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El Govern aprova la primera Estratègia Marítima per a 
Catalunya 

 

 Es tracta d’una eina de país consensuada entre tots els 
departaments que interpel·la el conjunt de la societat i posa les 
bases per a una política marítima pròpia  

 

 Amb aquest instrument Catalunya reivindica la seva condició de 
país marítim i la rellevància de l’economia blava sostenible com a 
motor econòmic 

 

 El Consell Català de Cogestió Marítima és l’organisme que durà  a 
terme la governança de l’Estratègia, basant-se en els principis de 
democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb 
interessos en els diferents àmbits marítims 

       

El Govern ha aprovat la primera Estratègia Marítima de la seva història, una 
eina de país consensuada entre tots els departaments de la Generalitat, que 
interpel·la el conjunt de la societat i posa les bases per a una política marítima 
pròpia.  
 
L’estratègia marítima adoptada avui s’emmiralla en una iniciativa similar 
engegada recentment al Quebec i és el resultat del Programa d'acció marítima 
de la Generalitat, aprovat pel Govern el desembre de 2016, amb el propòsit de 
donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera 
sostenible i harmònica mitjançant una gestió integrada de les activitats 
sectorials que impacten sobre l’espai marítim català. 
 
L’Estratègia té com a horitzó l’any 2030 i gira al voltant  dels  quatre àmbits 
d’actuació següents: 
 
1.- Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava, 
respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.  
2.- Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals. 
3.- Millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 
4.- Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en 
garanteixi l’operativitat.  
 
Aquest full de ruta proposa un primer Pla Estratègic Multianual (2018-2021)  
amb un total de 89 línies estratègiques d’actuació concretes a desenvolupar 
pels diferents departaments de la Generalitat i altres actors. 
 
El Consell Català de Cogestió Marítima  és l’organisme que ha de dur a terme 
la governança de l’Estratègia Marítima de Catalunya seguint un esquema de 
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cogestió,  mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament 
adaptatiu dels objectius i de les línies estratègiques d’actuació.  
 
El disseny i l’esquema de funcionament de l’esmentat Consell, inspirat en els 
principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb 
interessos en els diferents àmbits marítims, s’està treballant actualment 
mitjançant l’elaboració d’un decret que haurà d’estar enllestit durant l’any en 
curs.   
 
La política marítima de Catalunya té especial cura de la dimensió mediambiental 
i, per tant, de la sostenibilitat associada a la nova estratègia. Aquesta inclou un 
fort èmfasi en la preservació dels ecosistemes marins per tal que aquests 
garanteixin la provisió de serveis a la societat en el sentit més ampli possible. 
 
Per un creixement de l’economia blava sostenible  
 
La intensificació dels usos que tenen lloc al medi marí fa necessària una gestió 
coordinada i integrada de les diferents activitats sectorials, tot preservant els 
nostres mars. Un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions 
Unides per al 2030 estableix la necessitat de  “conservar i utilitzar de forma 
sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament 
sostenible”.  
 
La Comissió Europea va engegar el 2012 una iniciativa, la Comunicació sobre 
Creixement Blau, per tal de desenvolupar al màxim la potencialitat dels mars 
com a generadors de creixement i prosperitat. Més recentment, ha vist la llum 
la iniciativa per al desenvolupament sostenible de l’economia blava a la 
Mediterrània occidental. La primera avaluació del pes de l’economia blava a 
Europa duta a terme enguany per la Comissió Europea xifra en 566.200 milions 
d’euros el seu volum de negocis, tot generant vora 3,5 milions de llocs de treball. 
 
Catalunya, malgrat ser una potència marítima mitjana de l’àmbit 
euromediterrani, no s’havia dotat fins ara dels elements que permeten vertebrar 
una veritable política marítima integrada adaptada a la realitat del país i a la 
mesura de les oportunitats actuals. 
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El Govern acorda aturar la liquidació del Diplocat 
i convocar el Ple del patronat 
 

 L’acord deixa sense efectes la designació de l’òrgan liquidador, 
creat sota l’aplicació de l’article 155 
 

 El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya  té l’origen l’any 1982 
amb el Patronat Català Pro Europa, que el 2007 es converteix en 
Patronat Catalunya Món per impulsar la projecció de Catalunya a 
l’exterior 

 
 Paral·lelament a aquest acord, el Govern segueix treballant per 

reprendre l’activitat a l’exterior amb la voluntat d’ampliar i enfortir 
la presència de Catalunya arreu d’Europa i al món. 

 

 
L’Executiu ha acordat aturar el mandat de liquidació del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya (Diplocat) i s’ha compromès a convocar-ne el Ple per tal 
de ser informat de les actuacions acordades i prendre les decisions respecte a 
l’actual situació del consorci. 
 
L’acord deixa sense efectes la designació de l’òrgan liquidador, acordat pel 
Consell de Ministres del Govern espanyol i creat sota l’aplicació de l’article 155. 
Malgrat l’inici del procés de liquidació, els seus òrgans de govern segueixen 
actius ja que el consorci no ha perdut la seva personalitat jurídica. 
 
El Govern vol reconduir el procés liquidador al marc normatiu que era d’obligat 
compliment i retornar al Ple les potestats que li pertoquen, com a únic òrgan 
competent, per decidir sobre la supressió de Diplocat establerta pel Govern 
espanyol amb l’aplicació de l’article 155. 
 
Des d’un bon principi d’aplicació de l’article 155, s’ha defensat que corresponia 
al Ple del consorci adoptar un seguit d’acords, tant el relatiu a la supressió del 
consorci com el de nomenar l’òrgan liquidador.  
 
Paral·lelament a aquest acord, el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència segueix treballant per reprendre l’activitat a 
l’exterior amb la voluntat de garantir, ampliar i enfortir la presència de Catalunya 
arreu d’Europa i al món. 
 
L’acció exterior del Govern 
L’acció exterior de la Generalitat ha estat reconeguda com a constitucional en 
diverses ocasions pel Tribunal Constitucional. En aquest sentit, el TC afirma 
que l’acció exterior de Catalunya no és inconstitucional, inclús fora de l’àmbit de 
la Unió Europea, però ha d’estar lligada a l’exercici de les seves competències.  
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A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix que la Generalitat ha 
d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos 
en aquest àmbit, respectant la competència de l’Estat en matèria de relacions 
exteriors (article 193).  
 
El Diplocat 
El  Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya  té l’origen l’any 1982 amb el 
Patronat Català Pro Europa, que el 2007 es va convertir en el Patronat 
Catalunya Món. Des d’aleshores ha estat l’instrument del Govern per impulsar 
la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure les competències assumides 
estatutàriament en aquest àmbit. 
 
Amb aquesta i altres entitats, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anat 
teixint una xarxa d’entitats consorcials i oficines a l’exterior que han estat duent 
a terme actuacions en l’àmbit exterior. 
 
D’acord amb els seus estatuts, el Diplocat és un consorci que es dota de 
personalitat jurídica pròpia. Té per objectiu contribuir a impulsar iniciatives que 
permetin el coneixement directe de Catalunya en l’àmbit internacional, 
posicionant la imatge, la reputació i la projecció internacionals de Catalunya 
mitjançant l’exportació del millor coneixement de la realitat del país i els seus 
actius i valors únics, per tal de fomentar la seva internacionalització. 
 
El compliment d’aquest objectiu repercuteix directament en una major atracció 
d’inversions, coneixement, institucions i persones, i contribueix a generar opinió 
pública positiva a l’estranger i estableix relacions de confiança al món. 
 
El Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya compta amb participació 
d'institucions financeres, esportives i universitàries. En formen part, entre altres, 
els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, les diputacions, 
l’Associació i la Federació de Municipis, universitats i escoles de negoci, Foment 
del Treball Nacional, PIMEC, Federació de Caixes d’Estalvis, Consell General 
de Cambres de Comerç. 
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El Govern adapta la Xarxa Natura 2000 als límits 
establerts amb la creació del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser 

 
 La modificació suposa l’adequació a la normativa europea, que 

reconeix tres figures de protecció: zona d’especial protecció per a 
les aus, zona d’especial conservació, i lloc d’importància 
comunitària 
 

El Govern ha aprovat avui la modificació dels límits dels espais naturals 
protegits de les Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera inclosos a la 
Xarxa Natura 2000, per adaptar-los a la delimitació establerta amb la creació 
del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
 
L’Acord pretén donar coherència al sistema d’espais naturals protegits i facilitar-
ne l’administració i la gestió. Així, es modifiquen els dos espais de la Xarxa 
Natura 2000, perquè coincideixi amb la delimitació Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) establerta el 2015 amb la creació del parc natural. 
 
La modificació dels límits es fa mitjançant tres figures de protecció: zona 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA), zona d’especial conservació (ZEC) i 
lloc d’importància comunitària (LIC). 
 
Així, d’una banda ha aprovat la modificació de la delimitació de la zona 
d’especial protecció per a les aus Capçaleres del Ter i del Freser. D’altra banda, 
ha aprovat la modificació de les delimitacions de les zones d’especial 
conservació Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, que integren la 
Xarxa Natura 2000. Finalment, ha aprovat la proposta de modificació de les 
delimitacions dels llocs d’importància comunitària (LIC) Capçaleres del Ter i del 
Freser i Serra Cavallera, que són els indrets d’interès comunitari per la seva 
contribució a la restauració d’hàbitats. 
 
Protecció comunitària d’espais naturals 
 
La ZEPA es va crear amb  la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 
1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. Per la seva banda, la Xarxa 
Natura 2000 es va preveure amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de 
maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la 
flora silvestres, com una xarxa ecològica europea coherent de zones especials 
de conservació. Aquesta Xarxa està formada per zones que cada Estat membre 
proposa a la Comissió Europea, sempre que continguin hàbitats o espècies 
d’interès comunitari inclosos a la Directiva, i preveu que totes les ZEPA 
s’incorporin dins la Xarxa Natura 2000. 
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En aquest marc, el 2006 el Govern va fixar la contribució de Catalunya a la 
Xarxa Natura 2000 pel que fa als límits dels espais. Aquesta va incloure la 
designació de l’espai Capçaleres del Ter i del Freser com a ZEPA, i la proposta 
com a LIC d’aquest mateix espai i també del de Serra Cavallera, mitjançant 
l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre. 
 
Pel que fa a les ZEC, el 2013 l’Acord de Govern GOV/176/2013, de 17 de 
desembre, les va declarar, dins de la Xarxa Natura 2000, i va aprovar-ne 
l’instrument de gestió. 
 
Cal recordar que els espais Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, a 
banda de pertànyer a la Xarxa Natura 2000, són també espais del Pla d’espais 
d’interès natural (PEIN), l’instrument de planificació superior de Catalunya per 
estructurar el seu sistema d’espais protegits. Concretament,  van ser 
incorporats al PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. 
 
Amb la declaració del Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser el 2015 
aquesta delimitació dels espais del PEIN Capçaleres del Ter i del Freser i Serra 
Cavallera va quedar modificada. Així, mitjançant el Decret 211/2015, de 22 de 
setembre, es van adaptar els límits geogràfics d’aquests espais, aplicant criteris 
de coherència i representativitat d’hàbitats i espècies, i es van incorporar al parc 
sectors adjacents, entre els quals una part de l’espai del PEIN Serra Cavallera. 
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El Govern declara béns culturals d’interès nacional 13 
conjunts de tines enmig de les vinyes de les valls del 
Montcau  
 

 Aquests conjunts de tines estan situats en les poblacions de 
Talamanca, Mura, i el Pont de Vilomara i Rocafort 

 

El Govern ha aprovat declarar béns culturals d’interès nacional, en la categoria 
de zones d’interès etnològic, tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, 
situats a diversos municipis de les valls del Montcau, a la comarca del Bages, 
i n’ha delimitat entorns de protecció. En concret, aquests conjunts de tines 
estan situats en les poblacions de Talamanca, Mura, i el Pont de Vilomara i 
Rocafort. 
 
La declaració suposa que en el cas d’intervencions s’haurà de mantenir 
l’estructura arquitectònica i morfològica en cadascun dels tretze conjunts de 
tines i que l’entorn corresponent s’ha de mantenir net i desbrossat, per tal de 
fer perceptible cada conjunt i evitar que es degradi per manca de conservació. 
 
A més, per a la conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la 
utilització dels béns caldrà respectar els valors que van motivar la declaració, 
amb el màxim aprofitament possible les parts originals en el cas 
d’intervencions. També es prohibeix eliminar parts dels béns, així com les 
instal·lacions elèctriques, les antenes de telefonia mòbil o qualsevol altra 
instal·lació que alteri greument la contemplació dels béns. 
 
La declaració permet l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, 
etnològiques, històriques i arqueològiques dels béns i estableix que els rètols 
informatius i de senyalització d’itinerari han d’harmonitzar amb la zona 
d’interès etnològic i situar-se a una distància prudencial del bé.  
 
El patrimoni format pels conjunts de tines enmig de les vinyes de les valls del 
Montcau, és d’un patrimoni únic i singular vinculat amb una zona paisatgística 
que s’ha caracteritzat històricament per l’explotació de la vinya, 
fonamentalment als segles XVIII i XIX, però documentada des de l’edat mitjana.  
 
La construcció de tines al costat del camp de vinyes va ser la solució dels 
pagesos als problemes de transport de la verema en aquest àmbit muntanyós 
i a la necessitat d’una fermentació homogènia, quan aquesta zona del Bages 
era una de les principals productores de vi del país.  
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NOMENAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA 
 

 Francesc Sutrias i Grau director general del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya  

 Lluís Juncà Pujol director general de Promoció Econòmica, Competència 
i Regulació 

 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 

 Josep Maria Argimon i Pallàs, director gerent de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI 
 

 Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori 

 Elisabet Cirici i Amell, directora general d’Urbanisme 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

 Elsa Ibar Torras, directora general del Patrimoni Cultural 

 Àngels Ponsa i Roca, directora general de Cooperació Cultural  

 Joan-Elies Adell i Pitarch, director de la Institució de les Lletres Catalanes  

 Josep Manuel Rueda Torres, director de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 

 Marcel·lí Joan i Alsinella director general d’Afers Religiosos  

  
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 

 Pilar Sorribas Arenas directora general de Funció Pública 

 Joana Barbany i Freixa, directora general de Societat Digital 
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CURRÍCULUMS   
 
 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA 
 
Francesc Sutrias i Grau, director general del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya  
 
Nascut a Rubí l’any 1966. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), postgrau en 
Dret Immobiliari i Urbanístic, postgrau en Administració Pública i doctorand del 
Programa de Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
 
Durant l’última legislatura, era el director general del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. Ha estat director-gerent del Consorci Urbanístic VNG Eixample 
Nord, a Vilanova i la Geltrú (2008-2016), gerent de la societat municipal 
Martorell Gestió del Sòl i conseller delegat de l’empresa pública Promocions 
Urbanes de Rubí. Igualment, és advocat de l’Institut Català del Sòl en 
excedència.   
 
Ha participat en organismes sectorials com la Fundació Habitat 3 i ha estat 
membre del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació del 
territori i urbanisme a Catalunya. També ha format part del Consorci Metropolità 
de l’Habitatge i del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. Ha estat partícip 
de diversos consells assessors urbanístics, entre els quals destaquen el Consell 
Assessor de l’Habitatge de Catalunya (2003-2006) i la Comissió d’Urbanisme i 
Habitatge de la Federació de Municipis (2004-2007).     
 
Els càrrecs institucionals desenvolupats es concentren a l’Ajuntament de Rubí, 
on va ser regidor entre els anys 1995 i 2006, i tinent d’alcalde (2000-2006). Lluís 
Juncà Pujol director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. 
 
Lluís Juncà Pujol, director general de Promoció Econòmica, Competència 
i Regulació 

 
Nascut a Olot l’any 1982. 
 
Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica Catalunya (UPC) i 
màster en Anàlisi Política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), també 
va realitzar un Master in Business Administration (MBA) a l’escola de negocis 
Esade.  
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Durant l’última legislatura, va ser secretari general de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, departament en el qual va desenvolupar funcions de 
director de l’Oficina del Vicepresident des del febrer del 2016. 
 
Amb anterioritat, la seva carrera professional ha estat relacionada tant amb el 
sector públic com el privat. Després de tres anys en l’àrea de la consultoria en 
dues multinacionals, entre el 2009 i el 2011 va treballar com a assessor al 
Parlament Europeu a la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia dins l’Oficina 
de l’eurodiputat Oriol Junqueras. Posteriorment, va treballar com a cap de 
gabinet del president d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).  
 
 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 
Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS) 
 

Nascut a Barcelona l’any 1958. 
 
Josep Maria Argimon és llicenciat en Medicina i doctor per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), especialista en medicina preventiva i salut 
pública per l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), diplomat en Epidemiologia 
i estadística per la Université Pierre et Marie Curie París IV, màster en Atenció 
sanitària basada en l’evidència per la Universitat d’Oxford i màster en 
Epidemiologia i planificació sanitària per la Universitat de Gal·les. També ha 
estat consultor internacional a l’Amèrica Llatina per a la Unió Europea i l’Agència 
Alemanya de Cooperació. És autor de llibres i articles  sobre epidemiologia 
clínica, planificació sanitària i salut pública. 
 
En l’àmbit professional ha desenvolupat diferents càrrecs al Servei Català de la 
Salut (CatSalut). Entre el 2004 i el 2008 va ser cap de Divisió d’Avaluació de 
Serveis Assistencials; del 2008 al 2012, gerent de Planificació, Compra i 
Avaluació. Entre setembre 2012 i fins al gener del 2016 va ser el director de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Des de 
febrer del 2016 ha estat subdirector del CatSalut 
  
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori 
 
Nascut a Barcelona l’any 1962. 
 
Arquitecte superior per l’ETSAB (UPC), 1990-1991. Ha cursat estudis de  
postgrau en Gestió Urbanística al Centre de Política de Sòl i Valoracions de la 
Fundació Politècnica de Catalunya. 
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Fins a l’actualitat, i des de l’any 2011, ha estat director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat. Ha exercit de 
president de totes les Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya; de 
president de la Comissió Executiva i vicepresident del Consell Rector de 
l’Observatori del Paisatge; de vicepresident i vocal del Consell Rector de 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE); de 
president del Consell de Govern del Consorci del Centre Internacional 
d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC); i de president de la Comissió 
de sòl i director de la Comissió Interdepartamental de Seguiment d’Actuacions 
Estratègiques. 
 
Anteriorment va ser sub-director general d’Actuació Territorial II (2010-2011), 
responsable de Sostenibilitat Urbana (2008-2010), i cap del Servei Territorial 
d’Urbanisme (2004-2008), entre d’altres càrrecs, en una dilatada carrera dins 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
En l’àmbit docent, ha estat director del postgrau en Planejament Urbanístic de 
l’Escola Sert COAC i professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries 
Industrial i Aeronàutica de Terrassa (2004-2012), impartint l’assignatura 
d’Urbanisme, serveis urbans i ordenació del territori. 
 
Ha estat ponent en diversos cursos, seminaris i jornades organitzades a nivell 
nacional i internacional i ha publicat articles en matèria de l’ordenació del 
territori, l’urbanisme, el litoral i el paisatge. 
 
Ha impulsat diversos projectes legislatius en l’àmbit de l’urbanisme, l’ordenació 
del territori i el litoral i ha promogut l’Agenda Urbana de Catalunya, participant 
en assemblees i fòrums internacionals de les Nacions Unides.   

 
Elisabet Cirici i Amell, directora general d’Urbanisme 

Nascuda a Barcelona el 30 d'abril de 1963. 
 
Arquitecta superior per l’ETSAB (UPC), branca de Projectes i Urbanisme. 
(1981-1987) i PFC (1990). Ha cursat estudis de  postgrau en Gestió Urbanística, 
en Reparcel·lacions i Compensacions Urbanístiques i en Valoracions 
Urbanístiques al Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Fundació 
Politècnica de Catalunya. 
 
Fins a l’actualitat, i des del març de 2014, ha estat directora d’Operacions de 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl), d’on, anteriorment, n’havia estat la subdirectora 
de Sòl i Habitatge (2011-2014). Al Departament de Territori i Sostenibilitat havia 
exercit com a  coordinadora de Territori de la Secretaria de Territori i Mobilitat; 
responsable de Política de Sòl a la Direcció General d’Actuacions 
Estratègiques; cap de la Secció de Reparcel·lacions i Compensacions; i 
responsable de Planejament Parcial. 
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Des del 1998 al 1992 va treballar com a arquitecta a l’Institut Municipal de 
Promoció Urbanística, S.A (IMPUSA). Prèviament havia col·laborat amb dos 
despatxos d’arquitectura. 
 
Com a docent, ha participat en diferents màsters i postgraus vinculats a 
urbanisme en diferents universitats, institucions i entitats, entre les quals 
destaquen l’Escola d’Administració Pública, l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, la Universitat Rovira i Virgili, el Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
el Centre d’Estudis Financers, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu 
Fabra i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Elsa Ibar Torras, directora general del Patrimoni Cultural  
 
Nascuda a Barcelona l’any 1971. 
 
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, especialitat en projectes i construcció 
(1997). Formació complementària a través de beca a la Technische Universiteit 
Delft, Holanda (1997). Actualment cursa el màster en Direcció Pública per la 
UOC i l’EAPC. 
 
Ha desenvolupat diverses tasques i ha assumit diverses responsabilitats a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Dins del Departament de Cultura, 
des del 2014 fins a l’actualitat ha estat sub-directora general de Patrimoni 
Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic. Entre 2004 i 2006 ha estat cap del 
servei d’Obres i Instal·lacions. Entre 2006 i 2007 sub-directora general 
d’Arqueologia i Patrimoni Immoble. Entre 2007 i 2014 cap del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic. 
 
Ha estat membre de la Junta de Govern com a vocal del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (2002-2006). 
 
En l’àmbit privat ha exercit d’arquitecta per compte propi, més de 12 anys, 
projectant i construint equipaments públics i habitatges privats. Ha obtingut 
diversos reconeixements per projectes i l’obra construïda, com una menció dels 
Premis Construmat per la Biblioteca Pública de Cervelló o el 1r Premi d’uns 
habitatges plurifamiliars a Maó (Menorca).  
 
 
Àngels Ponsa i Roca, directora general de Cooperació Cultural  
 
Nascuda a Artesa de Segre l’any 1960. 
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Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Postgrau en 
Gestió Administració de Sistema Educatiu per l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gestió Pública 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Ha estat coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona (gener juny 2018 i gener 2016-gener 2017).  
 
Diputada al Parlament de Catalunya, legislatures IX, X i XI. Portaveu de la 
Comissió de Cultura i Llengua, membre de les comissions d’Igualtat de les 
Persones, d’Infància, de Justícia, d’Ensenyament i Universitats, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i vicepresidenta de la Sindicatura 
de Greuges (2017-2011). 
 
També ha estat cap del Servei de Participació de l’Associació Catalana de 
Municipis. Membre de la Comissió Mixta de Cultura, del Consell Social de la 
Llengua Catalana, del Consell Escolar de l’Esport, de la Junta de Museus de 
Catalunya (2007-2003). 
 
Tinent d’Alcalde-Regidora de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès (Cultura, Educació, Joventut i Cooperació). Presidenta 
delegada de l’Organisme Autònom del Centre Cultural i del Patronat Municipal 
d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (2003- 1995). 
 
Presidenta    de  la Comissió  de  Cultura  de l’Associació  Catalana de Municipis. 
(2003-2000), presidenta del  Consell  del Centre de  Normalització  Lingüística   
del Vallès Occidental III. Direcció de l’elaboració  del Projecte Educatiu de Sant 
Cugat del Vallès (2003-1999). 
  
Ha exercit la docència com a professora d’Història de l’Art a l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny “La Massana” de Barcelona (1988-1990). 
 
Ha coordinat el llibre Cultura i municipis. Polítiques Culturals Municipals a 
Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona (2007). És coautora del llibre El 
meu llibre de Sant Cugat, proposta didàctica d’estudi de la ciutat en tots el 
àmbits que la componen (1993) i coautora del llibre Riera amunt!, proposta 
didàctica i guia per al professorat. Aquesta publicació obtingué el Premi 
“Terrassa a l’escola” en l’edició de 1991. 
 
 
Josep Manuel Rueda Torres, director de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural 
 
Nascut a Arbúcies l’any 1957 
 
Doctor Apte Cum Laude per la Universitat de Girona (1993). 
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Actualment és director del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Ha estat director 
del Museu Etnològic del Montseny (1990-2001), director del Museu d’Art de 
Girona (2001-2007), cap d’Àrea de Difusió i Explotació del Patrimoni Cultural 
(actual Servei de Museus i Béns Mobles) (2007-2008), sub-director general del 
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic (2008-2014), secretari de 
l’Associació de Museòlegs de les Comarques de Girona (1989-1990), president 
de l’Associació de Museòlegs de les Comarques de Girona (1991-1993).  
 
També ha estat vocal de la Junta Directiva de l’Associació de Museòlegs de 
Catalunya (1995-1998), membre de la Comissió Executiva de la Junta de  
Museus de Catalunya (1997-2004), secretari de la Junta de Museus (2007-
2008), vicepresident de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de 
Patrimoni (2007-2008), membre del Consell Nacional d’Arqueologia i 
Paleontologia (des de 2011), membre del Consell pel foment i difusió de l’obra 
de Gaudí (2014-2014), vicepresident 2n. de la Comissió Tècnica de Patrimoni 
Cultural de la Ciutat de Barcelona (2010-2014), professor associat de 
Museologia de la Universitat de Girona (2000-2001, 2015 i 2017), professor 
convidat de Museologia Social de la mateixa universitat (2004-2005), professor 
de diferents màsters i postgraus de les Universitats de Girona i Barcelona, i 
professor de Gestió del Patrimoni a la Universitat Nacional Autònoma de 
Nicaragua.  
 
Joan-Elies Adell i Pitarch, director de la Institució de les Lletres Catalanes  
 
Nascut a  Vinaròs l’any 1968.  
 
És doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat de València. 
 
És poeta i assagista. Autor dels llibres de poemes La matèria del 
temps (1994), Oceà immòbil (1995), A curt termini (1997), Un mateix 
cel (2000), Encara una olor (2003), La degradació natural dels 
objectes (2004), Pistes falses (2006), Si no et tinc (2013), Escandall (2014) 
i Res no és personal (Saldonar, 2018). Ha curat l’antologia La Tercera Illa. 
Poesia catalana de l’Alguer (1945-2013) (Saldonar, 2013)  i ha traduït el llibre 
de poemes Tema de l'adéu de Milo De Angelis (Saldonar, 2016). Ha publicat el 
llibre Guia sentimental de l'Alguer (2016). 
 
Entre d'altres, ha guanyat els premis de poesia Alfons el Magnànim de València, 
la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona, el Parc Taulí de Sabadell, així 
com el premi de la crítica dels escriptors valencians. La seva obra està traduïda 
a diversos idiomes i ha estat inclosa en diverses antologies. 
 
Ha estat professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la 
Universitat Oberta de Catalunya i professor visitant a la University of North 
Carolina a Charlotte. Ha estat director de l’Oficina de l’Alguer de la Delegació 
de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer.  
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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
Marcel·lí Joan, director general d’Afers Religiosos 
 
Nascut a Barcelona l’any 1959. 
 
És periodista per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor del postgrau 
de Comunicació institucional i religió a l’era digital a la Universitat Ramon Llull.  
 
En l’àmbit eclesial, ha estat secretari del Consell Pastoral Diocesà de Barcelona 
i delegat general dels Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Ha participat en la Comissió Preparatòria del Concili Provincial 
Tarraconense i també ha estat un dels impulsors del document “El fet religiós a 
la Catalunya del futur”.  
 
Ha  estat fins ara patró de la fundació Claret, secretari del capítol de Barcelona 
de la fundació Vaticana Centèssimus Annus i membre del Grup Sant Jordi de 
defensa i promoció dels drets humans. En els camps de la joventut i la 
cooperació, és president de l’Associació José Ramón Zudaire de l’Hospitalet i 
ha estat patró de la Fundació Akwaba, dedicada al tercer i quart món. Com a 
director general d’Afers Religiosos, serà el màxim responsable a l’hora 
d’atendre les diferents entitats religioses establertes a Catalunya. 
 
Joan acumula anys d’experiència en l’àmbit públic: ha estat adjunt al primer 
director d’Afers Religiosos de la Generalitat del 2000 al 2004, cap de premsa i 
relacions públiques de la Direcció General de Joventut, cap de relacions 
externes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, i cap 
de premsa de la Delegació Territorial de la Generalitat a Barcelona. 
 
 
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 

Pilar Sorribas i Arenas, directora general de la Funció Pública 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1965.  
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i actualment cursant el 
màster en Direcció Pública de l’EAPC i la UOC. 
 
Funcionària de la Generalitat de Catalunya des del 1984. Des de l’any 2011 ha 
ocupat el lloc de sub-directora general de Relacions Sindicals i Polítiques 
Socials de la Direcció General de Funció Pública. Anteriorment havia estat la 
responsable de l’Àrea de Polítiques Sindicals de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca del Departament d’Economia i Coneixement (2009-2011), de l’Àrea de 
Personal Laboral de la Direcció General de Funció Pública (2003-2009) i també 
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havia estat assessora tècnica en relacions sindicals de la mateixa Direcció 
General (1999-2003). D’altra banda, ha estat formadora de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya en matèries relacionades amb les 
relacions sindicals i la gestió de personal i també en el màster de Gestió Pública 
de la Universitat de Barcelona. 
 

Joana Barbany i Freixa, directora general de Societat Digital 
  
Nascuda a Barcelona el 1973.  
 
Llicenciada en Periodisme per la UPF i diplomada en Empresarials per la UVIC. 
Màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals (IDEC), postgrau en 
Gestió del Coneixement per la UOC i participant del Programa Vicens Vives 
d’ESADE. També ha cursat el Programa de lideratge per a la gestió pública a 
IESE.  
  
La seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació i les plataformes 
digitals i en la consultoria estratègica i d’organitzacions. Des del 2016 és tinent 
d’alcalde de Promoció Econòmica, Innovació, Comunicació i Govern obert a 
l’Ajuntament de Sant Cugat. Anteriorment, havia exercit com a regidora de 
Comunicació, Informació i Atenció Ciutadana. També és membre de la Junta 
de Sant Cugat Empresarial, del Consell d’Administració de Localret i de la 
Comissió Assessora de Publicitat Institucional de la Generalitat. 
 


