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El Govern nomena tres nous delegats a Mèxic, a 
l’Argentina i a Tunísia 
 

 Amb aquests tres nomenaments, s’amplia fins a 15 el nombre de 
delegats i delegades del Govern a l’exterior, i les delegacions 
passen a donar servei a un total de 39 països 

 
El Govern ha nomenat tres nous delegats a Mèxic, a l’Argentina i a Tunísia. Es 
tracta de Lleïr Daban, David Poudevida i Ahmed Benallal respectivament. Tots 
tres han estat escollits a través d’un concurs públic, igual que s’ha fet amb 
l’elecció dels darrers delegats del Govern, amb un jurat integrat per un grup 
d’experts en l’àmbit internacional i de recursos humans del Departament d’Acció 
Exterior. 
 
Amb aquests tres nomenaments, s’amplia fins a 15 el nombre de delegats i 
delegades del Govern a l’exterior, i les delegacions passen a donar servei a un 
total de 39 països. Amb la creació de les delegacions a Mèxic, l’Argentina i 
Tunísia, la Generalitat recupera la presència institucional a l’Amèrica Llatina i 
s’instal·la per primera vegada al continent africà. L’objectiu del Govern pel que 
fa a l’acció exterior catalana és tenir presència als 5 continents atesa l’absoluta 
necessitat d’internacionalitzar el país en totes les seves vessants. 
 
El nomenament dels tres delegats es produeix en el marc del recurs interposat 
pel Ministeri d’Afers Exteriors espanyol al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya contra les delegacions de l’Argentina, Mèxic i Tunísia. Davant de 
l’ofensiva judicial del govern espanyol, el Govern català ha expressat la seva 
voluntat de seguir construint l’acció exterior del país perquè és una obligació fer 
que Catalunya sigui present a tot el món. 
 
Els nous delegats del Govern a Mèxic, l’Argentina i Tunísia són els següents: 

 

 Lleïr Daban, delegat del Govern a Mèxic 
 

 David Poudevida, delegat del Govern a l’Argentina   
 

 Ahmed Benallal, delegat del Govern a Tunísia 

 
(Trobareu el currículum dels nous delegats a l’apartat Nomenaments, al final 
del dossier)  
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El Govern impulsa la creació de l’Institut Català del 
Poble Gitano 
 

 L’institut esdevindrà l’organisme de referència per a les polítiques 
transversals, la difusió, la promoció i la recerca vinculades al poble 
gitano 

 
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de creació 
l’Institut Català del Poble Gitano. Aquesta iniciativa, pionera a Europa, suposarà 
la creació d’un organisme autònom de referència que elaborarà i proposarà les 
directrius sobre polítiques adreçades al poble gitano. 
 
L’institut tindrà com a objectius lluitar contar l’antigitanisme, així com millorar 
l’ocupabilitat i la inserció laboral de la població gitana i treballar per aconseguir 
l’èxit educatiu dels infants i joves d’aquesta comunitat. També ha de contribuir 
a la promoció de les dones gitanes i a la incorporació de les seves veus en 
espais de participació i decisió. 
 
El nou organisme ha de garantir, en col·laboració amb tots els departaments de 
la Generalitat de Catalunya, l’aplicació de polítiques públiques a favor del poble 
gitano així com potenciar la participació de les persones gitanes en les decisions 
i les mesures que les afecten. Entre les seves funcions, també hi haurà la de 
recopilar informació i documentació sobre la situació actual de les persones 
gitanes al nostre país. 
 
Amb aquesta iniciativa, el Govern de Catalunya continua apostant per definir 
polítiques públiques específiques per a aquells grups o col·lectius vulnerables 
de patir desigualtats socials, com és el poble gitano, per tal de millorar les seves 
condicions de vida i equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la 
societat.  
 
Catalunya ha estat al capdavant de la inclusió del poble gitano dins l’agenda 
política. En aquest sentit, l’any 2001 el Parlament va fer públiques dues 
resolucions que reconeixen la identitat del poble gitano i el valor de la seva 
cultura, i que han permès impulsar quatre plans integrals del poble gitano a 
Catalunya. El nou institut tindrà també l’encàrrec de dissenyar, coordinar, 
implementar i fer el seguiment del Pla Integral del Poble Gitano. 
 
El poble gitano, present a Catalunya des de fa més de 600 anys, encara avui 
és víctima de desigualtats socioeconòmiques i de discriminació fruit de segles 
de racisme, exclusió i persecució.  
 
Les darreres dades disponibles apunten que aquestes desigualtats se centren 
en diversos àmbits com l’educació, la salut, l’habitatge o la feina.  
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En aquest sentit, cal destacar que l’absentisme, l’abandonament i el fracàs 
escolar són superiors entre l’alumnat gitano. També la taxa d’accés a estudis 
superiors, que entre el conjunt de la població se situa en un 43% mentre que en 
la comunitat gitana oscil·la entre un 2,6% i l’1%. 
 
En relació amb el treball, l’atur del poble gitano és gairebé 23 punts percentuals 
superior a la resta de la població.  
 
Les desigualtats s’agreugen en el cas de les dones gitanes, que pateixen una 
triple discriminació: pel fet de ser dones, pel fet de pertànyer a una minoria 
cultural com el poble gitano i perquè sovint no tenen formació acadèmica, fet 
que n’incrementa la vulnerabilitat. 
 
Els darrers anys la inclusió plena del poble gitano ha adquirit també una 
rellevància creixent en l’agenda europea. L’any 2005 el Parlament Europeu va 
instar al Consell de la Unió Europea, a la Comissió Europea i a tots els estats 
membres que consideressin el reconeixement del poble gitano com una minoria 
europea. Des de llavors, s’han elaborat nombroses polítiques i mesures des 
d’Europa per treballar cap a la millora de la situació del poble gitano i en la lluita 
contra l’antigitanisme.  
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El Govern regularà la imatge corporativa de les policies 
locals de Catalunya 
 

 La nova regulació comportarà una homogeneïtzació de les policies 
locals per aconseguir la identificació d’una sola policia dins el marc 
de la policia integral que forma part del sistema de seguretat pública 
de Catalunya 

  
El Govern ha aprovat la realització d’una consulta pública prèvia al decret que 
regularà la imatge corporativa i identificació pública dels membres dels cossos 
de les policies locals de Catalunya. 
  
L’aprovació d’aquest decret pretén la regulació íntegra de la imatge corporativa 
de les policies locals, és a dir, tots els elements distintius i d’identificació 
d’aquests cossos policials, així com de les actituds i conductes dels policies, 
relacionats amb les seves funcions. 
  
La nova disposició reglamentària també permetrà vetllar perquè les relacions 
dels membres dels cossos de policia local amb la comunitat i entre els mateixos 
policies siguin adequades, regulant les actituds i conductes, per tal de millorar, 
no només la imatge dels agents, sinó també la seva pròpia seguretat. 
  
Així mateix, la nova regulació comportarà una homogeneïtzació de les policies 
locals per aconseguir la identificació d’una sola policia dins el marc de la policia 
integral que forma part del sistema de seguretat pública de Catalunya. Aquesta 
regulació suposarà una adaptació i adequació dels mitjans materials de les 
organitzacions policials a les previsions de la disposició reglamentària, en el 
sentit d’adquirir la uniformitat comuna i/o adaptar la flota dels vehicles. 
  
La nova iniciativa també podria comportar l’adaptació dels reglaments interns 
de les policies locals o altra normativa interna de l’ens local, no només al tipus 
d’uniformitat sinó també a les normes de conducta establertes en el reglament. 
  
Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, la nova iniciativa pot comportar una 
anàlisi i revisió de la normativa pròpia de les policies locals, i en concret de la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, per tal d’adaptar-la a les 
necessitats i realitats socials actuals. 
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El Govern aprova la signatura d’un conveni per a la 
formació de fiscals i lletrats a Catalunya 
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració 
entre el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i el centre 
d’estudis homòleg dependent del Ministeri de Justícia (CEJ) per a la formació 
dels fiscals i lletrats de l’Administració de justícia que presten els seus serveis 
a Catalunya. 
 
Aquesta col·laboració consistirà en el finançament, organització i gestió 
conjunta de les activitats formatives a través d’un Pla d’actuació anual. Aquest 
document, que s’elaborarà l’últim trimestre de cada any,  determinarà de forma 
consensuada el programa anual de cursos i activitats, i les aportacions 
respectives per finançar-los.  
 
Correspondrà al CEJFE proporcionar les aules i el suport administratiu, difondre 
els programes formatius, així com mantenir les comunicacions amb els 
professors. 
 
El Ministeri, per la seva banda, seleccionarà els alumnes, d’entre els 
sol·licitants, i determinarà el barem de retribucions per als docents. 
 
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
El CEJFE és un organisme autònom amb seu a Barcelona que té com a finalitat 
desenvolupar activitats de formació especialitzada i investigació en els àmbits 
del dret i la justícia. 
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El Govern autoritza la modificació gràfica del logotip 
d’FGC 
 

 La nova imatge amb què s’identifica FGC passa a ser de color verd 
i a tenir formes més arrodonides 

 
El Govern ha donat llum verda a la modificació del logotip de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC). La companyia ha fet evolucionar la seva marca 
corporativa en el marc de l’agenda estratègica 10/30 d’FGC i coincidint amb 
l’any en què es commemora el 40è aniversari de l’entitat.  
 
La nova imatge amb què s’identifica FGC passa a ser de color verd i a tenir 
formes més arrodonides. Aquesta evolució va en paral·lel als valors centrals de 
l’empresa: lluita contra el canvi climàtic i millora de la qualitat de l’aire, 
tecnificació i pas d’empresa ferroviària a empresa servidora de mobilitat. 
  
La tonalitat de color verd clar simbolitza els nous valors que guien l’empresa i 
que, lluny d’oblidar els valors que l’han acompanyat fins ara, se sumen a la llista 
d’objectius que FGC té a la seva agenda. El verd simbolitza la sostenibilitat, el 
medi ambient, l’energia verda i un estil de vida saludable, però també la 
tecnologia i l’experiència. També incorporarà puntualment elements de color 
blau. 
  
D’altra banda, el nou logotip anirà arrodonint progressivament les seves formes. 
Així, la característica figura d’enllaç ferroviari suavitzarà els seus contorns per 
simbolitzar el pas d’empresa ferroviària a servidora de mobilitat. Les corbes 
també identifiquen la part empresarial més turística i de muntanya. 
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NOMENAMENTS 

 

Lleïr Daban, delegat del Govern a Mèxic 
 
Nascut a Barcelona l’any 1984. 
 
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Té un màster en Màrqueting Polític per l’Institut 
de Ciències Polítiques i Socials i un postgrau en Psicocreativitat per la UAB, a 
més de diversos cursos d’especialització en planificació estratègica i 
construcció del discurs públic. Des de l’any 2012, treballa com a consultor en 
comunicació estratègica a Mèxic; fins al 2014, a l’Instituto d’Artes y Oficios i 
posteriorment, com a director d’estratègia d’Equipo de Campaña i, des de 
l’octubre de 2017, com a director d’Strategic. Des de l’any 2012, és també 
professor universitari convidat al Màster en Màrqueting Polític de l’ICPS. 
 
David Poudevida, delegat del Govern a l’Argentina   
 
Nascut a Barcelona l’any 1973. 
 
És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de 
Barcelona i Executive MBA per IESE Business School. Ha estat durant 
catorze anys director de comunicació i màrqueting del Grup Bonpreu, i 
anteriorment, adjunt al director de màrqueting d’AEG Hausgeräte Germany. En 
l’àmbit docent, ha impartit formació a la Universitat Pompeu Fabra (2008-2010), 
la Universitat de Barcelona (2008-2010) i la Universitat Ramon Llull (2003-
2008). Parla català, castellà i anglès, i té nocions d’alemany i francès. En els 
darrers 10 anys ha desenvolupat una trajectòria internacional participant en 
diversos projectes en mercats d’Àsia, els Estats Units, Sud-amèrica i Europa. 
Més recentment, i des d’un vessant cívic, ha participat en diverses iniciatives 
per explicar el país en l'àmbit internacional. 
 
Ahmed Benallal, delegat del Govern a Tunísia 
 
Nascut a Tànger l’any 1968.  
 
És llicenciat en Dret per la Universitat Sidi Mohamed Ibn Abdllah (Marroc). Té 
un màster europeu en Mediació i un postgrau en Cultura de Pau i Drets Humans 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director del Consell Islàmic 
Cultural de Catalunya (2003-2005), responsable de projectes d’immigració a 
APIP Barcelona (2006-2007), formador de mòduls d’interculturalitat i diversitat 
religiosa al Centre UNESCOcat de Barcelona (2009-2011) i responsable de 
projectes a l’associació Llum del Nord, entre d’altres. Parla català, castellà, 
àrab, francès i italià. 
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Isidre Gavín i Valls, president d’Infrastructures Ferroviàries de Catalunya 
(Ifercat) 
 
Nascut a Barcelona l’any 1963. 
 
És enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida (1991), diplomat en la 
Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE (FGAP2014), 
Executive Master in Public Administration-EMPA per ESADE (2015), i Certificat 
en la Direcció Estratègica i Gestió de la col·laboració público-privada per 
ESADE. 
 
Diputat al Parlament de Catalunya (1984-1999 / 1990-2003), president de la 
Diputació de Lleida (2003-2007), i regidor a l'Ajuntament de Lleida (2003-2011). 
En aquests 8 anys, ha estat membre de la Comissió d'Urbanisme, entre d'altres 
responsabilitats, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i membre 
de l'Assemblea de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Des de febrer de 2011 fins al juny de 2018, va ser director general de l'empresa 
pública Cimalsa, president de la Terminal Intermodal Empordà, SL i membre del 
Consell d'Administració d'Incasòl, Ferrocarrils de la Generalitat, Aeroports de 
Catalunya, entre d’altres.  
 
Actualment, des de juliol de 2018, és secretari d'Infraestructures i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
president del Comitè Executiu de l'Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona, president de l'empresa pública Ports de la Generalitat, president de 
l'empresa pública Aeroports de la Generalitat i vicepresident de Ferrocarrils de 
la Generalitat. És membre del  Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona. 

 

 


