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El Govern impulsa l’Estratègia de les emergències 
associades a malalties transmissibles emergents d’alt 
risc davant el brot de coronavirus a diversos països del 
món 

 L’Executiu ha volgut tractar específicament aquesta qüestió en un 
Govern extraordinari posterior a la reunió ordinària 

El Govern de la Generalitat ha celebrat avui una sessió extraordinària, després 
de la reunió ordinària, per debatre i tractar de manera específica obre la situació 
d’alerta que es viu arreu del món arran de l’aparició d’una nova malaltia, el 
coronavirus. En aquest sentit, l’Executiu ha acordat impulsar l’Estratègia 
d’Emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc pel 
cas específic del coronavirus, que s’integra al Departament de Salut. Aquesta 
eina ha de servir per potenciar la coordinació interdepartamental, prevenir i 
compartir informació per tenir una resposta encara més ràpida en el control de 
malalties transmissibles. 

Pel que fa al seguiment de l’Estratègia de les Emergències associades a 
malalties transmissibles emergents d’alt risc es farà a través del comitè de 
direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT per pandèmies, format pels 
Departaments de Salut i Interior. Es tracta d’un Pla existent de ja fa anys que 
es va crear precisament per afrontar situacions de malalties emergents d’alt risc. 

D’altra banda, l’acord pres pel Govern fa l’encàrrec al Departament competent 
en matèria  de Salut la coordinació de les activitats relacionades amb 
l’elaboració de l’Estratègia que afectin altres departaments. En base a aquesta 
coordinació, el govern ha decidit que demà la consellera de Salut, Alba Vergés, 
convocarà una reunió amb els secretaris generals de les diferents conselleries 
i el secretari del Govern per abordar aquesta qüestió. 

En aquest govern extraordinari, la consellera de Salut ha explicat l’origen i 
evolució d’aquesta nova malaltia anomenada coronavirus, que l’Organització 
Mundial de la  Salut (OMS) ha denominat COVID-19 i l’actualització de les 
informacions que han donat les autoritats sanitàries en cada moment. S’ha 
recordat que a Catalunya té un dels millors sistemes sanitaris d’Europa. Fins 
ara no hi ha hagut cap cas de coronavirus però que estem preparats per 
detectar i, si calgués, tractar qualsevol episodi que es pogués produir. I, en 
aquest sentit, s’ha reiterat un missatge de tranquil·litat. 
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei d’addiccions 

 L’objectiu de la futura llei serà reduir el consum de tabac, alcohol, 
drogues i altres addiccions en tota la població i especialment entre 
els joves de 14 a 18 anys 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la memòria preliminar sobre 
l’Avantprojecte de la llei d’addicions. Es tracta de l’inici dels tràmits de la futura 
normativa legislativa, impulsada pel Departament de Salut, per solucionar les 
problemàtiques relacionades amb el tabac, l’alcohol i altres drogues i també 
amb altres addiccions com el joc patològic, els trastorns de la conducta 
alimentària i altres addiccions comportamentals.  

La futura llei també farà front als problemes derivats de la introducció de noves 
presentacions i substàncies com les cigarretes electròniques i les noves 
substàncies psicoactives.  

Reducció del consum de tabac, alcohol, drogues 

Un dels principals objectius d’aquesta llei, doncs, serà reduir la prevalença del 
consum de tabac, alcohol, drogues i altres addiccions en tota la població i 
especialment entre els joves de 14 a 18 anys. Per exemple, pel que fa al tabac, 
després de set anys de continus descensos, les dades de l’Enquesta de Salut 
de Catalunya (ESCA) del 2018 mostren per primera vegada un augment en 
aquesta tendència, passant d’una prevalença de persones fumadores del 24% 
al 25,6%. Per sexes, l’increment és major en les dones (del 18,5% al 20,5%) 
que en els homes (del 29,7% al 30,9%).  

El consum d’alcohol, cànnabis i cocaïna també mostra una tendència al 
creixement. Segons l’Enquesta sobre alcohol i altres drogues a l’Estat espanyol 
(EDADES), el percentatge de persones consumidores en els 30 dies previs a la 
realització de l’enquesta va passar del 60,2% el 2015 al 64,1% el 2017 en el 
cas de l’alcohol; del 8,6% a l’11,9% en el cànnabis i de l’1% a l’1,8% en la 
cocaïna. 

Continguts destacats 

La nova llei posarà en marxa nous mecanismes d’abordatge de la prevenció, 
assistència i vigilància de les addiccions comportamentals. També contemplarà 
la creació de l’Observatori Català de Drogues i Addiccions Comportamentals. 
També es desplegaran els mecanismes de coordinació entre les diverses 
administracions i sectors implicats i finalment, s’incrementaran les mesures de 
vigilància i control per garantir el compliment de la llei, que poden requerir un 
redimensionament del pressupost i el personal assignat. 
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El Govern aprova el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de 
Catalunya 2020-2021 

 El Pla s’articula entorn a 6 accions estratègiques a desenvolupar els 
dos propers anys per adequar el marc actual i fer proves pilot a 
determinats municipis i centres educatius, perquè posteriorment es 
puguin estendre les mesures, paulatinament, al conjunt del territori 

 

 El PAMEC s’emmarca dins del projecte europeu School Chance 
d’intercanvi de bones pràctiques de mobilitat autònoma dels 
escolars per tal de millorar les polítiques regionals i elaborar plans 
d’acció que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020 

El Govern ha aprovat el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya amb 
l’objectiu de millorar la formació dels escolars i les condicions dels recorreguts 
de casa al centre educatiu, i fomentar els desplaçaments segurs, inclusius, 
sostenibles, actius i autònoms.  

Catalunya té més d’un milió d’alumnes amb edats compreses entre els 3 i els 
15 anys, que representen el 13,5% del total de la població i que estudien en 
més de 5.700 centres educatius on treballen més de 100.000 docents. La 
mobilitat escolar representa aproximadament el 15% de la mobilitat total en 
l’àmbit urbà. A més, segons una enquesta elaborada pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat, entre un 25% i un 55% dels alumnes de Catalunya, 
segons la dimensió del municipi, es desplacen a l’escola en transport privat 
motoritzat. Així, les accions adreçades a aquest segment de mobilitat poden 
tenir un impacte positiu en les polítiques de millora de la seguretat viària, la 
sostenibilitat i la reducció d’emissions, especialment en un context 
d’emergència climàtica. I també tenen un impacte a mitjà i llarg termini, ja que 
els comportaments adquirits en la fase escolar poden fixar uns hàbits de 
mobilitat més sostenible en l’edat adulta. 

Aquest pla, anomenat PAMEC, preveu la implementació de sis accions 
estratègiques que pretenen impulsar la millora de la mobilitat escolar al territori 
des d'un enfocament integral i multidisciplinari. Les accions s’impulsaran de 
manera coordinada entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el 
Departament d’Educació i el Servei Català de Trànsit, juntament amb altres 
actors i ens locals que han participat en el seguiment del projecte europeu 
School Chance.  

En primer lloc, el Pla prioritza la redacció d’un manifest sobre mobilitat escolar 
com a resultat del consens general entre tots els agents implicats. L’acord es 
traduirà en l’establiment d’uns principis bàsics i unes línies estratègiques 
d’actuació a favor d’una mobilitat escolar sostenible, activa, inclusiva  i segura.  
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La segona acció estratègica del pla consisteix a actualitzar el tractament de 
l’educació viària i la mobilitat sostenible als centres educatius per dotar els 
infants i adolescents de la confiança i les competències per moure’s de forma 
segura, autònoma i saludable.   

En tercer lloc, el PAMEC vol avaluar la designació d’una figura de referència 
dins dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa i segura 
dins del projecte educatiu del centre i actuar d’enllaç entre la comunitat 
educativa i les administracions.  

L’acció estratègica número 4 vol promoure l’ús de modes de transport 
sostenibles i hàbits de vida saludables entre els agents de la comunitat 
educativa mitjançant la celebració de campanyes de foment als municipis i als 
centres educatius.  

En cinquè lloc, el pla preveu fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat i la 
dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als entorns i als 
itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de camins escolars i el 
desenvolupament de propostes de finançament de les actuacions.  

Per últim, l’acció estratègica 6, posa l’accent a crear un distintiu de mobilitat 
escolar per als centres educatius d’acord amb uns criteris que avaluïn i permetin 
l’assessorament i el seguiment de les iniciatives sobre mobilitat escolar i 
infraestructura que es desenvolupin des dels centres educatius i els municipis. 
El distintiu servirà per integrar la mobilitat escolar sostenible, activa i segura dins 
dels projectes educatius dels centres i, alhora, fomentar la participació i l’interès 
de la tota la comunitat educativa. 

Proves pilot 

Durant la implantació del PAMEC es faran proves pilot en un nombre reduït de 
centres educatius i municipis, per tal de poder analitzar el desplegament de les 
accions, mesurar la seva eficàcia i escalar-les posteriorment a la resta de 
centres educatius i municipis de Catalunya. 

El projecte europeu School Chance 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Girona treballen conjuntament en el projecte europeu SCHOOL 
mobility Challenge in regional policies (School Chance), des de 2017. Es tracta 
d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i, per tant, finançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.  

La finalitat del projecte és que diverses regions i ciutats d’Europa (Catalunya i 
la ciutat de Girona, Reggio Emilia -Itàlia-, Utrecht -Països Baixos-, Gdansk -
Polònia-, Gävle -Suècia-, Brasov -Romania-, i l’Austrian Mobility Research 
FGM-AMOR, que actua com a soci assessor) intercanviïn bones pràctiques 
relatives a la mobilitat autònoma dels escolars per tal de millorar les polítiques 
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regionals i elaborar plans d’acció que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, 
que és l’agenda de política de la Unió Europea.   

El projecte School Chance té una durada de 5 anys i consta de dues fases. La 
primera comprèn el període 2017-2020, i sota el nom d’“Interregional learning” 
s’ha centrat en la identificació de bones pràctiques entre els socis del projecte, 
la realització de visites d’estudi de les pràctiques seleccionades i la redacció de 
plans d’acció regionals, com el PAMEC. La segona fase, amb una durada de 
dos anys (2020-2021), està prevista per implementar els plans elaborats i fer-
ne el seguiment. 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental per a 
l’avaluació de l’impacte de la cancel·lació del MWC 
Barcelona 2020 i la preparació de l’edició 2021 

 La Comissió s’encarregarà de posar en marxa noves iniciatives que 
permetin enfortir els sectors directament vinculats i revertir els 
efectes associats a la no celebració de l’esdeveniment enguany 

El Govern ha procedit a la creació de la Comissió Interdepartamental per a 
l’avaluació de l’impacte de la cancel·lació del MWC 2020, que s’encarregarà de 
posar en marxa noves iniciatives que permetin enfortir els sectors directament 
vinculats i revertir els efectes associats a la no celebració de l’esdeveniment 
enguany. La Comissió estarà formada per representants dels departaments de 
la Presidència; de Polítiques Digitals i Administració Pública; de la 
Vicepresidència, Economia i Hisenda; de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
d’Empresa i Coneixement.  

Amb l’esperit de promoure l’avenç econòmic de Catalunya, així com els drets i 
oportunitats dels treballadors i treballadores, i per continuar potenciant el 
desenvolupament de l’economia digital per fer de Catalunya un hub digital de 
referència mundial, la Comissió definirà un pla d’acció amb les mesures a 
realitzar els propers 6 mesos impulsades tant per part del Govern de la 
Generalitat com dels agents econòmics, socials i tecnològics.  

El MWC Barcelona és l'esdeveniment mundial més rellevant sobre la tecnologia 
mòbil i l’economia digital. Un congrés que reuneix anualment a Barcelona a les 
principals empreses del sector digital a nivell mundial i uns 110.000 
professionals als quals s’han de sumar els 23.000 assistents del 4YFN dedicat 
a l’emprenedoria digital. L’impacte econòmic d’aquesta Fira des de la seva 
arribada a Barcelona l’any 2006 és de  4.383 milions d’euros i va ser de 473 
milions d’euros l’impacte de la seva darrera edició l’any 2019. 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental del 
Programa per a la preparació de la candidatura als Jocs 
Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 

 Integraran la Comissió representants dels departaments de Territori 
i Sostenibilitat; d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència; de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de les 
delegacions territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i 
Aran, i Catalunya Central i de l’Agència Catalana de Turisme 

 L’ens s’encarregarà de fer el seguiment i l’avaluació dels resultats 
del Programa  

El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental del 
Programa per a la preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics 
d'Hivern Pirineus-Barcelona, que tindrà la finalitat de fer el seguiment i 
l’avaluació dels resultats del Programa -creat el març de l’any passat- en 
coordinació amb el director d’aquest, figura que recau en el secretari general de 
l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras. 

La Comissió també coordinarà les diferents actuacions del programa que 
executin els departaments i delegacions territorials intervinents en cada cas, i 
proposarà la composició de l’equip de treball de l'Oficina Tècnica. Aquesta 
Comissió s’integra en la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del 
Departament de la Presidència.  

Així mateix, proposarà al Govern de la Generalitat, mitjançant la persona titular 
del Departament de la Presidència, l’aprovació de la presentació de la 
candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona. 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i el Consell Català de l’Esport donen 
el suport tècnic i administratiu necessari a la Comissió Interdepartamental per 
al desenvolupament de les seves funcions. 

D’altra banda, la Comissió Interdepartamental del Programa tindrà com a 
president el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, 
la vicepresidència recaurà en la persona titular de la Secretaria General del 
Departament de la Presidència, les vocalies seran exercides pels titulars de les 
secretaries generals dels departaments del Govern implicats, i la secretaria 
correspondrà a una persona designada per la presidència de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

Finalment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya podrà contractar els 
professionals externs al sector públic de la Generalitat de Catalunya que siguin 
necessaris per tal de desenvolupar aquelles tasques relacionades amb el 
Programa, en els termes establerts pel punt 10 de l’Acord GOV/34/2019, de 5 
de març.  A l’Oficina Tècnica del Programa, que actua sota la coordinació de 
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya li correspondrà la justificació de la 
contractació d’aquests professionals.  

El Govern lidera des del 2017 la Taula de treball permanent dels Jocs d’Hivern 
del 2030, formada per 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. 
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El Govern crea l’empresa pública Salut Catalunya 
Central per gestionar l’Hospital Sant Bernabé de Berga 

 La nova empresa serà cent per cent pública i dependrà del Servei 
Català de la Salut 

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació de l’empresa pública Salut 
Catalunya Central, que assumirà la gestió de l’Hospital Sant Bernabé de Berga 
(aquest centre està gestionat actualment per un organisme municipal autònom, 
la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé). La nova empresa serà cent 
per cent pública i dependrà del Servei Català de la Salut (CatSalut). Aquest 
acord compta amb el vistiplau del Departament de Salut, el Departament de la 
Vicepresidència, Economia i Hisenda i l’Ajuntament de Berga. 

Amb la constitució de Salut Catalunya Central s’assegura la viabilitat i el futur 
de l’Hospital Sant Bernabé i en surten beneficiades totes les parts. L’Ajuntament 
de Berga blinda encara més l’hospital de referència dels seus veïns de 
qualsevol adversitat, i el centre tindrà una governança més sòlida i més 
estabilitat econòmica i institucional per poder afrontar els reptes de futur del 
sistema sanitari públic.  

El Departament de Salut, a través del CatSalut i l’Ajuntament de Berga, va iniciar 
els tràmits d’aquest traspàs l’any 2017 i es van constituir diferents grups de 
treball; però l’aplicació de l’article 155 va frenar el projecte. A finals del 2018 es 
van tornar a reiniciar els treballs. 

El model de Berga és el mateix que s’ha aplicat a Reus i Móra d’Ebre amb la 
constitució de dues empreses públiques (acord de Govern del 24 de desembre 
del 2019) per gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el de Móra 
d’Ebre, que estaven en mans de societats municipals de l’Ajuntament de Reus. 
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El Govern destina 3.948 milions d’euros a programes de 
serveis socials en dos anys 

 Els serveis bàsics d’atenció social van atendre 851.978 persones a 
Catalunya el 2018, segons ‘L’informe anual sobre l’estat dels 
serveis socials’ 

El Govern ha analitzat durant el Consell Executiu ‘L’informe anual sobre l’estat 
dels serveis socials’ 2017 i 2018, que recullen que el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha pressupostat en dos anys 3.948 
milions d’euros per a programes de serveis socials. En concret, el 2017 el 
pressupost va comptar amb 1.914 milions per a aquests programes, un 5,6% 
més que l’any anterior, mentre que el 2018 va pujar a 2.033 milions (un 6% 
més). L’any 2019, el pressupost executat es preveu que se situï en 2.147,1 
milions d’euros (un 5,6% més que la despesa realitzada el 2018). 

El Consell General de Serveis Socials ha emès aquests informes en compliment 
del procediment establert per la Llei catalana de serveis socials. La Llei catalana 
de serveis socials indica que el Consell ha d’elaborar un informe anual i 
trametre’l al Govern perquè en doni compte al Parlament. Aquesta funció 
correspon al Ple del Consell General de Serveis Socials, d’acord amb l’article 
13.1 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies va presentar la proposta d’Informe sobre l’Estat dels 
Serveis Socials 2017 a la Comissió Funcional telemàtica del Consell General 
de Serveis Socials, celebrada del 19 al 26 d’octubre de 2018, sense que es 
presentessin al·legacions. Amb posterioritat a aquesta data, el Ple del Consell 
General de Serveis Socials no ha estat convocat fins el passat 27 gener de 
2020, data que es va aprofitar per presentar l’informe pendent del 2017 i el 2018, 
alhora. El contingut de l’informe 2019 s’elaborarà durant els propers mesos, així 
que es disposi de la informació de tancament del 2019 corresponent i es pugui 
explotar i analitzar. 

Els informes reflecteixen que el pressupost dels ens locals titulars d’àrees 
bàsiques de serveis socials destinat a serveis socials bàsics va ser de 555,74 
milions d’euros el 2018, una xifra que ha crescut un 13,6% en dos anys (el 2016 
era de 489,15 milions). La Generalitat assumeix el 66% del cost dels equips 
dels serveis socials bàsics, els d’ajuda a domicili i dels d’intervenció 
socioeducativa, a més d’aportar 5 milions anuals per a les ajudes d’urgència. 

L’informe de 2018 recull que l’assignació per a programes socials a Catalunya 
per part de l’Administració general de l’Estat s’ha reduït en un 69% durant el 
període 2011-2018, sobretot per una baixada significativa el 2012. Tot i així, si 
s’observen els últims cinc anys, aquestes aportacions s’han incrementat en un 
295% per la incorporació de fons destinats a combatre la violència masclista i 
atendre infants i adolescents migrats sols. L’assignació per a programes socials 
a Catalunya va ser de 22,94 milions d’euros, el 2018, als quals es van sumar 
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31,15 milions corresponents a la gestió del 0,7% de l’IRPF. En relació amb el 
Programa d’atenció a la dependència, en termes relatius, l’informe destaca que 
l’aportació de l’Estat el 2011 era del 23%, davant del 77% de la Generalitat, i el 
2018 aquesta diferència encara s’accentua més, amb un 16,3% per part de 
l’Estat i un 83,7% de l’Executiu català. 

Cartera de serveis socials 

Els equips bàsics d’atenció social de Catalunya van atendre 851.978 persones 
durant l’any 2018, xifra que suposa una cobertura de l’11% de la població total, 
per sobre dels 849.685 atesos el 2017. 

La Cartera de serveis socials és l’instrument per assegurar l’accés a les 
prestacions garantides del Sistema del serveis socials, i actualment està 
formada per 138 prestacions, de les quals 108 són de serveis, 26 econòmiques 
i 4 tecnològiques. Segons el tipus de dispositiu, l’atenció residencial suposa el 
33% de la Cartera de Serveis socials, seguida d’informació i acompanyament 
(18,3%), prestacions econòmiques (17,4%), atenció diürna (15,6%), atenció i 
suport en el domicili (13%) i protecció jurídica (2,8%). 

Millora de ràtios 

Si bé per llei els serveis socials han de disposar de tres treballadors socials i 
dos educadors socials per cada 15.000 habitants (que suposa un treballador 
social per cada 5.000 habitants i un educador per cada 7.500), el 2017 i el 2018 
es va augmentar aquesta ràtio afegint un administratiu especialitzat per cada 
15.000 habitants i la possibilitat d’incorporar més professionals als equips en 
funció d’indicadors de necessitat. Així, el 2018 el servei bàsic d’atenció social 
disposava de 1.643,75 treballadors socials i 1.051,75 educadors socials, dada 
que suposa una ràtio de 3,24 treballadors socials per cada 15.000 habitants i 
de 2,08 educadors socials per cada 15.000 habitants. Si s’analitza des de la 
perspectiva del nombre d’habitants per professional, a cada treballador social li 
corresponen 4.624 habitants, mentre que a cada educador, 7.226. 

Una població més envellida 

En data 1 de gener de 2018, la població de Catalunya era de 7.600.065 
habitants, un 0,6% més que el 2017 (+44.235 persones),  fet que suposa la 
consolidació de l’increment de la població que ja es va produir el 2017, quan 
aquesta va créixer un 0,4% (+33.234) trencant així la tendència a la baixa que 
es donava des del 2013. 

La taxa de natalitat contribuïa a aturar lleugerament l’envelliment demogràfic en 
la dècada anterior, entre 2001 i 2011, quan la taxa d’envelliment se situava en 
el 108%, però a partir d’aquest any es va frenar la tendència i es va iniciar un 
repunt a l’alça que s’ha anat consolidant els darrers anys. L’any 2018 
l’envelliment va arribar a una taxa del 119,3%, pujant 1,8 punts percentuals 
respecte al 2017. Si s’observa des del 2011, l’increment acumulat és d’11,3 
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punts percentuals. Aquest fenomen demogràfic presenta una àmplia variabilitat 
segons territori, fins al punt que hi ha 50 punts de diferència entre els territoris 
més joves, el Camp de Tarragona (103,6)% i el Penedès (106,8%), i els més 
envellits, les Terres de l’Ebre (155%) i l’Alt Pirineu i Aran (149,3%). 

Discapacitat i dependència 

D’ençà de l’entrada en vigor de la Llei de l’Autonomia Personal i l’Atenció a la 
dependència (LAPAD), el servei de valoració català ha rebut 686.320 sol·licituds 
inicials de valoració, 355.718 de revisió i 363.880 PIA realitzables. El 31 de 
desembre de 2018, hi havia un total de 211.354 serveis i prestacions actius 
destinats a 171.722 persones beneficiàries. La demanda expressada ha superat 
les previsions de la població dependent que s’havien dut a terme no tan sols a 
Catalunya, sinó també a tot el territori de l’Estat, segons l’informe. El 62% de 
les sol·licituds han estat de dones i el 38%, d’homes, i la variable edat és 
determinant en els processos de pèrdua d’autonomia personal, ja que el 83,1% 
dels sol·licitants són més grans de 65 anys, i el 54,6% se situa per sobre dels 
80 anys. 

El finançament públic de places de centre de dia i de residència per a gent gran 
s'ha incrementat els darrers anys: L’any 2018, de les 64.093 places de 
residència a Catalunya, el 71,4% tenia finançament públic (enfront del 55,4% 
del 2013) i de les 19.336 places de centre de dia, el tenien el 58,0% (enfront del 
50,3% del 2013). 

Una de les prestacions preventives que han tingut gran difusió en els darrers 
anys és el servei de les tecnologies de suport i cura (teleassistència), inclòs en 
la cartera de la LAPAD que s’ha desenvolupat amb la voluntat de proveir les 
persones grans que viuen soles o amb altres persones grans d’un sistema 
permanent que els garanteixi l’atenció immediata en cas de necessitat. A 
Catalunya, l’any 2018 hi havia 217.386 persones usuàries d’aquest servei, amb 
un increment de 12.939 usuaris respecte del 2017.  

Alhora, el servei d’ajuda a domicili per a situacions de dependència va atendre 
el 2018 un total de 39.195 persones, mentre que el servei d’ajuda a domicili per 
a situacions de risc social va arribar a 33,082 persones, que van rebre aquesta 
prestació el mateix any. 

Per altra banda, l’informe de 2018 recull que el 7,7% de la població de Catalunya 
té una discapacitat reconeguda, més de 582.000 persones. Les franges d’edat 
superiors als 45 anys concentren el 78% de la discapacitat. Per sexes, el 51% 
són dones i el 49% homes. L’any 2018, un total de 18.136 persones amb 
discapacitat van ser ateses en centres de dia, centres ocupacionals i centres 
residencials amb finançament públic.  

En l’àmbit de la discapacitat, el transport adaptat té una incidència important en 
promoure que les persones es mantinguin en el seu entorn. És un servei prestat 
majoritàriament per ens locals i que el Departament de Treball, Afers Socials i 
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Famílies contribueix a finançar mitjançant els contractes programa. L’any 2017, 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va finançar una part d’aquest 
servei a 72 ens locals, amb 7,59 milions d’euros, i el 2018 ho va fer a 72 ens 
locals, amb 7,64 milions d’euros.  

Pobresa energètica 

Pel que fa a la pobresa energètica, un total de 105.803 catalans van ser 
beneficiaris d’ajudes per rebuts impagats de subministraments d’aigua, llum i 
gas el 2018, un 0,3% més que l’any anterior i un 147% més respecte del 2013. 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va destinar aquest any un 
total de 6,99 milions d’euros a atendre aquests deutes de persones en situació 
de pobresa energètica l’hivern del 2018 al 2019, per sobre dels 5,12 milions de 
l’hivern anterior. 

Per al conjunt de Catalunya, les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) van 
iniciar 63.058 expedients d’ajuts d’urgència social per subministrament el 2017 
i 61.368 el 2018. Per àrees, aquest últim any el 45% d’expedients van ser per 
impagament de llum, seguits pel 28% d’aigua, el 19% de gas i el 8% de factures 
combinades de llum i gas. 

Pel que fa al tipus de llars, el 43,6% de les ajudes per pobresa energètica han 
estat per llars amb dos adults o més i amb un o més infants a càrrec 
(representen el 35% de les llars a Catalunya, però tenen una taxa de risc de 
pobresa del 25,8%, per sobre del 21,3% de la població general). El 16,2% de 
les ajudes han estat per llars monoparentals amb fills, són el 10,5% de les llars 
i tenen una taxa de risc de pobresa del 42,9%, segons l’informe. 

Per últim, les ajudes dirigides a cobrir despeses impagades de llars compostes 
per una o més persones de 65 anys o més representen el 15,4% dels ajuts, un 
col·lectiu que a diferència dels anteriors està infrarepresentat en aquestes 
ajudes, però que té una taxa de pobresa inferior a la mitjana (19,2%). 

Víctimes de violència masclista 

La Línia d’atenció permanent a dones en situació de violència masclista (900 
900 120), un servei gratuït i anònim creat el 2001, va atendre el 2018 un total 
de 10.848 trucades, entre les quals n’hi ha 9.325 motivades per casos de 
violència masclista. Majoritàriament, és la dona que pateix la violència masclista 
qui fa la trucada (71% dels casos) però també familiars o persones properes a 
ella (27% dels casos) o professionals que la tracten (2% dels casos).  L’àmbit 
on s’han produït més situacions de violència masclista ha estat el de la parella, 
amb un 94 % de les consultes, seguit del 3% de trucades de l’àmbit familiar, el 
3 % de l’àmbit sociocomunitari i el 0,6 % de l’àmbit laboral. La  violència 
psicològica (99,3 %) ha estat la forma més freqüent patida pels casos que han 
contactat amb aquest servei, seguida per la física (39%), l’econòmica (10,8 %), 
i la sexual (3,8 %). 
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Els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) de Catalunya van realitzar 
el 2018 un total de 88.841 atencions a 26.762 dones, de les quals 10.247 
estaven en situació de violència masclista. 

Els serveis d’intervenció especialitzada (SIE), que ofereixen atenció integral a 
dones que pateixen o han patit violència masclista, es van iniciar el 2005 i s’ha 
incrementat progressivament, i aquest 2020 arribaran a 16. El 2018, quan hi 
havia 8 SIE, van atendre un total de 4.226 dones i 956 fills i filles, una xifra que 
es va mantenir respecte del 2017 però que suposa un increment acumulat per 
al període 2013-2018 del 48,2% de dones i del 14,4% de fills i filles. 

Els serveis d’atenció residencial per a dones i els seus fills i filles víctimes de 
violència masclista van atendre el 2018 a 201 dones amb 211 infants en 
recursos residencials: un total de 117 dones amb 116 infants van estar als 
serveis d’acolliment i recuperació, i 84 dones amb 95 infants, en els d’acolliment 
substitutori de la llar. 

Infància i adolescència 

El servei Infància Respon ofereix atenció telefònica permanent per a la 
prevenció i la detecció dels maltractaments infantils, així com la intervenció 
immediata en casos greus, i està atès per professionals especialitzats, en 
coordinació amb els serveis de salut, justícia, educació i Mossos d’Esquadra. El 
2018 va atendre un total de 19.167 trucades, un 22% més que l’any anterior, 
quan va atendre 15.703 trucades, i un 26,72% més que el 2016, quan van ser 
15.125. 

En l’àmbit de la protecció a la infància, els 57 Equips d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA) de Catalunya van atendre 17.715 infants i adolescents el 
2018. Dins del sistema de protecció a la infància, un total de 9.590 infants i 
adolescents tenien una mesura protectora el 31 de desembre de 2018: 3.742 
infants i adolescents en acolliment familiar (39,0%), 5.681 en acolliment 
institucional (59,2%) i 167 amb expedient assistencial (1,7%). El mateix any, el 
servei Punt de Trobada, destinat a donar compliment al règim de visites dels 
infants amb els seus familiars, va donar servei a 1.419 famílies i 1.938 infants. 
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El Govern destina 5,3 MEUR a la reconstrucció del pont 
sobre la Tordera que connecta les carreteres BV-6001 i 
GIP-6831 entre Malgrat de Mar i Blanes 

 Les obres tindran un termini d’execució de 10 mesos i ja s’han 
iniciat les tasques prèvies 

 El pont, que s’ubicarà en el mateix emplaçament que el malmès per 
la borrasca Gloria, tindrà una longitud de 220 metres i una amplada 
de 13 metres 

El Consell Executiu ha declarat l’emergència de l’obra de reconstrucció del pont 
sobre la Tordera que connecta les carreteres entre Malgrat de Mar i Blanes, per 
a la qual ha destinat una partida de prop de 5,3 MEUR. Els treballs de 
reconstrucció de l’estructura, que va quedar greument malmesa per la borrasca 
Gloria, tindran un termini d’execució d’uns 10 mesos i ja s’han iniciat les tasques 
prèvies. 

Les inundacions del 21 i 22 gener passats, com a conseqüència del temporal 
Gloria, van afectar greument el pont sobre el riu Tordera que uneix les 
carreteres BV-6001 i GIP-6831, titularitat de la Diputació de Barcelona i Girona 
respectivament, de manera que el trànsit de vehicles va quedar tallat en aquest 
punt. Per aquest àmbit circulen diàriament una mitjana de més de 8.000 
vehicles diaris.  

Per a reconstruir el pont i poder restablir la circulació amb la major brevetat 
possible, s’ha declarat l’emergència d’aquesta obra. El nou pont, que s’ubicarà 
en el mateix emplaçament que l’anterior, tindrà una longitud de prop de 220 
metres i una amplada de 13 metres.  
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El Govern encarrega a Infraestructures.cat 
l’actualització del nou col·lector de salmorres (Súria-
Castellgalí) 

 L’Executiu també ha aprovat el Pla economicofinancer 
d’Infraestructures. cat en relació amb les actuacions i aportacions 
de l’ACA per un import de 6.164.050 euros 

El Govern ha acordat avui encarregar a l’empresa pública Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) la redacció de la 
modificació del projecte del nou col·lector de salmorres en el tram entre Súria i 
Castellgalí, infraestructura hidràulica necessària per al desenvolupament i 
viabilitat del pla Phoenix, que havia estat declarat d’interès general per a la 
reindustrialització del Bages mitjançant l’acord del Govern de 4 d’agost de 2015.  

L’acord de Govern inclou l’aprovació del Pla economicofinancer 
d’Infraestructures.cat en relació amb les actuacions i aportacions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) per a la redacció d’aquests dos projectes per part 
d’Infraestructures.cat un import de 6.164.050,00 euros, els quals es finançaran 
amb càrrec als presuspostos de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 Modificació del Projecte del col·lector de salmorres Conca del Llobregat. 
Ramal Llobregat. Tram: El Prat 

 Modificació del Projecte del col·lector de salmorres Conca del Llobregat. 
Ramal Llobregat. Tram: Balsareny - Castellgalí 

 Modificació del projecte del col·lector de salmorres Conca del Llobregat. 
Ramal Cardener. Tram: Cardona - Castellgalí amb la incorporació de la 
canonada d’impulsió de l’aigua regenerada de l’EDAR de Manresa 

El 13 de novembre de 2015, els departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Empresa i Ocupació van signar un conveni amb l’empresa Iberpotash (filial de 
ICL Iberia), per al desenvolupament del Pla Phoenix, l’objectiu essencial del 
qual és mantenir l’activitat minera a la comarca i evitar la pèrdua de llocs de 
treball i el despoblament del territori. 

Per materialitzar aquest projecte són necessàries  dues infraestructures de 
transport d’aigua. Per una banda, una canonada d’impulsió d’aigua regenerada, 
que des de la depuradora de Manresa permeti aportar el recurs necessari  al 
nou centre productiu - i eviti la detracció directa d’aigües de la conca del 
Llobregat. Per una altra banda, un nou col·lector de salmorres que permeti 
substituir l’actual, ja obsolet després de més de 30 anys en servei, i evacuar fins 
al mar les aigües salobres resultants de l’activitat minera.  

Des del punt de vista de l’execució de les dues infraestructures hidràuliques, 
per tal de minimitzar l’afecció al territori i aprofitar sinergies és convenient que 
el projecte d’impulsió d’aigua regenerada des de l’estació depuradora d’aigües 
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residuals (EDAR) de Manresa fins al centre productiu que l’empresa Iberpotash 
té a Súria i les obres del tram del col·lector de salmorres entre aquesta localitat 
i Castellgalí s’executin simultàniament, seguint el mateix traçat que el previst 
per al col·lector, motiu pel qual s’ha de modificar el projecte del col·lector de 
salmorres en aquest tram i incloure la canonada d’impulsió a la planificació 
hidrològica. 

Les despeses derivades de la modificació del projecte seran repercutides 
íntegrament a l’empresa Iberpotash, així com els costos de construcció de la 
nova canonada d’impulsió d’aigües regenerades. Per la seva part, els costos de 
construcció del nou col·lector de salmorres seran repercutits al 90% entre els 
diversos beneficiaris d’aquesta nova infraestructura.  
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El Govern destina més de 2 milions d’euros a la 
reparació dels danys provocats pel temporal Gloria als 
ports d’Arenys de Mar i Sant Carles de la Ràpita  

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per a la reparació 
dels danys estructurals que ha patit el dic de recer del ports de l’Arenys de Mar 
(Maresme) i el dic, el passeig i el vial d’accés als molls Montsià i Trabucador del 
port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), a causa dels desperfectes causats 
per la borrasca Gloria. Ports de la Generalitat invertirà 2.064.000 euros a 
l’execució de les actuacions d’emergència per arranjar les afectacions del 
temporal als dos ports. 

Arenys de Mar (2 milions d’euros) 

El port d’Arenys de Mar ha patit danys estructurals al dic de recer, on els forts 
onatges van ultrapassar amb força la infraestructura i van provocar la pèrdua 
d’escullera en dos sectors del dic, a més de desperfectes creats al vial de llevant 
i les afectacions a alguns béns materials dels concessionaris de la zona. 
L’actuació d’emergència preveu la reposició de blocs de formigó per reparar les 
dues parts afectades del dic, amb l’objectiu d’assegurar l’estabilitat del dic i la 
protecció del moll  de llevant davant dels futurs temporals. Prèviament a la 
reparació de l’escullera, es crearà un vial provisional per al pas de camions amb 
les peces d’escullera que s’iniciarà demà. Les obres de reparació tenen un cost 
de 2 milions d’euros i un termini d’execució de sis mesos.  

Sant Carles de la Ràpita (64.000 euros) 

El port de Sant Carles de la Ràpita ha patit danys estructurals a l’escullera del 
dic est, al costat de les instal·lacions de Sant Carles Marina, al passeig annex i 
al vial d’accés als molls Montsià i Trabucador. L’acció continuada del fort onatge 
durant tres dies consecutius ha provocat el desplaçament de pedres d’escullera 
del dic est, l’enfonsament d’un tram de la base del passeig i l’arrencada 
d’algunes peces del paviment al llarg dels 560 metres de passeig adossat al 
moll Montsià. Les obres preveuen la reposició d’escullera a la part afectada per 
assegurar l’estabilitat del dic est davant dels futurs temporals, així com la 
reconstrucció de la base del passeig en el tram afectat, la reposició de les peces 
de paviment afectades al passeig i l’asfaltatge del vial. L’actuació d’emergència 
té un import de 64.000 euros, s’iniciarà la propera setmana i tindrà un termini 
d’execució de dos mesos i mig. 
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El Govern ratifica la declaració d’emergència per la 
restauració dels danys causats per la tempesta Gloria 
sobre els boscos i les infraestructures forestals 

 Destinarà 500.000 euros a realitzar les obertures de camins 
principals així com les obres urgents en les infraestructures viàries 
que han quedat danyades 

El Govern ha ratificat la Resolució de 17 de febrer de 2020 per la qual es declara 
d’emergència les actuacions de restauració dels danys causats per la tempesta 
‘Gloria’ sobre els boscos i les infraestructures forestals a Catalunya, per un 
import màxim estimat de 500.000 euros. 

Aquest import es destinarà a realitzar les obertures de camins principals i de 
prevenció d’incendis que han quedat tallats per la caiguda d’arbres, així com les 
obres urgents en les infraestructures viàries danyades per tal de restablir el 
trànsit, i els treballs necessaris per reparar els danys que hagin patit altres 
infraestructures de prevenció d’incendis com ara punts d’aigua, franges, i zones 
de baixa càrrega. 

Val a dir que aquesta partida forma part dels fons de contingència habilitats pel 
Govern per fer front als danys ocasionats pel temporal ‘Gloria’. 
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El Govern delimita l’entorn de protecció de l’abric amb 
pintures rupestres de Cova del Taller, a Tivissa (Ribera 
d’Ebre) 

El Govern de la Generalitat ha aprovat delimitar l’entorn de protecció de l'abric 
amb pintures rupestres anomenat Cova del Taller, a Tivissa (Ribera d’Ebre). 
Amb aquest acord de delimitació, es protegeix l’entorn ambiental pròxim a l’abric 
amb pintures rupestres al municipi de Tivissa, declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) i inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO. Les 
pintures d’aquest abric s’inclouen dins l’estil naturalista o llevantí clàssic. Hi 
destaca un gran cérvol, el més gran documentat fins ara a Catalunya.  

L’any 1998, per a l’elaboració de l’expedient presentat a la UNESCO, només es 
va incloure la coordenada geogràfica de l’abric, protegint d’aquesta manera 
només les pintures. No obstant això, en els darrers anys, s’han establert nous 
criteris que determinen que l’art rupestre és inseparable del seu entorn 
paisatgístic i que un abric amb pintures rupestres s’ha de protegir dins del 
paisatge natural en el qual s’integra. Per aquesta raó, el Comitè de Patrimoni 
Mundial va sol·licitar l’anomenat Inventari Retrospectiu, en el qual es demanava 
una ampliació de la documentació disponible, fent especial èmfasi a disposar 
d’un major precisió dels abrics i coves, així com l’establiment d’un entorn de 
protecció, que permetés una millor salvaguarda del bé i del seu entorn.   

Des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia i dins del Corpus de Pintures 
Rupestres de Catalunya, es va posar en marxa el projecte per delimitar els 
entorns de protecció dels jaciments amb art rupestre inclosos en la Llista de 
Patrimoni Mundial. Aquesta tasca implica una definició teòrica i metodològica 
dels criteris utilitzats per establir els entorns de protecció; un treball de camp 
per revisar i actualitzar les dades, i finalment, atorgar validesa legal a aquests 
entorns mitjançant la seva declaració. 

Per tant, l’entorn es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència 
dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles, per tal 
d'evitar que l'alteració d'aquest entorn, entès com l'espai que dona suport 
ambiental al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l'estudi de les 
pintures. Per això, entre d’altres aspectes, cal que en aquest àmbit es vetlli per 
la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles 
edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur. Es pretén 
assolir l'equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant 
del bé que en garanteixi suficientment la preservació, i la voluntat de no afectar 
més espais dels estrictament necessaris. Es publiquen també, els criteris 
bàsics, que amb caràcter específic, han de regir les intervencions a la zona 
arqueològica declarada BCIN, destacant la prohibició d’algunes activitats que 
poden malmetre el bé, i per tant, la protecció total d’aquest excepcional 
patrimoni.  
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Nomenaments 

El Govern aprova l’acord de nomenament dels membres que formaran la 
part catalana a la mesa de negociació amb el Govern espanyol  

El Consell Executiu ha aprovat el nomenament dels membres que formaran part 
de la delegació de la Generalitat de Catalunya a la mesa de negociació amb el 
govern espanyol per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i 
Espanya. 

La delegació estarà encapçalada pel president Quim 
Torra, amb el vicepresident Pere Aragonès, els consellers Jordi Puigneró i 
Alfred Bosch, a més d’Elsa Artadi, Marta Vilalta, Josep Maria Jové, i  Josep 
Rius. 

El president Torra i el vicepresident Aragonès formaran part de la delegació, 
però tan sols acudiran a les reunions d’obertura i en aquelles on calgui segellar 
acords concrets amb la part espanyola, si fos el cas. Els altres sis representants 
assistiran a totes les reunions i seran la delegació permanent que retrà comptes 
al president i al vicepresident. 

 

 


