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El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge 
 

• La normativa busca un triple objectiu: fer front al  dèficit 
d’habitatges de protecció pública de lloguer, tenir  més instruments 
per combatre les situacions d’emergència i els desn onaments i 
propiciar una moderació dels preus del lloguer dels  habitatges 
lliures 
 

• El Decret llei inclou la qualificació permanent del s habitatges amb 
protecció oficial quan el sòl sigui públic o estigu i destinat 
urbanísticament a habitatge de protecció pública 
 

• L’Índex de Referència del Preu del Lloguer serà obl igatori en els 
contractes i en els anuncis publicitaris 

 
El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge amb un triple objectiu: fer front al dèficit d’habitatges de protecció 
pública de lloguer, tenir més instruments per combatre les situacions 
d’emergència i els desnonaments i propiciar una moderació dels preus del 
lloguer dels habitatges lliures. 
 
Per al primer objectiu, el Decret llei inclou diferents mesures destinades a 
incrementar tant els patrimonis públics de sòl, com els parcs públics d’habitatge 
de lloguer, com també el parc privat de protecció pública i de lloguer. A més, 
introdueix nous condicionants per fer permanent la durada de la protecció 
oficial: 
 

• Incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatg e amb destinació 
a habitatges de protecció pública . S’inclouen nous drets d’adquisició 
preferent a favor de la Generalitat en el cas de transmissions oneroses 
de sòls privats que formin part de les reserves de protecció pública o 
d’immobles amb habitatges arrendats que es venguin sencers. 
 
També s’estableix una nova regulació que permet tant als ajuntaments 
com a la Generalitat adquirir sòls mitjançant el dret de tanteig i retracte o 
mitjançant l’expropiació forçosa i destinar-los específicament a construir-
hi habitatges de protecció pública. En cas que ja hi hagi habitatges 
construïts, els permet destinar-los a aquest règim de protecció encara 
que el planejament urbanístic no ho especifiqui. 

 
• Incrementar el parc públic d’habitatges de lloguer . El Decret llei 

preveu que els municipis amb demanda residencial forta i acreditada 
impulsin, en el termini de dos anys, la construcció d’habitatges de 
protecció pública sobre solars disponibles del seu patrimoni per destinar-
los prioritàriament al règim de lloguer. 
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A més, les administracions estan obligades a mantenir la titularitat 
pública dels sòls amb destinació a habitatge de protecció pública que 
obtinguin per cessió en les actuacions urbanístiques i a destinar els 
habitatges també a lloguer. El Decret llei preveu la possibilitat de modular 
la forma d’efectuar aquestes cessions per tal que permetin finançar la 
construcció d’aquests habitatges. 

 
• Incrementar el parc d’habitatges privats de lloguer  i els habitatges 

privats de protecció pública . S’inclou la possibilitat que els plans 
urbanístics destinin terrenys per a la construcció d’habitatges 
plurifamiliars específicament de lloguer. Així mateix, es millora la 
possibilitat de destinar parcialment els edificis a habitatges de protecció 
pública, en sòl urbà consolidat, per tal d’aconseguir habitatges més 
adequats a les necessitats socials i propiciant una oferta més variada. 
 
El Decret llei preveu també que en el cas de promocions privades que 
hagin rebut algun tipus d’ajut públic hi hagi una cobertura total per part 
de la Generalitat dels lloguers impagats i que els adjudicataris tinguin 
prioritat en la percepció dels ajuts al pagament del lloguer. 

 
• Nous condicionants perquè la qualificació dels habi tatges amb 

protecció oficial sigui permanent . El Decret llei estableix que, a partir 
de la seva entrada en vigor, la qualificació dels habitatges amb protecció 
oficial serà vigent mentre concorrin alguna de les dues circumstàncies 
següents: que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de 
protecció pública o que formin part d’un patrimoni públic de sòl i 
d’habitatge. En la resta de circumstàncies, la durada podrà ser 
determinada, segons s’estableixi reglamentàriament, en funció, si 
s’escau, dels ajuts percebuts per a la seva promoció. 
 
El Decret llei fixa un règim transitori per als habitatges que ja tinguin la 
qualificació definitiva de protecció oficial o que estiguin en tràmit per 
obtenir-la. En el primer cas, si els habitatges estan construïts sobre sòls 
públics, la durada de la qualificació passa a ser permanent. En el segon 
cas, s’aplicarà la durada permanent si es troben sobre sòls públics o de 
reserva encara que ja haguessin obtingut la qualificació provisional. 
 
S’introdueixen nous criteris per a la determinació dels preus dels 
habitatges amb protecció oficial i per a l’adjudicació dels de lloguer. 

 
Atendre les situacions d’exclusió residencial 
 
El segon objectiu del Decret llei és combatre les situacions d’emergència i els 
desnonaments. La nova normativa preveu que els pisos de persones jurídiques 
que portin més de dos anys buits i els que formen part d’edificis en construcció 
pendents d’acabament des de fa més de dos anys amb obres executades en 
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més del 80% s’hauran d’inscriure en el Registre d’habitatges buits i ocupats 
sense títol habilitant. Contra aquestes situacions anòmales, es podran imposar 
multes coercitives a part de la possibilitat que la Generalitat i els ajuntaments 
els puguin expropiar a preu reduït per incompliment de la funció social de la 
propietat. 
 
El Decret llei articula també convenientment les mesures que preveu la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, per tal de garantir la funció social de la 
propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer. 
 
També regula els allotjaments provisionals de les persones que es trobin en 
situació d’emergència social i facilita la construcció d’edificis per a aquesta 
destinació. 
 
Els contractes de lloguer hauran d’incloure l’Índex  de Referència 
 
El nou Decret llei inclou també mesures per propiciar una moderació dels preus 
del lloguer dels habitatges del mercat lliure a través de l’Índex de Referència del 
preu del lloguer, que informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge 
de característiques similars en el mateix entorn urbà.  
 
El Decret llei dona rang i efectes legals a aquest índex i la seva consignació 
serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer 
dels habitatges. 
 
La Generalitat tindrà en compte l’Índex de Referència en el desenvolupament 
de les polítiques públiques i només els arrendadors dels habitatges llogats amb 
rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats 
al foment del lloguer. 
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El Govern crea el Programa per a la preparació de l a 
candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030 
 

• L’organització d’un esdeveniment olímpic d’aquest t ipus seria 
cabdal per a la projecció exterior de Catalunya i p er al 
desenvolupament econòmic i social  
 

• El Govern lidera des del 2017 la Taula de treball p ermanent dels 
Jocs d’Hivern del 2030, formada per uns 50 represen tants 
d’institucions públiques i privades 
 

• La Taula compta amb la presència de les principals institucions 
públiques, esportives i empresarials d’àmbit català , sota el lideratge 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de p reparar una 
candidatura de país 

 
El Govern ha aprovat crear el Programa per a la preparació de la candidatura 
de Catalunya per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 
del 2030, ja que considera que l’organització d’aquest esdeveniment seria 
cabdal per a la projecció exterior de Catalunya i per al desenvolupament 
econòmic i social del territori, especialment, de les comarques pirenaiques. 
 
Aquest programa coordinarà la col·laboració amb d’altres administracions 
públiques, entitats, organismes i agents socials, esportius i territorials que 
s’adhereixin a aquest projecte olímpic. Concretament, els objectius d’aquest 
programa són intercanviar informació i experiències en l’àmbit de l’esport, 
especialment en l’àmbit de les competicions esportives de caràcter 
internacional; estudiar i analitzar els reptes que representa per a Catalunya la 
presentació d’una candidatura olímpica i, per últim, aprofitar l’expertesa tècnica 
dels organismes i entitats de la Generalitat sobre els esdeveniments esportius 
competitius.  
 
El Govern lidera des del 2017 la Taula de treball permanent dels Jocs d’Hivern 
del 2030, formada per uns 50 representants d’institucions públiques i privades. 
La Taula compta amb la presència de les principals institucions públiques, 
esportives i empresarials d’àmbit català, sota el lideratge de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu de preparar una candidatura de país.  
 
La direcció del Programa 
 
El Programa queda adscrit al departament competent en matèria d’esports i la 
persona titular de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
n’exercirà la direcció, tot i que el titular del Departament de la Presidència en 
pot designar un altre. 



 

 

Acords de Govern. 05.03.2019  

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

6

 
El director o directora del Programa té assignades les funcions següents: 

 
• Impulsar la celebració a Catalunya d’esdeveniments esportius 

internacionals, especialment els relacionats amb el moviment olímpic i 
paralímpic. 

• Consolidar el compromís de Catalunya amb el moviment olímpic i 
paralímpic. 

• Fomentar la internacionalització de l’esport català a tots els nivells i la 
promoció de Catalunya com a país esportiu.  

• Participar en entitats i organismes d'àmbit estatal, europeu i internacional 
que tinguin per objecte el desenvolupament de l'esport així com de la 
pràctica d’activitat física i del foment d’estils de vida saludables per al 
conjunt de la ciutadania.  

• Mantenir la interlocució, mitjançant el Departament de la Presidència, 
amb els altres Departaments de la Generalitat de Catalunya que 
s’escaiguin per al correcte desplegament del Programa.  

• Mantenir la interlocució del Govern de la Generalitat, mitjançant el 
Departament de la Presidència, amb les institucions, entitats i 
organismes d’àmbit estatal, europeu i internacional competents en 
matèria d’esport per a la promoció i preparació de la candidatura de 
Catalunya per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-
Barcelona. 

• Fer el seguiment dels treballs i estudis per a la preparació de la 
candidatura.  

• Promoure l’obtenció de recursos econòmics per a la preparació de la 
candidatura.  

• Impulsar, dirigir, supervisar i coordinar les activitats i els treballs que es 
portin a terme en el marc d’aquest Programa i efectuar-ne el seguiment.  
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Els arxius privats podran constituir-se com a secci ons 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya  
 

• Per poder ser secció, els arxius hauran de conserva r documentació 
d’abast nacional, de gran rellevància i estar integ rats en el Sistema 
d’Arxius de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat el decret que preveu que els arxius que siguin titularitat 
de persones físiques i jurídiques de caràcter privat es puguin constituir com a 
seccions de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Mitjançant aquest decret, es 
vol facilitar l’accés a la informació i la gestió documental dels arxius privats, que, 
per les seves característiques, sovint tenen dificultats per donar a conèixer els 
seus fons o són desconeguts per la ciutadania i per l’Administració de la 
Generalitat. El Govern vol, per tant, posar a l’abast de tothom fons privats, atès 
que alguns d’aquests conserven documentació històrica d’abast nacional de 
gran rellevància, que forma part del patrimoni documental català i que és 
imprescindible per al coneixement de la història del nostre país.  
 
D’acord amb aquest decret, les institucions d’arxiu que es constitueixin com a 
seccions continuaran disposant d’autonomia en la seva gestió. A més, per tal 
de poder constituir-se com a seccions de l’ANC, aquests centres hauran d’estar 
integrats en el Sistema d’Arxius de Catalunya i conservar documentació que 
formi part del patrimoni documental de Catalunya, que sigui d’abast nacional i 
de gran rellevància. L’adscripció d’un centre d’arxiu com a secció de l’ANC 
s’haurà d’establir mitjançant conveni.  
 
La constitució d’un arxiu com a secció de l’ANC comportarà l’adaptació de tots 
els sistemes de treball de l’arxiu als criteris i a la metodologia de l’Arxiu Nacional 
pel que fa al tractament arxivístic, la conservació i la digitalització dels fons 
documentals conservats en les seccions que en depenguin. També es migraran 
tots els instruments de descripció existents al programari informàtic de l’ANC i 
es difondran al seu web. A més, s’establirà una col·laboració entre l’arxiu i l’ANC 
en activitats de difusió (portal web, publicacions, exposicions, etc.). 
 
L’ANC és l’únic centre arxivístic d’àmbit nacional del país i té com a funció, entre 
d’altres, ingressar, conservar i difondre els fons i els documents privats que, pel 
seu valor testimonial i referencial, concerneixin Catalunya i siguin d’una 
rellevància especial. El Departament de Cultura, a través de l’ANC, té la voluntat 
de fomentar la normalització de les tasques de descripció, conservació, 
digitalització i difusió dels fons documentals aplegats en arxius catalans privats 
i de garantir que la seva documentació és accessible, d’acord amb els principis 
de transparència i interès públic.  
 
L’ANC aplega més de 1.200 fons documentals de diferents procedències que 
ocupen un total de més de 37.000 metres lineals de documentació. A aquest 
volum s’hi ha d’afegir la documentació no textual (més de 5.000.000 de 
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fotografies en diferents suports; 25.000 documents sonors o audiovisuals; prop 
de 60.000 cartells, dibuixos i gravats i uns 160.000 mapes i plànols). 
Actualment, l’ANC té a consulta en línia més de 850.000 registres informàtics 
que equivalen a més de 2.000.000 d’imatges associades. 
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El Govern presenta l’informe final d’avaluació del Pla de 
Govern Obert 2017-2018 amb una execució del 72,8%  
 

• El Pla de Govern Obert 2017-2018 aplega les polítiq ues públiques 
impulsades per la Generalitat destinades a la conso lidació, la 
millora i l’enfortiment del govern obert de Catalun ya 
 

• Les accions executades han afavorit la transparènci a i el retiment 
de comptes de l’Administració cap a la ciutadania 
 

El Govern ha presentat l’informe final d’avaluació del Pla de Govern Obert 2017-
2018. El pla, que aplega totes les polítiques públiques impulsades per la 
Generalitat de Catalunya destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment 
del govern a Catalunya, contempla 123 actuacions agrupades en els àmbits 
següents: transparència; dades obertes; bon govern; participació ciutadana i 
qualitat democràtica; i canvi cultural, és a dir, la formació i les accions 
destinades a promocionar i sensibilitzar la ciutadania sobre el govern obert.   
 
Malgrat l’aplicació de l’article 155, que va afectar durant més de set mesos el 
període de vigència del Pla de Govern Obert 2017-2018, l’execució de les 
actuacions previstes ha estat del 72,8%. A continuació es mostra el percentatge 
d’execució de cadascun dels àmbits previstos al pla. 
 
Àmbit d’actuació Percentatge 

d’execució 
Transparència 67,5% 
Dades obertes 59,7% 
Bon govern 76,2% 
Participació ciutadana i qualitat 
democràtica 

92,3% 

Canvi cultural 74,4% 
 
El Pla de Govern Obert 2017-2018 va donar continuïtat a l’anterior Pla del 2015-
2017, que incorporava els àmbits de la publicitat activa, el dret d’accés a la 
informació, el bon govern i la participació ciutadana i va suposar un pas 
endavant en l’àmbit del context global del govern obert.  
 
Algunes de les actuacions més remarcables que s’han assolit amb aquest Pla 
han estat la publicitat de les dades del Registre del sector públic de la 
Generalitat en format reutilitzable; la integració en el Portal de Govern Obert 
dels portals de transparència, dades obertes i participació ciutadana; la 
publicació de les reunions mantingudes per les autoritats i càrrecs públics amb 
els grups d’interès; la publicació en format interactiu, reutilitzable i accessible 
de l’import contractat anualment per cada adjudicatari; la realització d’un pla de 
formació sobre participació ciutadana; l’elaboració d’una guia de transparència 
per a les entitats del sector públic; l’elaboració d’un nou Acord de Govern sobre 
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dades obertes a la Generalitat; o el desenvolupament de processos participatius 
per a l’elaboració de plans i normativa, i per al disseny i millora de polítiques 
públiques. 
 
Aquest informe s’elabora en el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que el 
Govern ha d’aprovar un pla estratègic per a l’aplicació d’aquesta llei i n’ha 
d’avaluar anualment el grau del compliment.  
 
El Govern ja treballa en l’elaboració del Pla de Govern Obert 2019-2021. 
Properament s’obrirà un procés participatiu a la ciutadania en relació amb les 
prioritats de les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de Dades 
Obertes, Transparència, Participació Ciutadana i integritat pública.  
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El Govern aprova una aportació pluriennal de  52,5 
milions d’euros pel contracte programa amb la 
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat la dotació econòmica del Contracte Programa entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya (CESICAT) per als anys 2019-2022 per un valor 
de 52.572.774 euros, que inclou les següents línies d’actuació:  
 

• Desplegar un model de governança de ciberseguretat òptim, adreçat als 
Departaments de la Generalitat i el seu sector públic  

• Implementar un model de formació que permeti el desplegament dels 
continguts i l'assoliment d'un nivell rellevant de cobertura en temes de 
ciberseguretat. 

• Garantir la protecció i la resiliència en front de diferents ciberamenaces 
• Determinar el nivell de compliment normatiu de l'Administració de la 

Generalitat en l'àmbit de la normativa TIC vigent. 
• Desplegar el suport i cobertura en el procés de desplegament de 

l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, amb el seus nous serveis. 
 

El passat 5 de febrer, el Govern va aprovar el nou contracte programa per al 
període 2019-2022, per tal de garantir la ciberseguretat de la societat digital a 
Catalunya i, en especial, la de l’Administració de la Generalitat i del sector 
públic. 
  
Segons recull el programa acordat, el CESICAT es fa càrrec d’assessorar i 
donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de ciberseguretat i en la seva 
posterior execució. També ha de governar els riscos de seguretat en línia dels 
diferents àmbits i organismes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, i donar suport a l’Administració local del país. 
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El Govern aprova la creació del Consell Assessor de  
Dones del Món Rural i Marítim 

 
• La creació d’aquest Consell Assessor és una mostra més de la 

voluntat de l’Executiu català d’escoltar la veu de les dones del 
sector 

 
El Govern ha donat llum verda a la creació del Consell Assessor de Dones del 
Món Rural i Marítim, un nou organisme que vol articular un mecanisme de 
relació, interacció i sinergia per a la consecució comuna d’objectius compartits 
com el d’impulsar actuacions que afavoreixin la participació de les dones del 
món rural i marítim en espais públics i de presa de decisions en els àmbits 
sindical, professional, cooperatiu i polític. 
 
La creació d’aquest Consell Assessor és una mostra més de la voluntat del 
Departament d’Agricultura d’escoltar la veu de les dones del sector i 
d’incorporar de manera transversal la visió de gènere en totes les polítiques 
desplegades per la Conselleria.  
 
És també la via d’establir un marc de relacions formals i efectives entre el 
Departament d'Agricultura i les recentment creades Associació Catalana de 
Dones de la Mar i Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes 
de Catalunya. 
 
La dona rural constitueix un eix estratègic per al desenvolupament rural, i la 
seva qualitat de vida té un impacte directe en la vertebració social del territori i 
de l’economia agrària. És un dels reptes més importants de la igualtat 
d’oportunitats.   
 
A la Catalunya rural, que és el 90% del territori, hi viuen actualment gairebé 1 
milió de dones. Es quantifica l’ocupació en el sector agrari en un 20% de dones 
davant d’un 80% d’homes. I, en l’àmbit de la pesca, la dona representa encara 
no un 1%. A Catalunya, hi ha 56.000 explotacions agràries i una tercera part 
són titularitat de dones.  
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El Govern realitzarà una consulta pública prèvia a 
l’actualització i revisió del decret que regula els  estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada 
 

• Ha de permetre identificar com es valoren els aspec tes que es tenen 
en compte en la realització d’aquest tipus d’estudi s, especialment 
els vinculats a la mobilitat sostenible, l’accessib ilitat i la qualitat de 
l’aire 
 

• Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada me suren 
l’increment potencial de mobilitat provocat per una  nova 
planificació o una nova activitat i valoren la capa citat d’absorció de 
les diferents xarxes de transport 

 
El Govern realitzarà una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de 
decret relatiu a la revisió i actualització del Decret 344/2006, de 19 de setembre, 
de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Amb aquesta 
revisió es pretén adaptar la normativa a la realitat present i futura. 
 
La consulta recollirà les propostes de millora que puguin fer les entitats 
públiques, les privades i els professionals que elaboren aquests estudis tant 
destinats a la planificació del territori com a projectes d’implantacions singulars 
o els col·lectius que es puguin sentir interpel·lats a participar en la definició i 
objectius sobre la matèria de la planificació de la mobilitat generada. 
 
La consulta ha de permetre identificar com es valoren els diferents aspectes 
que haurien de ser objecte d’actualització del Decret, especialment els 
relacionats amb el foment de la mobilitat sostenible, l’accessibilitat i la qualitat 
de l’aire. Així mateix, es recolliran també les aportacions d’entitats vinculades al 
foment dels diferents modes de mobilitat sostenible, o de professionals i tècnics 
que han de dissenyar i elaborar els plans o projectes relacionats amb els 
continguts del decret. 
 
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada mesuren l’increment potencial 
de mobilitat provocat per una nova planificació o una nova activitat i valoren la 
capacitat d’absorció de les diferents xarxes de transport. Els estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada han d’incloure les mesures i les actuacions necessàries 
per tal d’assegurar un correcte funcionament de l’àmbit, tot seguint el model de 
mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de mobilitat. 
 
Des de l’any 2006, any d’aprovació del decret que regula els estudis, s’han 
planificat un gran nombre de mesures per fomentar la mobilitat sostenible 
vinculades als estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Així, per exemple, 
en l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona 
s’han informat més de 650 estudis, que suposa més de 115 milions de metres 
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quadrats de sòl. Aquests estudis han planificat més de 1.300 quilòmetres de 
carrils bici i més de 300 noves parades de transport, entre d’altres. 
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El Govern acorda declarar els Tonis de Manlleu Fest a 
Tradicional d’Interès Nacional 
 
El Govern ha acordat declarar la Festa dels Tonis de Manlleu com a Festa 
Tradicional d’Interès Nacional, una de les celebracions més arrelades del 
calendari festiu manlleuenc, amb uns trets singulars que la converteixen en una 
festa de referència en el context comarcal i nacional.  
 
La Festa dels Tonis de Manlleu s’inicia el divendres anterior al 17 de gener i 
finalitza el darrer dissabte del mes de gener. Els dies centrals són el 17 de 
gener, festivitat de Sant Antoni Abat, i el diumenge posterior. El primer testimoni 
documental de la festa data del 1893 i es troba al llibre de Domènec Torrent i 
Garriga Manlleu: croquis para su historia, on es recullen les festes i tradicions 
de la ciutat. Si bé la primera referència documental data de finals del segle XIX, 
es creu que la festa ja se celebrava anys enrere. 
 
La rellevància de la Festa dels Tonis i la devoció al sant prové de l’important 
gremi dels traginers i taverners locals. Al llarg del temps, l’estructura de la festa 
s’ha mantingut invariable amb algunes incorporacions més recents com el pregó 
de Tonis i la desaparició d’alguns elements com la carrera de rucs o carreres 
hípiques.  
 
Un dels actes destacats de la festa és la missa en honor del sant i dels Tonis 
difunts, en la qual es lliura als assistents una estampa del sant i panets beneïts. 
El mateix dia al vespre, s’organitza el passant de nit, conegut també com el 
passant dels Traginers. Els Tonis fan un recorregut a peu, acompanyats d’una 
banda musical, i fent parada a diferents establiments de la ciutat on se’ls rep 
amb menjar i beguda. En algunes edicions s’organitza la Carrera de Cintes, una 
modalitat d’exercici hípic on es posa a prova l’habilitat dels genets. El diumenge, 
després de la missa solemne, es fa la benedicció de les cavalleries i s’inicia el 
passant dels Tres Tombs, que és considerat l’acte central de la festa. Aquest 
passant, que compta amb acompanyament musical és encapçalat per un carro 
que porta la imatge de sant Antoni i els banderers i cordonistes, adults i infantils, 
i el segueixen una quarantena de carruatges de diferents poblacions, un 
centenar de genets i una diligència amb els balladors infantils del Ball del Ciri.  
 
El recorregut varia a cada edició i es dissenya en funció del domicili del banderer 
i dels cordonistes. El Ball del Ciri és una dansa tradicional que es balla a Manlleu 
des de finals del segle XIX i constitueix un dels elements festius més destacats. 
El ball tanca la celebració i reuneix a tots els participants del passant dels Tres 
Tombs. Banderer i cordonistes són protagonistes destacats de la festa. Les 
banderes, la de l’administració del sant, coneguda com la Bandera dels 
Pabordes i la bandera del gremi, coneguda com la Bandera Gran, són presents 
en diferents moments de la festa i simbolitzen el traspàs de poder d’un banderer 
a un altre.  
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Antigament la festa era organitzada pel gremi de traginers i taverners; 
actualment l’organitza l’Associació Sant Antoni Abat-Tonis de Manlleu, 
coneguda popularment com el Gremi de Tonis.  
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Nomenaments 
 
M. Dolors Feliu i Torrent, directora general de Dre ts i Assumptes 
Constitucionals 
 
Nascuda a Roda de Ter, l’any 1964.  
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona el 1987. Mestratge en Dret 
Públic de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona, i Postgrau en 
Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona. 
 
Des de gener de 2011 fins al gener de 2019, ha estat directora general de 
Serveis Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat de Catalunya, 
període del qual en destaca la tramitació de les Lleis Òmnibus i els plans de 
simplificació normativa. 
 
Entre 1994 i 2011, ha estat advocada de la Generalitat de Catalunya davant el 
Tribunal Constitucional. Va participar en la defensa de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de 2006 davant del Tribunal Constitucional i ha representat i defensat 
el Govern de la Generalitat en recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de 
competència.  
 
Va ser professora associada de Dret Constitucional a la universitat Pompeu 
Fabra (1999-2011). Ha publicat nombrosos articles i monografies acadèmiques, 
i ha participat en conferències especialitzades en matèria de procediment 
normatiu, competències, finançament autonòmic, i drets fonamentals.  
 
Membre de l’Observatori Català de la Justícia, del Col·lectiu Praga, d’Òmnium 
Cultural, de Juristes per la Independència (ANC) i de Sobirania i Justícia. 
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Altres acords 
 
El Govern ratifica la dissolució del consorci Els C olls i Miralpeix-Costa del 
Garraf 
 
El Consell Executiu ha ratificat la dissolució del consorci Els Colls i Miralpeix-
Costa del Garraf, així com la cessió dels seus actius i passius al Consell 
Comarcal del Garraf. 
 
El consorci es va crear el 2006 i, per part de la Generalitat, estava integrat pels 
departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. Igualment, hi participaven el Consell Comarcal del Garraf i els 
ajuntaments de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles. 
 
La finalitat del consorci era gestionar d’una manera sostenible i integrada els 
àmbits costaner, marí i terrestre de la comarca del Garraf, així com afavorir la 
connectivitat amb el Parc del Garraf i el Parc del Foix. 
 
 


