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El Govern aprova el Projecte de llei de modificació del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, que fomenta 
l’ús de la mediació en conflictes familiars 

 Els jutges podran forçar una sessió de mediació per evitar que les 
separacions i la custòdia dels fills acabin en judici 

 Justícia calcula que la norma triplicarà les reunions informatives 
sobre els avantatges dels acords extrajudicials  

 L’objectiu de la nova llei és fomentar les fórmules alternatives de 
resolució de conflictes, que són menys traumàtiques i més ràpides 
que les sentències judicials 

El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de modificació del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, que fomentarà l’ús de la mediació en conflictes 
familiars, especialment amb menors implicats. Amb aquesta llei, els jutges 
podran decidir si obliguen les parts a participar en una sessió obligatòria per 
conèixer els avantatges de resoldre els conflictes a través d’una mediació, en 
lloc de continuar per la via judicial. La sessió també serà obligatòria si les parts 
ho haguessin pactat amb caràcter previ al conflicte. Entre els conflictes 
familiars, s’hi compten tots els assumptes sobre custòdia i tutela dels fills, 
divorcis, separacions i pàtria potestat.   

Multiplicar els casos resolts amb mediació 

L’objectiu de la nova llei és donar a conèixer la mediació entre la ciutadania, 
l’advocacia i els jutjats per promoure-la com a via alternativa a la resolució 
judicial de conflictes. El Departament de Justícia calcula que, amb aquesta 
norma, les sessions informatives de mediació es multiplicaran per tres.  

El 2019, el Centre de Mediació de Catalunya, organisme adscrit al Departament 
de Justícia, va rebre 1.358 derivacions judicials relacionades amb casos de 
l’àmbit de la família. Segons l’Idescat, l’any 2018 hi va haver a Catalunya 17.705 
divorcis i separacions. Un de cada 4 casos va acabar amb una sentència 
judicial. Són 4.250 casos que s’haurien pogut resoldre a través d’una mediació.  

Una solució més ràpida: de dos anys a només dos mesos 

Per la via judicial, el procés per resoldre un cas de l’àmbit de la família es pot 
arribar a allargar fins a 2 anys -depenent de la congestió del jutjat- i s’ha de fer 
front als honoraris d’advocats i procuradors. En canvi, la mediació pot escurçar 
aquest procés i resoldre’l en un termini que se situa a l’entorn dels dos mesos, 
amb un màxim de sis sessions. Cada sessió costa 40 euros per persona 
implicada. L’Administració de justícia també facilita mediadors d’ofici gratuïts en 
els casos en què es justifiqui la falta de recursos econòmics. Resoldre un 
conflicte mitjançant la mediació és més ràpid, econòmic i té menys cost 
emocional que acudir al jutjat.  
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Més diàleg, menys togues 

Les sessions per conèixer els avantatges d’una solució extrajudicial les conduirà 
un mediador, que explicarà el valor, els avantatges, els principis i les 
característiques de la mediació, amb la finalitat que les parts puguin assolir un 
acord. Les persones enfrontades seran, no obstant, qui tinguin l’última paraula 
i prenguin la decisió final: explorar les solucions del conflicte amb l’ajuda del 
mediador o bé seguir als tribunals i deixar-ho en mans de jutges, fiscals i 
advocats. D’aquesta manera, el Govern promou eines que posen el focus en la 
cultura del diàleg i no en la de la confrontació.  

El mediador és un professional que treballa amb imparcialitat, neutralitat i 
confidencialitat. La seva feina és ajudar les parts en conflicte a trobar consensos 
i, per tant, afavorir un millor clima entre les persones en disputa. Això és 
especialment important en aquells supòsits en què hi ha menors involucrats, 
que poden patir les conseqüències dels enfrontaments judicials entre els seus 
pares.  

També es tracta, per tant, de fomentar unes relacions familiars adequades 
després de situacions de crisi i vetllar per la protecció dels fills petits, preservant-
los de la judicialització dels conflictes entre els adults. 

La mediació, una eina desconeguda però efectiva 

Segons dades de la Unió Europea, menys d’un 1% dels conflictes civils i 
mercantils es resolen per aquesta via. A Catalunya, un 60% de les persones 
que reben una sessió informativa sobre la mediació acaben sol·licitant aquest 
procediment. Quasi la meitat de mediacions acaben amb un acord entre les 
parts implicades. Per incrementar aquestes xifres, el projecte de llei obliga els 
professionals col·legiats a informar els seus clients de la conveniència de 
gestionar i resoldre els conflictes que els afectin per mitjà d'acords extrajudicials. 
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El Govern reforça les mesures contra el coronavirus 
amb la revisió del Pla de Protecció Civil d’emergències 
associades a malalties transmissibles emergents d’alt 
risc 

 Aquesta revisió del pla servirà per millorar la coordinació i les 
actuacions dels diferents departaments del Govern que haurien de 
fer front a una possible situació d’emergència en cas d’agreujament 
dels efectes actuals 

El Govern de la Generalitat ha aprovat reforçar les mesures contra el 
coronavirus revisant el pla d’actuació del Pla de Protecció Civil de Catalunya 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents 
d’alt risc. Aquesta revisió del pla servirà per millorar la coordinació i les 
actuacions dels diferents departaments del Govern que haurien de fer front a 
una possible situació d’emergència en cas d’agreujament dels efectes actuals. 
La direcció d’aquest pla serà exercida per un comitè de direcció format pel 
conseller d’Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés. El comitè 
de direcció està assistit pel consell assessor i per un comitè tècnic per garantir 
la presa de decisions de mesures d’emergència per a la protecció de la població. 

El Pla que ha aprovat el Govern és una revisió del ja existent i té com a objectiu 
l’anticipació i resposta global en cas de malalties transmissibles emergents d’alt 
risc, coordinant tots els departaments de la Generalitat per una gestió integral 
de la situació, no només des del punt de vista sanitari sinó especialment pel que 
fa al potencial impacte en el normal funcionament de les activitats ordinàries de 
la població. El pla preveu les estructures de coordinació i les actuacions 
operatives per al seguiment de les afectacions així com les diferents accions a 
realitzar en funció de l’evolució de la situació i especialment de forma 
anticipada, seguint els mecanismes habituals dels plans de protecció civil.  

Les situacions associades a malalties transmissibles emergents amb risc per a 
la salut pública plantegen, sovint, una elevada demanda dels serveis sanitaris i 
en algunes ocasions també impacten sobre les activitats econòmiques o 
socials. 

La fase de prealerta del Pla, que no suposa l’activació (només s’activa en fase 
d’alerta o d’emergència), permetrà fer un seguiment preventiu de la situació a 
Catalunya amb una coordinació tècnica transversal dels diferents equips 
d’emergència i serveis potencialment afectats. El fet de posar en prealerta el pla 
no suposa que hagi augmentat el nivell d’alerta a Catalunya, sinó que es busca 
una millor coordinació entre els serveis públics que es puguin necessitar i 
especialment compartir els possibles escenaris de treball que aquests serveis 
hauran d’afrontar. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat continua 
reiterant un missatge de tranquil·litat i confiança en el sistema de salut de 
Catalunya i en els seus professionals, a la vegada que demana que la 
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ciutadania només s’informi i segueixi les indicacions fetes a través dels canals 
oficials. 

 

Què és el coronavirus? 

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les 
persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la 
ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. A dia d’avui, el risc de contagi 
d’aquest coronavirus a Catalunya és baix, inferior al risc al de contagiar-se de 
la grip comuna o d’altres infeccions respiratòries pròpies de l’hivern.  

L’Agència de Salut Pública de Catalunya assenyala que el 80% dels casos de 
coronavirus són lleus i que aproximadament un 15% són greus i un 2%, crítics. 
A més, recomana a la població que, en cas de dubte, truqui al 061 Salut Respon 
i alhora recorda que no és necessari utilitzar la mascareta per fer front al 
coronavirus SARS-CoV-2 als espais públics si no és que ho ha indicat un 
professional sanitari. 

La malaltia causada per aquest virus es diu COVID-19 i es transmet per 
contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o 
l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions poden infectar una altra 
persona si entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca. El període 
d’incubació és d’entre dos dies i un màxim de catorze. 

Els símptomes són similars als de la grip comuna, com ara febre, dificultat per 
respirar, tos o malestar general. Només en els casos més greus pot causar 
pneumònia i altres complicacions. Els casos més greus, generalment, 
succeeixen en persones grans o que pateixen alguna malaltia cardíaca, 
pulmonar o problemes d’immunitat.  

Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tractaments per 
controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-
ne el pronòstic.    

Mesures de prevenció 

 Les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties 
respiratòries inclouen: 

 Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions 
alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones 
malaltes o el seu entorn. 

 Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció 
respiratòria, com ara tos o esternuts. 
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 Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones 
amb símptomes d’infecció respiratòria aguda. 

 Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna 
del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de 
seguida. 

 Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) 
i altres objectes sense netejar-los degudament.  

 No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat 
espanyol, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció. 

 

Si s’ha viatjat a una zona afectada 

Si s’ha viatjat a una zona afectada i l’estat general és bo es pot fer vida normal 
en família o amb els amics i en l’àmbit educatiu. Tot i així, cal vigilar l’estat de 
salut durant els 14 dies posteriors al viatge i, si es presenten símptomes com 
malestar general, tos, febre o sensació de falta d’aire, cal quedar-se a casa i 
trucar al 061 Salut Respon. És important que s’informi sobre el viatge que s’ha 
fet i sobre els símptomes perquè així els professionals sanitaris podran valorar 
si cal quedar-se a casa amb aïllament domiciliari o no, i donaran les indicacions 
que cal seguir. 

En canvi, si es tenen símptomes respiratoris al tornar del viatge cal quedar-se 
a casa i comunicar per telèfon (als serveis sanitaris o al 061) l’antecedent de 
l’estada a la zona afectada, des d’on valoraran com actuar i donaran les 
indicacions que cal seguir. 

 

Més informació a canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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El Govern aprova la memòria preliminar sobre 
l’Avantprojecte de llei del sistema de policia de 
Catalunya 

 La unificació en un únic sistema de policia de Catalunya 
incrementarà la coordinació i l’eficàcia dels cossos policials; 
augmentarà la seguretat ciutadana; fomentarà l’ús de noves 
tècniques i incrementarà la seguretat pública 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei del 
sistema de policia de Catalunya, a proposta del conseller d’Interior. Els objectius 
principals que es volen assolir amb la llei del sistema de policia de Catalunya, 
que comprèn la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les policies dels 
ajuntaments, són incrementar la coordinació i l’eficàcia dels cossos policials; 
augmentar la seguretat ciutadana; fomentar l’ús de noves tècniques i 
incrementar la seguretat pública.  
 
La unificació en un únic sistema de policia de Catalunya pretén així rendibilitzar 
els recursos humans i materials, procurant noves dinàmiques de formació i de 
prestació del servei i apostant per una simplificació de les estructures i òrgans 
del sistema.  
 
A més a més, la integració de les administracions locals en un únic sistema de 
policial reforçarà el paper del primer nivell de l’administració en la construcció 
de la seguretat ciutadana.  
 
En aquest marc, el sistema unificat de la Policia de Catalunya aporta solucions 
comunes per a la Policia de Catalunya, respectant però aquelles especificitats 
derivades de les característiques i la dependència de cadascun dels dos 
cossos: el de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i el de la policia 
local implantada en 216 ajuntaments de Catalunya.  
 
La llei s’adapta al règim especial de la ciutat de Barcelona i és respectuosa amb 
les diferents situacions locals, des dels municipis amb plantilles nombroses de 
policia local fins als municipis que no disposen d’aquest servei.  
 
La iniciativa també pretén incorporar al sistema de Policia de Catalunya les 
policies portuàries catalanes a partir de les possibilitats de coordinació que 
ofereix el marc jurídic vigent, el desenvolupament dels cossos de vigilants i 
auxiliars de la seguretat pública, així com la corresponsabilitat i implicació de 
las seguretat privada en el sistema policial català.   
 
El seu impacte en la intervenció administrativa és una aposta decidida per 
l’eficiència i la corresponsabilitat en l’assignació de recursos públics. A més, un 
nou sistema de policia de Catalunya no tindrà cap impacte econòmic  
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El Govern aprova el Pla Àfrica 2020-2023, el primer que 
pivota l’acció exterior de Catalunya cap al continent 
africà 

 El Pla neix d’una reflexió compartida amb la societat civil, 
universitats, empreses i la comunitat afrocatalana 

 Amb el Pla Àfrica 2020-2023, Catalunya es posiciona com un actor 
amb veu pròpia al continent 

El Govern ha aprovat el Pla Àfrica 2020-2023, el primer pla geogràfic que 
plasma la voluntat de la Generalitat de tenir una projecció més prioritària cap a 
l’Àfrica. L’Executiu tira endavant aquesta estratègia, que guiarà l’acció exterior 
catalana cap als països africans durant els propers quatre anys, amb l’objectiu 
d’apropar les societats africanes i catalana des d’un model basat en la solidaritat 
i en la relació entre iguals. El Pla respon a l’impuls legítim del Govern a projectar 
Catalunya a l’exterior i a enfortir-ne la presència al continent africà, on des d’avui 
es vol posicionar com un actor amb veu pròpia. 

El Pla Àfrica 2020-2023 neix d’una reflexió compartida de les entitats de la 
societat civil, les universitats, les empreses i la comunitat afrocatalana per 
aconseguir aliances estratègiques amb les quals tothom hi guanyi. Es col·loca, 
a més, la diàspora de l’Àfrica del sud del Sàhara com un actor clau per al futur 
de Catalunya i que pot ser un pont d’entesa amb els països africans, amb qui la 
Generalitat vol establir unes relacions bidireccionals i duradores. 

Amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible de l’Àfrica i amb un 
ferm compromís en la defensa dels drets humans i la pau, el Pla Àfrica vol 
superar la lògica de l’ajut oficial al desenvolupament com a únic motor de les 
interaccions entre Catalunya i el continent africà per entendre que l’Àfrica 
necessita solucions africanes. Per aquest motiu, el Govern treballarà amb 
l’Agenda 2030 al centre per a una acció exterior sostenible, amb la qual posa 
en valor les oportunitats que alberga el continent i, alhora, vol contribuir a 
superar els reptes que encara afronta. Catalunya es compromet a actuar en la 
superació d’aquests desafiaments contribuint a millorar la capacitat adaptativa 
del continent al canvi climàtic i fomentant l’apoderament de les poblacions més 
vulnerables des d’una perspectiva de gènere. 

Presència, sinergia, incidència i compromís 

La Generalitat ha articulat el Pla Àfrica en quatre eixos i vuit objectius estratègics 
que es tradueixen en divuit objectius operatius i quaranta-cinc actuacions. Els 
quatre eixos de treball, que engloben l’orientació de l’acció exterior catalana a 
l’Àfrica, són: la presència, en referència a la voluntat d’enfortir els llaços de 
Catalunya amb el continent africà; la sinergia, a través de la qual el Govern vol 
buscar la coordinació entre les estratègies de treball institucionals i les de la 
societat civil, empreses i universitats; la incidència, amb la qual Catalunya es 
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compromet a donar suport als drets civils i polítics dels pobles africans; i, 
finalment, el compromís, amb la defensa de l’Agenda 2030 com a eina per 
contribuir a superar els reptes globals. 

A més, el Pla preveu una priorització geogràfica que posa especial atenció a 
aquells països d’origen de la comunitat afrocatalana i a aquells amb els quals 
el Govern ja té llaços. Els països prioritaris, amb els quals Catalunya té un 
historial de relació, són Senegal, Gàmbia, Ghana, Kenya, Etiòpia, Sud-àfrica i 
Moçambic. Per altra banda, els països preferents són Mali, Costa d’Ivori, 
Nigèria, Uganda, Ruanda, República Democràtica del Congo i Angola, països 
amb qui el Govern vol incrementar la interacció. 

Amb el Pla Àfrica 2020-2023 com a guia, la Generalitat de Catalunya 
s’encamina cap a un futur model de relacions que sumi esforços per contribuir 
al desenvolupament sostenible en termes econòmics, socials i polítics de 
l’Àfrica al sud del Sàhara, des del reconeixement a la memòria i la sobirania 
dels pobles africans i des d’una concepció més inclusiva i integradora de les 
aliances amb els països del continent. 
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El Govern garanteix el suport a la Valmont Barcelona 
Bridal Fashion Week per a les edicions 2020-2022 

 D’aquesta manera, el Govern reitera la seva voluntat de continuar 
donant suport a Fira de Barcelona en la realització dels Fashion 
Shows de les edicions del 2020, 2021 i 2022, per la seva importància 
dins del sector de la moda nupcial i per la seva repercussió 
internacional 

 A través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, s’atorgarà un 
ajut d’1,83 milions d’euros per a la celebració de les passarel·les de 
moda nupcial de les edicions de 2020, 2021 i 2022 de la Valmont 
Barcelona Bridal Fashion Week  

El Govern ha acordat donar continuïtat al seu suport al certamen de moda 
nupcial Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW). Amb aquest acord, 
la Generalitat garanteix la seva participació pel període 2020-2022, en el marc 
de la col•laboració amb Fira Barcelona per a l’organització del certamen, i reitera 
la seva aposta per la projecció internacional d’un sector en el qual Catalunya és 
capdavanter. 

L’ajut s’articularà a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM), ens adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement, que 
té com a finalitat general la promoció i l’impuls de sector comercial i artesanal, i 
el suport a la moda catalana. En concret, el CCAM aportarà 1,83 milions d’euros 
per a la celebració de les desfilades (Fashion Shows) de les edicions de 2020, 
2021 i 2022 de la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week. 

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week —que aglutina la celebració de la 
prestigiosa passarel·la de moda nupcial i del saló Professional Trade Fair— és 
un dels certàmens de moda nupcial més importants a nivell internacional. La 
VBBFW celebrarà enguany la seva 30a edició del 21 al 26 d’abril al recinte de 
Montjuic de Fira Barcelona. En la darrera edició, van participar-hi 35 
dissenyadors en un total de 27 desfilades, a les quals van assistir més de 16.000 
persones. En conjunt, Valmont Barcelona Bridal Fashion Week va comptar amb 
la participació de més de 430 marques i 30.000 m2 d’ocupació firal. 

Les exportacions de moda nupcial consoliden Catalunya com a motor del 
sector  

El sector de la moda nupcial Catalunya va exportar al 2018, 235 milions d’euros, 
xifra que consolida Catalunya com a “motor exportador” amb prop del 40% de 
total de les exportacions del conjunt de l’estat. La moda nupcial catalana és 
present arreu del món, tot i que el seu principal mercat continua sent 
eminentment europeu: cinc països de la UE —Itàlia, França, Alemanya, Regne 
Unit i Portugal— aglutinen el 54,3% de les exportacions de 2018.  
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El Govern autoritza l’Incasòl a adquirir i posteriorment 
vendre els terrenys inclosos en el Pla Director 
Urbanístic de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de 
Vila-seca i Salou  

El Consell Executiu ha aprovat l’acord pel qual s’ordena a l’Institut Català del 
Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb 
aprofitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, 
S.A.U. i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 “Complexos Turístics 
Integrats-CTI” del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre 
Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. 

Aquest acord ordena en primer lloc a l’Institut Català del Sòl, una vegada es 
compleixin els requisits i termes previstos en l’escriptura de compravenda, 
adquirir a l’entitat mercantil Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, 
aquests terrenys per un import total de 120.000.000 d’euros. En segon terme 
l’acord ordena a l’Incasòl l’alienació, a través d’adjudicació directa, d’aquests 
mateixos terrenys per un import total de 120.000.000 d’euros. En tractar-se 
d’una operació en unitat d’acte, si no es produeix la venda no es procediria 
tampoc prèviament a la compra dels terrenys.  

L’acord autoritza també els òrgans competents del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per adoptar les mesures que siguin necessàries per a l’execució 
d’aquest acord, i mantenir la indemnitat i equilibri patrimonial de l’Institut Català 
del Sòl, garantint que no suposarà cap cost econòmic per al Govern. 

L’acord de l’Executiu es pren tenint en compte que:  

 El 22 de maig de 2018, a través de la Resolució VEH/985/2018 i, d’acord 
amb el concurs públic efectuat, es resolgué autoritzar a la societat Hard 
Rock BCN IR 3 SAU, la instal·lació i explotació d’un casino de joc al CRT 
de Vila-seca i Salou. 

 La societat Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U, és la 
propietària dels terrenys amb aprofitament privat inclosos en l’àmbit del 
Sector CTI del PDU. 

 En data 10 de gener de 2020 la Junta de Direcció del Consorci va aprovar 
“Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Institut Català del Sòl assumeixi la condició 
d’Administració actuant del sector CTI en substitució  del Consorci del 
CRT mitjançant modificació puntual del PDU del CRT de Vila-seca i 
Salou”. 
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 En data 27 de febrer de 2020 la societat BCN IR 3 SAU, presenta un 
escrit en el qual manifesta el seu compromís d’adquirir els terrenys 
inclosos en l’àmbit del Sector CTI del PDU a l’Incasòl no més tard del dia 
5 de maig de 2020. 

 L’acord adoptat en data 2 de març de 2020 pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat en virtut del qual resol “iniciar el procediment de formulació 
de la modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del 
centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, promoguda per la Secretaria 
de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
a instància de la Junta de Direcció del Consorci del CRT”. 
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El Govern destina prop de 700.000 euros en 
l’estabilització de talussos de la C-12 a les Terres de 
l’Ebre afectats pel temporal Gloria 

 Les obres tindran un termini d’execució de 4 mesos i abastaran un 
tram de 23 quilòmetres entre Tortosa i Benifallet 

El Consell Executiu ha aprovat avui la declaració d’emergència de l’obra 
d’estabilització de talussos a la C-12 entre Tortosa i Benifallet afectats pel 
temporal Gloria del gener passat. Els treballs abasten diversos talussos al llarg 
d’un tram de 23 quilòmetres de la C-12, que van patir despreniments de material 
com a conseqüència de les intenses pluges. El Govern ha destinat per a 
aquesta actuació una partida de 695.000 euros.  

L’obra, que començarà en breu, inclou tasques com la construcció de cunetes i 
baixants per a canalitzar les aigües; el sanejament dels talussos, la col·locació 
de malles, la fixació de blocs mitjançant ancoratges, la projecció de formigó o la 
prolongació de murs de sosteniment a peu de talús. Aquest tram de la C-12 
registra un trànsit de 7.300 vehicles diaris de mitjana. 

Durant l’execució de les obres, es preveuen afectacions puntuals al trànsit que 
es regularan mitjançant passos alternatius senyalitzats. 
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La Generalitat destina 465.000 € a la reparació dels 
danys causats pel temporal al port del Garraf 

 Les obres d’emergència tenen un termini d’execució de tres mesos, 
i es preveuen iniciar en un parell de setmanes 

 

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per a la reparació 
dels danys estructurals que ha patit el dic de recer de llevant al port del Garraf, 
a causa de la borrasca Gloria. Ports de la Generalitat invertirà 465.000 euros 
en l’execució de l’actuació d’emergència per arranjar els desperfectes del 
temporal.  

El port del Garraf ha patit afectacions a causa dels forts onatges i els 
ultrapassaments al dic de recer de llevant, afectant especialment l’escullera de 
la part exterior del dic. La incidència més gran la va patir la part on arrenca el 
dic, on han cedit uns trenta metres longitudinals d’espigó. Així mateix, 
l’estructura al llarg del dic també ha patit la pèrdua d’escullera en diversos punts. 
L’actuació d’emergència preveu aportar blocs de pedra de 5 tones  per tal de 
recuperar el perfil inicial del talús de l’escullera del dic. Les obres d’emergència 
tenen un cost de 465.000 euros, un termini d’execució de tres mesos, i es 
preveuen iniciar en un parell de setmanes.  
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional 
l’església de Santa Maria de Palau de Rialb, a la 
Noguera 

El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, l’església de Santa Maria de Palau de Rialb, a la Baronia 
de Rialb, a la comarca de la  Noguera, i n’ha delimitat un entorn de protecció. 

L'església de Santa Maria de Palau s’ubica en el nucli rural de Palau del municipi 
de la Baronia de Rialb. Està situada en un punt enlairat envoltada de camps de 
conreu i a uns 200 m de la carretera de Gualter a Folquer. 

Tot que l’actual temple pot datar-se en la transició entre el segle XI i el segle 
XII, ja se’n té constància documental des de l’any 809 a l’acta de consagració 
de la Catedral de la Seu d’Urgell. Posteriorment va pertànyer al priorat del 
monestir de Santa Maria de Meià. Actualment pertany al Bisbat d’Urgell. 

L’edifici és un clar exemple de tipologia d’església de planta basilical de tres 
naus separades per arcs formers sobre pilars cruciformes de pedra i volta de 
canó de pedra reforçada per arcs torals. Destaquen com a elements més 
rellevants el traçat de la seva planta, les invariants tipològiques i 
arquitectòniques de l’estil romànic i, especialment, les pintures murals. El 
monument ja va ser estudiat per Serra Vilaró i per Puig i Cadafalch com un 
exemple rellevant de l’arquitectura romànica catalana. 

En una restauració recent, s’hi van descobrir unes pintures murals de traça 
renaixentista en l’absis central, que poden respondre al període del segle XVI 
al XVII, amb una mandorla i imatges de l’Anunciació, la Sagrada Família, la 
fugida a Egipte i els Sants Innocents. 

Es considera, per tant, que l'església de Santa Maria de Palau és un dels 
exemples singulars de l’arquitectura religiosa del romànic català de transició 
entre el segle XI i el segle XII, tant per la tipologia de la seva planta i solucions 
estructurals com per la seva evolució constructiva, cronològica i funcional. 

La situació d'aquest monument configura una imatge paisatgística d'interès dins 
el marc urbà, territorial i comarcal que li dona suport. Al mateix temps, la relació 
entre aquest monument i l'espai físic on és situat ha establert un diàleg 
ambiental que al llarg del temps ha donat una gran entitat arquitectònica, 
emblemàtica i cultural al municipi de la Baronia de Rialb i a la comarca de la 
Noguera. 


