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El Govern aprova una gestió integrada de tota la 
formació professional que es dugui a terme al Centre 
d’FP de l’Automoció de Martorell  
 

 Amb aquest acord, el Govern desencalla la gestió del centre, que a 
partir d’ara oferirà l’oportunitat de formació contínua i certificada 
vinculada a la demanda real del sector de l’automoció 
 

 Aquest és un tema prioritari del Govern de Catalunya, que aposta 
per la Formació Professional com a eix vertebrador de la nostra 
societat 
 

 L’òrgan de seguiment estarà format per representants de la 
Generalitat i de tots els agents econòmics i socials 

 
El Govern ha desencallat la gestió del Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell amb l’acord de Govern impulsat pels departaments de 
la Presidència, d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies i d’Empresa i 
Coneixement. Amb aquest acord, a partir d’ara serà un operador integral de la 
formació, que serà escollit a través d’una licitació, que gestionarà tota la 
formació professional de forma integrada, tant la inicial, com l’ocupacional i la 
contínua. 
 
Aquest és un tema prioritari del Govern de Catalunya, que aposta per la 
Formació Professional com a eix vertebrador de la nostra societat. 
 
D’aquesta manera, el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell serà un centre integral del sector de l’automoció on s’oferirà formació 
de títols i certificats professionals, formació contínua certificada, ocupacional i 
de demanda per les empreses del sector, i que es dotarà, quan sigui possible, 
d’un Consell de Formació i Empresa. Aquest Consell haurà de garantir una 
participació paritària dels agents econòmics i socials. 
 
Aquest acord també preveu que el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell, del qual es titular el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, quedi encaixat en els mecanismes de governança, gestió, definició, 
planificació i programació de les polítiques d’ocupació que preveu la Llei 
13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
 
La gestió del Centre d’FP d’Automoció de Martorell es farà a partir d’una licitació 
que garanteixi que sigui un centre integrat i amb un operador integral de 
formació, que vetlli perquè s’hi duguin a terme activitats formatives de tots els 
subsistemes de formació professional, i que s’adapti constantment a les 
necessitats reals del sector de l’automoció. 
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El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a titular patrimonial del Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Martorell, serà qui haurà de portar a 
terme el procediment de licitació de la gestió integral del Centre, i en serà el 
responsable del contracte i el seu desenvolupament. S’haurà de preveure a la 
licitació un òrgan de seguiment de l’execució del contracte que en farà el 
seguiment i les propostes formatives. Un cop es constitueixi el Consell de 
Formació i Empresa aquest òrgan serà el responsable de dur a terme les 
propostes formatives. 
 
La composició de l’òrgan de seguiment de l’execució del contracte comptarà 
amb representants de la Generalitat i representants de tots els agents 
econòmics i socials. Concretament, estarà format per: 
 

 14 representants de la Generalitat de Catalunya  

 2 representants de CCOO  

 2 representants d’UGT 

 1 representant de Foment del Treball 

 1 representant de PIMEC 

 2 representants del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya 
(CIAC), que hauran de ser acordades amb Foment i PIMEC 

 1 representant de l’Ajuntament de Martorell 
 
Finalment, els membres del Consorci formaran part del Consell de Formació i 
Empresa i del Consell Sectorial de l’Automoció, quan aquests es constitueixin i 
s’haurà de garantir una participació paritària dels agents socials i econòmics. 
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El Govern aprova els criteris per prioritzar les noves 
necessitats de despesa durant la pròrroga 
pressupostària  
   

 L’objectiu d’aquest acord és mantenir el nivell de prestació de 
serveis públics fonamentals i garantir que s’atendran tots els 
compromisos ineludibles dels departaments 
 

 Aquesta acció s’afegeix al suplement de crèdit de 814 milions 
d’euros aprovat pel Consell Executiu la setmana passada 

 
El Govern ha aprovat els criteris i la metodologia per poder prioritzar les noves 
actuacions que portaran a terme els departaments de la Generalitat durant el 
període de pròrroga pressupostària, en funció de les necessitats i compromisos 
ineludibles previstos per cada departament.  
  
L’acord s’inscriu en el marc de les mesures de contingència que el Govern va 
activar en el Consell Executiu de la setmana passada, i que es concreten en un 
Pla d’Acció que té dues parts. La primera part es va iniciar dimarts passat amb 
l’aprovació d’un suplement de crèdit de 814 milions d’euros per atendre les 
noves necessitats de despeses de personal que s’han produït des de 
l’aprovació dels pressupostos del 2017 prorrogats per al 2019. Aquesta mesura, 
que s’articula a través d’un decret llei, permetrà fer front a les millores 
retributives dels treballadors públics, a l’increment de personal per atendre la 
prestació de serveis i al retorn del 40% de la paga extra del 2013.  
 
La segona part, que s’inicia avui, consisteix en l’elaboració d’un pla d’actuació 
departamental on, a partir d’uns criteris que permetran classificar i prioritzar les 
noves necessitats de despesa respecte als pressupostos prorrogats del 2017, 
es concretaran les actuacions preferents en aquells àmbits que no són els de 
personal, així com les vies per fer-hi front.  
 
Treball conjunt amb els departaments 
  
El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda treballa, 
conjuntament amb tots els departaments, en l’elaboració del pla d’actuació 
departamental. En aquest sentit, el Govern aprova avui la metodologia i els 
criteris per tal de classificar les necessitats de despesa dels departaments i 
establir quines són les actuacions ineludibles en cada àmbit. Aquestes 
necessitats de despesa es classificaran d’acord amb el nivell de compromís o 
capacitat d’actuació, prioritzant aquelles que estiguin emparades per un mandat 
legal, acord de Govern o contracte, així com les que tinguin un major retorn 
social. També es tindrà en compte si les despeses són o no revisables i si són 
o no ajornables. Aquest Pla d’actuació departamental s’haurà d’adaptar, en tot 
cas, als objectius d’estabilitat pressupostària vigents (compliment dels límits de 
dèficit, deute i de la regla de despesa). 
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Garantir l’eficiència i el benestar social 
 
Durant els exercicis 2017 i 2018, la Generalitat ha fet front a múltiples 
compromisos i augments retributius, alhora que s’ha complert amb els objectius 
de dèficit. S’ha fet, per tant, un esforç molt gran per gestionar el creixement 
d’ingressos i de despeses i, alhora, s’han pres les mesures necessàries per fer 
front als riscos de desviació dels objectius fiscals. Amb l’acord aprovat avui, es 
pretén aprofundir en la tasca de priorització de la despesa per garantir-ne 
l’eficàcia i eficiència, així com la seva contribució a un major benestar i progrés 
social. 
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El Govern traslladarà a la JEC el seu desacord amb la 
instrucció que discrimina les persones amb 
discapacitat en el seu dret a vot 
 

 L’Executiu insta la Junta Electoral Central que reconsideri la 
Instrucció 7/2019 i la deixi sense efectes 
 

El Govern ha decidit, per unanimitat, mostrar el seu desacord amb el contingut 
de la Instrucció 7/2019, dictada per la Junta Electoral Central (JEC), de 18 de 
març, ja que considera que discrimina les persones amb discapacitat en el seu 
dret a vot. Així ho traslladarà a la JEC per tal que reconsideri aquesta Instrucció 
i la deixi sense efectes.  
 
Aquest dret està recollit en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets 
de les persones amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006, ratificada per 
l’Estat el 23 de novembre de 2007 i operativa des de l’any 2008. L’objectiu és 
promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els 
drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i 
promocionar el respecte de la seva dignitat inherent. 
 
La instrucció dictada per la JEC en modifica una d’anterior però no presenta 
canvis substancials ja que només elimina les referències a l’”aparença de 
discapacitat”. La instrucció continua discriminant les persones amb discapacitat, 
ja que incorpora el supòsit que els membres de la mesa electoral, interventors 
o apoderats puguin fer constar en l’acta de la sessió el seu criteri personal sobre 
si consideren que una persona amb discapacitat ha exercit de forma conscient, 
lliure i voluntària el seu vot.  
 
La Instrucció 7/2019 de la JEC 
 
La Junta Electoral Central, després de les crítiques per la Instrucció 5/2019, de 
l’11 de març sobre el vot de les persones amb discapacitat, va dictar una nova 
Instrucció 7/2019, de 18 de març, en la que en el seu article segon deia 
exactament el mateix que el de la primera Instrucció, però suprimint l’accepció 
“persones amb discapacitat”, amb la qual cosa no evita la discriminació, ni el 
seu assenyalament, ni l’atemptat contra la seva dignitat. 
 
El Govern ja va mostrar el seu desacord amb la primera proposta de la Junta 
Electoral respecte de l’exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat. 
De fet, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja es va expressar 
en aquests termes demanant la rectificació corresponent el passat 19 de març. 
Ara, l’Executiu insta la JEC que faci una reconsideració de la Instrucció 7/2019 
i la deixi sense efectes.  
 
Es considera que aquesta Instrucció no compleix l’esperit de la Convenció i 
suposa una clara discriminació de les persones amb discapacitat que 
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menyscaba, clarament, la seva dignitat i la seva igualtat de drets, ja que dona 
poder a persones, sense cap competència professional ni coneixement de la 
persona, per establir que una persona no exerceix el vot de forma lliure, 
conscient i voluntària, posant-la sota sospita. 
 
Al mateix temps, aquesta acta de constància no altera les condicions del sufragi, 
únic extrem sobre el qual la Junta Electoral Central tindria competència quan, a 
més, l’article 87.1 de la LOREG indica que “Los electores que no sepan leer o 
que, por discapacidad, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla 
dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse 
para estas operaciones de una persona de su confianza”. 
 
En aquest sentit, la introducció de l’acta de constància no tan sols suposa un 
assenyalament a la persona, sinó que suposa, igualment, la introducció d’un 
tràmit o requisit sense emparament legal. Com indica la Instrucció 7/2019, la 
seva justificació es troba en la manca de concreció per part del legislador 
d’aquests extrems, però això no habilita que l’Administració electoral introdueixi 
límits o requisits sense emparament legal, que limitin, restringeixin o afectin 
drets fonamentals. 
 
Davant d’aquesta situació, el Govern dona suport a les persones amb 
discapacitat i a les entitats que les representen, ja que entén que pot inhibir a 
les persones amb discapacitat d’anar a votar davant del risc de veure’s 
assenyalades i tractades de forma discriminatòria. 
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El Govern dona continuïtat al Programa temporal de 
suport a l’acollida de joves emigrats sols per als 
propers tres anys 
 

 A través d’aquest programa s’han contractat 23 nous professionals 
per garantir una millor gestió i acollida d’aquests joves i infants 

 
El Govern ha aprovat donar continuïtat i estabilitat durant els propers tres anys 
al Programa temporal de suport a l’acollida de joves emigrats sols que es va 
crear per oferir una millor atenció a l’increment d’arribades d’aquests nois i noies 
a Catalunya.  
 
Els i les professionals que treballen en aquest Programa es distribueixen en:  
 

 Equips tècnics especialitzats en la matèria per poder assumir la gestió 
dels expedients, proporcionar la protecció integral que requereixen els 
joves estrangers no acompanyats i fer-ne el seguiment. 

 Professionals encarregats de fer el seguiment tècnic dels equips 
educatius i dels centres de protecció que es van obrint per tal de poder 
acollir les noies i els nois emigrats sols. 

 Professionals de l’àmbit administratiu per poder assumir la gestió 
econòmica i de contractació dels diferents serveis que es posen en 
funcionament. 

 Professionals de l’àmbit jurídic que reforcen els equips territorials de la 
DGAIA per tal d’agilitzar la tramitació de la documentació d’aquests 
joves (passaports, permisos de residència i treball, entre altres). 

 Professionals de reforç de l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats 
per tal de fer seguiment dels casos més enllà dels 18 anys. 

 
En concret, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha 
contractat un total de 23 nous professionals per donar una atenció més acurada 
a aquest col·lectiu (set professionals de la psicologia, un pedagog, una persona 
diplomada en educació social, deu tècnics superiors amb llicenciatura en dret, 
dos administratius/ives i dos auxiliars administratius/ives). 
 
L’objectiu del Programa temporal de suport a l’acollida de joves emigrats sols 
és:  

 Atendre de forma especialitzada l’acollida i la integració d’aquest 
col·lectiu. 

 Permetre a la resta d’agents implicats (altres departaments, entitats 
locals, ajuntaments, entitats del tercer sector i jutjats, entre d’altres) 
identificar amb claredat l’interlocutor en aquesta matèria per permetre 
una major coordinació i col·laboració. 

 Atorgar la flexibilitat necessària per gestionar aquesta matèria, que, per 
la seva imprevisibilitat, pot variar amb el pas del temps, ja sigui per la 
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reducció del flux d’entrada de joves estrangers o per l’aplicació d’altres 
mesures complementàries d’àmbit interdepartamental. 

 
Les seves funcions estan vinculades amb tot el context de l’acollida i la protecció 
dels joves emigrats sols. Tant des del punt de vista tècnic de l’àmbit de la 
infància i l’adolescència (realitzar la valoració tècnica de les propostes de 
mesures protectores i l’assumpció de les funcions tutelars, fer el seguiment de 
l’expedient, valorar i actuar en situacions d’urgència que requereixin protecció 
assistencial immediata, valorar els expedients per tal de proposar el recurs 
residencial adient, establir les coordinacions amb els diferents recursos del 
territori; elaborar les propostes jurídiques necessàries per incoar, tramitar i 
finalitzar els expedients) com des del punt de vista de la gestió administrativa 
(suport tècnic en la contractació administrativa de recursos, facturació i gestió 
econòmica, gestió de prestacions i suport administratiu derivat de totes les 
actuacions). 
 
Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, acull i atén 3.603 joves 
emigrats sols. 
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El Govern impulsa el pla inversor de l’ACA un cop 
assolit l’equilibri financer  

 

 L’Agència Catalana de l’Aigua avançarà durant el 2019 el retorn del 
deute pendent i quedarà totalment sanejada en termes de 
sostenibilitat financera 

 
 Atès que la principal font de finançament de l’ACA és el cànon de 

l’aigua (impost ambiental finalista) i que s’han de complir les 
inversions previstes en l’actual cicle de planificació hidrològica 
2016-2021, s’ha decidit incrementar en 69 milions d’euros la 
despesa per a aquest any  
 

El Govern ha aprovat l’increment del sostre de despesa de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per a aquest 2019. El Consell Executiu ha decidit impulsar 
aquesta mesura davant la necessitat de seguir invertint en actuacions i millores 
dels serveis del cicle de l’aigua en els àmbits d’abastament, sanejament i medi, 
donant així compliment a la planificació hidrològica catalana vigent (període 
2016-2021) fruit dels requeriments de la Directiva Marc de l’Aigua i tenint en 
compte el fet que l’ACA ha assolit l’equilibri financer, un cop aprovat 
l’avançament del retorn del deute, i ha recuperat el seu potencial d’inversió. 
 
Durant aquest 2019 el pressupost de la Generalitat ha quedat prorrogat i per 
això el límit de despesa de l’Agència enguany s’havia mantingut en allò que es 
va establir en el 2017 (305 milions d’euros) malgrat que el consell 
d’administració de l’ACA, durant el darrer trimestre de l’any passat, havia 
aprovat un avantprojecte de pressupost per al 2019 de 374 milions d’euros.  
 
L’acord aprovat avui pel Govern autoritza, per tant, que el projecte de 
pressupost aprovat pel consell de l’ACA sigui vigent i que no operi el límit 
establert en la pròrroga pressupostària de 2017. Cal tenir en compte que la 
principal font de finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua per a garantir les 
seves activitats i el seu pla d’inversions prové del cànon de l’aigua.  
 
Retorn total del deute 
 
Una altra de les raons del Govern per haver pres aquesta decisió és que, 
enguany, l’ACA retornarà els 162 milions d’euros de deute pendent, una xifra 
que engloba els 101 milions d’euros que s’havien de retornar durant el 2019 i 
els 61 milions d’euros que s’havien de liquidar en els exercicis de 2020 i 2021.  
 
Per primer cop en la seva història, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) serà una 
empresa pública totalment sanejada i sense disposar de cap endeutament 
bancari, tenint en compte que des de la seva creació l’any 2000, l’Agència va 
néixer ja amb deute arran de la fusió de la Junta d’Aigües, la Junta de 
Sanejament i la Direcció General d’Obres Hidràuliques.  
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Aquesta reducció de l’endeutament ha estat possible gràcies a l’aplicació d’un 
Pla Econòmic i Financer iniciat l’any 2011 i consistent en tres grans eixos: la 
reducció de la despesa, la reestructuració de l’endeutament i l’adequació dels 
ingressos de l’ACA. En aquest període (2011-2019), l’ACA haurà liquidat un 
deute bancari de 1.388 milions d’euros. 
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El Govern posa en marxa el Programa de gestió de la 
preinscripció universitària per millorar el servei 
d’atenció a prop de 90.000 estudiants 

 

 S’incorporen 10 efectius a l’Oficina d’Accés a la Universitat per 
reforçar la gestió de les PAU i els processos de preinscripció 
a les 7 universitats públiques i la UVic–UCC 

 

 L’any 2018 més de 140.000 persones es van adreçar a l’Oficina 
d’Accés a la Universitat (OAU) 

  
El Govern ha aprovat la creació del Programa de gestió de la preinscripció 
universitària per tramitar de manera òptima els diferents processos 
d’admissió a la universitat, des de les proves d’accés a la universitat fins a 
la preinscripció universitària de les 7 universitats públiques de Catalunya 
(UB, UAB, UPC, UPF, URV, UdG i UdL) i la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC), que afecten aproximadament a 90.000 
estudiants.  

 
El processos d’admissió que es duen a terme des de l’Oficina d’Accés a la 
Universitat (OAU) durant els mesos de febrer a novembre corresponen a 
les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny i setembre, a la Prova 
d’Aptitud Personal (PAP) i a la preinscripció universitària de les 
convocatòries de juny, de setembre i d’octubre, així com a la preinscripció 
al Màster de Formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.  
 
L’OAU, dependent de la Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement, és l’encarregada de gestionar 
l’accés i el procés de preinscripció universitària per encàrrec de les 
universitats catalanes.  
 
L’any 2018, més de 140.000 persones es van adreçar a l’Oficina d’Accés a 
la Universitat per fer consultes atès que tots aquests processos 
requereixen, a banda de la feina de gestió administrativa, una atenció 
personalitzada i un servei d’informació presencial i telemàtic a l’usuari.  
 
Així, per tal de poder oferir el millor servei possible davant aquest increment 
de volum de gestió administrativa es reforça l’OAU amb la incorporació de 
10 nous llocs de treball per assegurar la gestió de les PAU i els processos 
de preinscripció universitària a les 7 universitats públiques del país i a la 
UVic-UCC. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional la plaça 
deth Haro de Les 
 

 És el marc arquitectònic que acull l’Haro durant 360 dies a l’any 
i els tres moments de la festa entorn d’aquest  
 

 L’Haro, que en aranès significa far, és un tronc d’avet d’11 o 12 
metres de llarg que es planta dret al bell mig de la plaça el dia 
de Sant Pere per cremar-lo la nit de Sant Joan de l’any següent 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
Lloc Històric, la plaça deth Haro, al casc antic del municipi de Les (Val d’Aran). 
L’interès del lloc rau en el fet que és el marc arquitectònic que acull l’Haro durant 
360 dies a l’any i els tres moments de la festa entorn de l’Haro. L’Haro, que en 
aranès significa far, és un tronc d’avet d’11 o 12 metres de llarg que es planta 
dret al bell mig de la plaça el dia de Sant Pere per cremar-lo la nit de Sant Joan 
de l’any següent. 
 
Malgrat que el ritu es troba documentat a tots pobles de la Val d’Aran, ha 
perviscut únicament a Les i Arties pel fet de coincidir amb les festes patronals. 
L’1 de desembre de 2015 van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, en el marc de l’expedient de les festes del foc del solstici d’estiu dels 
Pirineus.  
 
A Les, la festa està integrada per tres moments cronològicament diferenciats: 
“Era Crèma”, que és la festa principal, i “Era Quilha” i “Era Shasclada”, que 
corresponen a dos moments previs en la preparació de l’Haro. El cicle anual 
s’enceta amb “Era Shasclada”, que se celebra el segon dissabte del mes de 
maig, quan de manera lúdica i amb participació de tot el poble es transporta el 
tronc d’avet fins a la plaça. Allí es clivella el tronc i s’hi claven tascons de fusta 
fins a la meitat de la seva llargada. 
 
“Era Crèma deth Haro” se celebra la nit del 23 de juny o nit de Sant Joan. 
Després de portar en processó la imatge de Sant Joan des de l’església, i de 
beneir l’Haro que es troba plantat al bell mig de la plaça des del dia de Sant 
Pere de l’any anterior, s’encén aquest, així com les “halhes”, que es fan voltejar 
entorn de l’Haro. Posteriorment, comencen les danses tradicionals i 
l’ajuntament ofereix “vin caud” i coca. En acabar la festa, la tradició assenyala 
que cal recollir les cendres i carbons, ja que se'ls atribueixen propietats 
profilàctiques per a persones, bestiar i cultius. 
 
“Era Quilha deth Haro” se celebra la tarda del dia de Sant Pere, el 29 de juny, 
moment en què es fixa dret al centre de la plaça el nou Haro, que la presidirà 
durant quasi tot un any, fins a ser cremat la nit de Sant Joan de l’any vinent.  
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L’espai físic que dona suport a l’Haro i a les tres festes que al seu voltant s’hi 
desenvolupen ve configurat per un paisatge urbà. Són múltiples les interaccions 
que s’originen entre l’Haro i els espais oberts i façanes de les edificacions que 
envolten la plaça, entre elles, l’església parroquial de Sant Joan Baptista i el 
futur centre d’interpretació de l’Haro. Amb independència dels seus valors 
arquitectònics individuals, tots els elements d’aquest paisatge urbà formen part 
d’un conjunt integral que recolza ambientalment el lloc. Per aquesta raó, la 
delimitació del Lloc Històric inclou la totalitat de l’àrea de la plaça deth Haro i els 
edificis que la configuren i que té al davant, així com el seu subsòl. 
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El Govern declara la Festa Major del Santíssim Misteri 
de Cervera com a festa patrimonial d’interès nacional 

 

 L’origen de la celebració es remunta al 6 de febrer de 1540, quan a 
l’altar de Sant Nicolau, de l’església de Santa Maria de Cervera, en 
el moment de partir un fragment de la Vera Creu brollà una gota de 
sang i es va sentir un gran tro 

 
El Govern ha acordat declarar la Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera 
com a festa patrimonial d’interès nacional, i inscriure-la en el Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya. 
 
La Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera se celebra anualment els dies 
5, 6 i 7 de febrer. L’origen de la celebració es remunta al 6 de febrer de 1540, 
quan a l’altar de Sant Nicolau, de l’església de Santa Maria de Cervera, en el 
moment de partir un fragment de la Vera Creu (Lignum Crucis) brollà una gota 
de sang i es va sentir un gran tro. El prodigi ràpidament prengué el nom de 
Misteri i, a partir de 1566, adoptà el nom de Santíssim Misteri quan una noia de 
la Curullada va recobrar la veu exclamant “Santíssim” tres vegades. El 1547, el 
Papa Pau III, a petició dels paers de la ciutat, instituí la nova festa que se 
celebraria, cada any, el 6 de febrer. Des d’aleshores, la festa s’ha celebrat de 
forma ininterrompuda, a excepció d’alguns anys concrets. 
 
La festa s’estructura en diferents actes: comença amb la novena en honor del 
Santíssim Misteri, del 27 de gener al 4 de febrer; cada dia de Novena, al final 
de la celebració litúrgica, té lloc el cant dels Goigs del Santíssim Misteri. El dia 
5 al vespre té lloc la interpretació del tradicional res de les Completes: es tracta 
d’una obra singular dins la música litúrgica catalana del segle XIX, 
caracteritzada per la majestuositat de la música religiosa i l’esperit popular. Les 
partitures que s’interpreten daten de 1844-1845. L’origen més remot es troba 
en els resos que es cantaven a l’església de Santa Maria, en la vetlla en honor 
de la relíquia, durant la nit del 5 al 6 de febrer.  
 
El 6 de febrer se celebra a l’església de Santa Maria de Cervera l’Eucaristia 
concelebrada, amb la participació del Cor de les Completes, que al final de la 
celebració interpreta un breu fragment del res de les Completes. Cal destacar 
la solemnitat dels seguicis d’anada a les Completes i d’anada a l’Ofici, 
encapçalats per la bandera del Santíssim Misteri, portada pels representants 
que designa la Junta del Santíssim Misteri de Cervera, i seguida pels elements 
festius municipals i les autoritats civils i eclesiàstiques.  
 
Aquest dia també té lloc la processó amb la relíquia de la Vera Creu, veneració 
i cant dels goigs, amb sortida i arribada a l’església de Santa Maria. La relíquia 
és portada sota tàlem per les màximes autoritats eclesiàstiques presents. 
Posteriorment, a la capella dedicada al Santíssim Misteri, té lloc la veneració de 
relíquia i el cant dels goigs.  
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L’últim dia de la festa, el 7 de febrer, se celebra una missa en record dels difunts 
de la parròquia. Cal destacar la importància dels tocs manuals de campana en 
diferents moments de la festa, i la col·locació dels velluts, grans teles vermelles, 
sobre les columnes de l’església. 
 
La Festa Major del Santíssim Misteri és organitzada per la parròquia de Santa 
Maria de Cervera, la Junta del Santíssim Misteri de Cervera, la Paeria de 
Cervera i el Patronat de les Completes del Santíssim Misteri de Cervera, amb 
la participació i col·laboració de diverses entitats cerverines.  
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Altres acords 
 
El Govern simplifica la regulació dels Premis Nacionals de Comunicació 
 
El Consell Executiu ha modificat el decret que regula els Premis Nacionals de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya per tal d’agilitzar els tràmits i 
simplificar la regulació dels premis.  
 
Concretament, es crea una vicepresidència del jurat i s’estableix que estarà 
ocupada per la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació, que fins ara s’encarregava de la secretaria del jurat. A 
més, la secretaria del jurat passarà a estar ocupada per una persona funcionària 
de la Direcció General de Mitjans de Comunicació. 
 
Fins ara, el decret establia que la presidència del jurat corresponia a la persona 
titular del departament amb competència en comunicació i mitjans, i que la 
secretaria del jurat corresponia a la persona titular de la Secretaria General de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Aquesta composició 
complicava la suplència, quan era necessari, de la presidència del jurat, que no 
es podia fer cap al titular de la Secretaria de Comunicació, perquè aquest càrrec 
ja tenia atribuïda de secretaria del jurat. 
 
També s’afegeix un nou article (article 6) amb les normes de funcionament del 
jurat, que fins ara estaven regulades a l’Ordre PRE/27/2014, d’aquesta manera 
s’inclou sota una única disposició tota la regulació dels premis. 
 
A més, s’afegeix un nou article (article 7) amb les normes sobre procediment 
d’atorgament i lliurament dels premis, que fins ara estaven regulades a l’Ordre 
PRE/27/2014, d’aquesta manera s’inclou sota una única disposició tota la 
regulació dels premis. 
 
Els Premis Nacionals de Comunicació es van crear el 1999 amb motiu del 75è 
aniversari del naixement de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya. 
 
Els Premis volen reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la 
comunicació a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per 
professionals com per qualsevol entitat pública o privada.  
 
 
 


