d’ambdós 
ajuntaments d’ubicar l’àmbit de les masies de Folc i de Miravalls en el terme 
municipal de Llobera, amb el qual comparteixen una major relació en els 
àmbits social, econòmic i cultural, i als efectes de millorar la coherència en la 
gestió del territori i la prestació dels serveis públics. 
 
Els ajuntaments de Llobera i de Biosca, mitjançant els acords dels plens de 14 
de desembre de 2015 i de 8 d’abril de 2016, respectivament, van aprovar la 
procedència de l’alteració, mitjançant la modificació del tram de la línia de 
terme en l’àmbit de les masies de Folc i de Miravalls i la consegüent 
segregació i agregació del territori. 
 

El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes, a proposta de la consellera 
Meritxell Borràs, d’acord amb els informes favorables de la Direcció General 
d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el 
dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s’ha 
tingut en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, 
econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l’alteració dels 
termes i que ambdós ajuntaments hi han adoptat acords favorables. 
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i 
càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. 
 
El Departament de Governació, Administracions Locals i Habitatge efectuarà 
la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a 
l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin 
referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració. 
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Altres Acords del Govern 
 

Pròrroga del Protocol per al suport al Centre d’Activitat Regional pel 
Consum i la Producció Sostenible  
 
El Govern ha aprovat subscriure un acord per modificar el Protocol general 
entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita 
l’Agència de Residus de Catalunya, pel suport al Centre d’Activitat Regional 
pel Consum i la Producció Sostenible  durant el quadrienni 2012-2015. La 
vigència del Protocol va expirar el 31 de desembre passat i s’ha acordat 
prorrogar-lo un any, temps que permetrà a ambdues administracions treballar 
per l’establiment d’una figura jurídica pel SCP/RAC.  
 
L’SCP/RAC és un centre de cooperació internacional amb els països 
mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i 
la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles. El 
Centre, amb seu a Barcelona, desenvolupa la seva funció en el marc del Pla 
d’Acció per a la protecció i el desenvolupament de la conca del Mediterrani 
(PAM), organització pertanyent al Programa de les Nacions Unides pel Medi 
Ambient (PNUMA). 
 
La Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, declarada 
associació d’interès cultural 
 
El Govern ha acordat declarar la Federació Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya com a associació d’interès cultural. Amb seu social a Sant Feliu 
de Llobregat, la Federació és una entitat sense ànim de lucre constituïda l'any 
1984 a partir de la unió de 27 colles geganteres. En l’actualitat, l’entitat té 400 
colles federades amb un total aproximat de 12.000 persones associades. És 
una de les 32 federacions nacionals integrants del Consell de 
l‘Associacionisme Cultural, màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura 
en matèria de cultura popular i associacionisme cultural. Va rebre  el Premi 
Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya l'any 2000. 
 
La Federació publica, des de l'any 1986, la revista trimestral Gegants, única 
en el món especialitzada sobre aquest tema, i organitza els certàmens anuals 
següents: la Ciutat Gegantera de Catalunya, la Fira del Món Geganter i la 
Trobada Nacional de Capgrossos. A més, conserva el seu arxiu administratiu, 
amb informació sobre les entitats geganteres, i històric, que conté valuosos 
fons documentals sobre imatgeria. 
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