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El Govern destina 15 milions a l’obertura d’ una tercera
línia d’ajuts directes per a oci nocturn i parcs infantils
privats tancats per la Covid-19


L’objectiu és contribuir a pal·liar els efectes de les restriccions en
aquests sectors: els establiments d’oci nocturn estan tancats des
de l’agost de l’any passat i els parcs infantils privats, des de
l’octubre



La primera línia oberta pel Departament d’Empresa i Coneixement
el 26 de novembre de l’any passat, dotada amb 15 milions d’euros,
es va tancar amb 837 beneficiaris (775 establiments d’oci nocturn i
62 parcs infantils privats); la segona, dotada amb 5,47 milions
d’euros, es va tancar l’1 d’abril passat i actualment s’estan tramitant
els expedients



El Govern també ha acordat transferir 300.000 euros addicionals al
Departament d’Empresa i Coneixement per donar cobertura a tots
els beneficiaris de la línia d’ajuts per al sector de fires d’atraccions,
revetlles i festes majors

El Govern ha autoritzat transferir 15 milions d’euros dels Fons extraordinaris al
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i
Coneixement per posar en marxa una nova línia d’ajuts directes adreçats a
establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions
sanitàries de la Covid-19.
Aquesta nova línia, que s’activarà properament, serà la tercera que posa en
marxa el Departament d’Empresa i Coneixement per pal·liar els efectes
econòmics derivats dels tancaments decretats pel Procicat per fer front a la
pandèmia, que han impactat especialment en aquests dos sectors d’activitat.
Els establiments d’oci nocturn estan tancats des de l’agost de 2020, mentre que
els parcs infantils privats ho estan des del mes d’octubre.
La primera línia, oberta el 26 de novembre passat i dotada amb 15 milions
d’euros, es va tancar amb 837 beneficiaris (775 establiments d’oci nocturn i 62
parcs infantils privats). La segona línia, oberta el 26 de març i dotada amb 5,47
milions d’euros, es va tancar l’1 d’abril i està actualment en fase de tramitació
dels expedients. En les propers setmanes es faran els pagaments.
300.000 euros addicionals per completar el pagament als beneficiaris de
la línia d’ajuts per al sector de fires d’atraccions, revetlles i festes majors
El Govern també ha aprovat avui una transferència de 300.000 euros dels Fons
Extraordinaris al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), per completar
els pagaments a tots els sol·licitants beneficiaris de la línia d’ajuts directes per
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al sector de les fires d’atraccions, revetlles i festes majors, afectats per les
restriccions sanitàries.
La línia, dotada inicialment amb 1,8 milions d’euros i tancada el mes de
desembre passat, s’adreçava a les empreses del sector d’atraccions i serveis
de restauració propis de fires i revetlles, que ocupa prop de 5.000 famílies a
Catalunya. Amb aquesta transferència es completarà al pagament al 100% dels
beneficiaris de la línia.
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El Govern aprova definitivament el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc
Natural de la Serra de Collserola


El Pla vol garantir la màxima protecció i conservació d’un espai
natural de gran rellevància, proposa un augment dels espais lliures
i projecta una nova estratègia per a l’ús públic

El Govern, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat
avui definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Aquest pla ordena i regula
els usos i les activitats d’aquest espai natural de gran rellevància a l’àmbit
metropolità de Barcelona i en vol garantir la màxima protecció i conservació.
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de
la Serra de Collserola (PEPNat) té una naturalesa mixta; ambiental i urbanística.
L'àmbit d'aplicació del Pla inclou la totalitat de l'espai del PEIN Serra de
Collserola, que coincideix amb el lloc d'importància comunitària i zona especial
de conservació (codi ES5110024), tot incorporant el Parc Natural i les reserves
naturals parcials, d’acord amb la delimitació definitiva establerta pel Decret
146/2010 i les posteriors modificacions aprovades pel Govern i publicades al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També s'hi inclouen terrenys de
l'interior o l’exterior de l'espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir
el compliment dels objectius bàsics de la declaració de Parc Natural. Aquests
terrenys situats fora de l’espai PEIN es defineixen com a Espai funcional.
La superfície de l'àmbit del Parc Natural és de 8.156 ha i abasta terrenys dels
termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern,
Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. La superfície de l’Espai funcional és
de 3.676 ha i abasta, a més dels municipis de l’àmbit del PEPNat, els municipis
de Castellbisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.
El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional per part de l’AMB
en un marc de governança i de consens molt ampli i sota la tutela d’una comissió
tècnica i una comissió institucional formada pel conjunt d’administracions
(Generalitat, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola i els nou ajuntaments inclosos al Parc) i presidides pel
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.
Posteriorment, el Pla ha estat aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB, les
respectives comissions d’urbanisme i, finalment, pel Govern de la Generalitat.
Es culmina així un llarg camí des que el desembre de 2012 es va constituir la
Comissió institucional.
El document aprovat dona compliment a les determinacions del Decret
146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les
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reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, i deroga
l'anterior Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de
Collserola (PEPCo) del 1987. Ha estat redactat i tramitat en paral·lel a la
Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la
Serra de Collserola (MPGM).
L'objectiu principal del Pla és garantir la màxima protecció i conservació
d'aquest espai natural de vital importància per a la metròpolis de Barcelona. Per
això, la nova planificació proposa un augment dels espais lliures de més de 700
ha i es projecta una nova estratègia per a l'ús públic. El nou Pla defineix un
model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la
potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d'una gestió dinàmica i
adaptativa.
La importància del Parc rau en els valors que conté, que cal preservar, així com
en els beneficis que aporta al medi ambient, a la societat i a la qualitat de vida.
Aquest gran pulmó verd ofereix benestar i salut a la població metropolitana, un
augment de la riquesa ecològica, un marc per a la sensibilització envers la
sostenibilitat i el lleure per a la ciutadania i un reforç de la infraestructura verda
metropolitana.
Principals objectius del nou Pla
El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que
defineix un model de parc estructurat en els sis àmbits següents:








Preservació i millora dels valors ambientals. S'aposta per la màxima
protecció de tot el Parc i es fan propostes al voltant de quatre idees
estratègiques: millora de la connectivitat, conservació dels elements de
valor ecològic, control de les pertorbacions i foment de l'economia verda.
Valorització dels recursos naturals. Amb l'objectiu de fomentar el
mosaic agroforestal i l'economia verda, el PEPNat es basa en la
corresponsabilitat i cogestió com a elements de conservació activa de
l'espai natural i fa partícips els propietaris dels terrenys en la seva gestió.
Actualment, el 60% dels terrenys són de titularitat privada.
Infraestructures i serveis. S'aposta per minimitzar l'ocupació i la
fragmentació dels espais lliures de Collserola. Es minimitza l'efecte
barrera provocat per les infraestructures, com ara carreteres, línies
ferroviàries o instal·lacions per al transport de l'energia, i es potencien i
s'adeqüen els passos per a la fauna en punts estratègics, com la riera de
Vallvidrera o el torrent de Batzacs.
Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals
i urbanes, que té un paper regulador en les dinàmiques de l'espai natural:
les activitats i usos es concentren en aquests "espais vora". Es tracta de
traslladar l'oferta d'activitats a la part exterior del Parc, com les àrees de
lleure. Alhora, el nou pla pretén millorar la integració de la serra de
Collserola dins la infraestructura verda metropolitana, buscant la sinergia
5

Acords de Govern. 06.04.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat





entre els espais naturals i les zones urbanes i fent compatibles els usos
lúdics amb la preservació dels valors naturals.
Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l'ús públic a partir de la
infraestructura existent amb l'objectiu de fomentar el Parc com a espai
de salut, benestar i coneixement. Aquesta xarxa concentra les activitats
en determinats espais i camins, ubicats preferentment a les vores del
Parc, i així s'evita la dispersió dels usuaris.
Patrimoni construït. No s'admeten noves edificacions i s'aposta pel
manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic, històric i cultural
existent, a través del catàleg de masies i de l'inventari del patrimoni
cultural. Es preveu l’eliminació de les construccions il·legalment
implantades.

Principals novetats
Els principals canvis i novetats d’aquest nou Pla i la modificació puntual del Pla
general metropolità que l’acompanya són aquests:
1. S'identifiquen i es posen en relleu determinats espais que, des del punt
de vista ambiental, requereixen un tractament diferenciat (espais
d'interès connector, illes de tranquil·litat, àrees d'especial significació...).
2. S'incrementen els espais lliures en una superfície de més de 700 ha.
3. S'estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic format
pels principals rius i torrents.
4. Es potencien les activitats agropecuàries que afegeixen valor al Parc,
basades en el desenvolupament d'una economia verda.
5. Es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més
de 400 ha.
6. Es defineix un nou model d'ús públic i social per potenciar un lleure
responsable que no malmeti els valors naturals del Parc. Aquest nou
model ordena la forta concurrència d'usuaris: concentra les activitats i fa
valer els recursos existents en consonància amb la diversitat d'activitats
demandades.
El pla i la documentació annexa es poden consultar al web del Departament de
Territori i al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, mitjançant aquest
enllaç:
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
Fitxa&codiPublic=2015/56783/M&set-locale=ca
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El Govern aprova prorrogar el contracte programa amb
la JONC, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya


Es prorroga per al període 2021-2024 amb l’objectiu de facilitar una
formació integral als joves músics de Catalunya i col·laborar en la
seva inserció professional

El Govern ha aprovat prorrogar el contracte programa amb la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya (JONC). El contracte programa és entre la Generalitat
de Catalunya —mitjançant els departaments d’Educació, de Cultura, de Treball,
Afers Socials i Famílies, i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda—, i la
fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya, per a un període de quatre
anys entre 2021 i 2024.
L’objectiu del contracte programa és facilitar una formació integral als joves
músics de Catalunya, col·laborar en la seva inserció professional i contribuir a
l’enriquiment de nous públics. D’aquesta manera, és voluntat de les diferents
parts aprofitar l’experiència adquirida. Per part de la Generalitat, se subscriu
l’acord per utilitzar-lo com a eina d’impuls i millora de la qualitat en l’àmbit
artístic.
Amb la pròrroga, es garanteix i s’optimitza la gestió dels recursos disponibles, i
alhora es plantegen nous objectius. És per aquest motiu que s’autoritza una
inversió total de 2.520.000 euros a repartir en diferents anualitats, entre 2021 i
2024, i que aniran a càrrec del pressupost dels Departaments d’Educació, de
Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies.
La vigència del contracte programa serà de quatre anys, que són els que
corresponen a la planificació dels cicles artístics, pedagògics i de gestió i, a
més, també coincideixen habitualment amb la durada mitjana d’estada dels
músics a la JONC.
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El Govern autoritza crear la societat FGC Mobilitat per
prestar serveis ferroviaris en l’actual mercat liberalitzat
El Govern ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a crear
FGC Mobilitat, una societat que té com a objecte social principal la prestació del
servei ferroviari de viatgers i mercaderies, tant nacional com internacional,
incloent-hi els serveis ferroviaris que s’hagin de prestar sobre la Xarxa
Ferroviària d’Interès General, d’acord amb la normativa ferroviària. Aquesta
nova societat podrà operar en el mercat en règim de lliure competència i prestar
serveis de transport ferroviari de forma eficient i competitiva en un mercat
actualment liberalitzat.
Aquesta societat és necessària per tal que FGC pugui prestar els serveis
encomanats pel Govern, com la gestió del nou servei a l’aeroport, així com
futurs serveis ferroviaris amb el sud de França.
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El Govern aprova el finançament del contracte de 382
nous vehicles per a la Direcció General de Policia
El Govern ha arribat a un acord pel qual el Departament d’Interior contractarà
el subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 382
vehicles per a la Direcció General de la Policia, per als anys 2021-2026.
La Direcció General de la Policia, dins de l’objectiu de substitució periòdica dels
vehicles de més antiguitat que van quedant obsolets i de la millora de la flota de
vehicles, té la necessitat d’adquirir 382 vehicles turisme logotipats amb
mampara de protecció, destinats a substituir-ne els 382 vehicles antics.
Amb aquesta contractació, s’aprofita per millorar la qualitat ambiental de la flota
de vehicles, de manera que s’ha optat per incloure a la licitació 41 vehicles de
baixes emissions (1 és elèctric i 40 són híbrids), sobre la base de l’Acord del
Govern de 3 de gener de 2017 per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes de vehicles.
La resta de vehicles són de combustible tèrmic, amb motoritzacions de nova
generació amb baixes emissions.
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El Govern aprova el finançament del contracte de 77
nous vehicles urbans per al cos de Bombers de la
Generalitat
El Govern ha aprovat una despesa de 40.777.309 euros, amb càrrec a
pressupostos d'exercicis futurs del Departament d'Interior, per finançar el
contracte de subministrament, en règim d'adquisició, de 77 vehicles urbans
destinats a la renovació del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat,
per als anys 2022-2025.
La distribució i tipologia prevista d'aquests vehicles és la següent:
- 13 FSV (Furgons de Salvament Varis)
- 24 BUL (Bombes Urbanes Lleugeres)
- 13 BUP (Bombes Urbanes Pesades)
- 12 AEA (Autoescales automàtiques)
- 15 BNP (Bombes Nodrisses Pesades)
Aquesta adquisició, prevista en el pla 2025, suposarà una renovació i reposició,
ja que no incrementarà el parc mòbil, perquè amb l’arribada dels vehicles nous
se’n donaran de baixa d’altres en funció de la seva antiguitat i del seu estat de
conservació.
D’altra banda, també suposarà una millora perquè les característiques
tècniques dels vehicles que s’incorporaran seran superiors a les dels vehicles
substituïts, d’acord amb les necessitats plantejades des de la Divisió Operativa
de la DGPEIS. Els vehicles nous seran més còmodes i segurs i, en cas
d’accident, els ocupants estaran més protegits, ja que incorporaran millores
tècniques i tecnològiques com el canvi semiautomàtic, sistemes
complementaris de frenada o millores en la seguretat integral de la cabina.
Aquestes millores es consideren necessàries perquè incideixen en la seguretat
dels ocupants, en la seguretat en la conducció, en l’eficàcia des d’un punt de
vista operatiu i incrementen de manera substancial la capacitat de resposta dels
Bombers de la Generalitat.
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El Govern aprova destinar més de 6 milions d’euros
d’ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec de pressuposts futurs del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per atendre la
convocatòria 2021 d’ajuts a la gestió forestal sostenible (PDR 2014-2020), per
un import total de 6.225.815 euros.
Aquesta convocatòria permet a les entitats locals propietàries de boscos de
Catalunya realitzar feines de planificació i de gestió forestal sostenible en les
més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública del nostre país. Se
subvencionen treballs de prevenció d’incendis als ajuntaments i a les
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per mantenir els camins de prevenció
d’incendis, crear franges o construir punts d’aigua, entre altres. També
s’inclouen ajuts per al manteniment de zones estratègiques per a la prevenció
d’incendis a través del pasturatge. Es tracta de zones planificades com a
estratègiques per a la prevenció, on s’hi realitza treballs de disminució del
combustible vegetal i on es fomenta que el manteniment l’efectuï el bestiar.
També en l’àmbit de la prevenció d’incendis es continuarà fomentant la millora
de la xarxa viària necessària amb accions com la construcció de nous camins,
la millora dels existents i la construcció de petites obres civils, com ponts,
esculleres, o drenatges. Totes aquestes actuacions són imprescindibles per
poder executar actuacions de gestió forestal, que a més faciliten altres usos que
es donen en els boscos.
Una altra de les línies que preveu la convocatòria és la dels ajuts destinats a
redactar instruments d’ordenació forestals dels boscos públics i actuacions
silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. D’aquesta manera, es
fomenten les actuacions silvícoles per tal de millorar l’eficiència del cicle de
l’aigua, mantenir la biodiversitat, i augmentar la captura de carboni. Es tracta
d’actuacions sobre els boscos per aconseguir que aquests siguin més resilients
als efectes del canvi climàtic i que contribueixin a la conservació de la
biodiversitat. De la mateixa manera, un cop publicats els ajuts també s’hi podran
incloure actuacions de la restauració del potencial forestal, engloba (no entenc
això) els treballs de restauració dels boscos afectats per incendis, ventades,
nevades.
L’aprovació que ha realitzat avui el Govern permet que, en la convocatòria
d’aquest any 2021, els beneficiaris dels ajuts disposin d’un termini més llarg per
poder executar les feines. Això també beneficia les empreses forestals, que
podran planificar millor una activitat que crea llocs de treball en les zones rurals
de Catalunya.
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El Govern autoritza despeses per a la convocatòria
2021 de subvencions del Pla estratègic de recerca i
innovació en salut
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Salut a realitzar despeses
amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un import total de 4 milions
d’euros, per atendre la convocatòria 2021 de subvencions del Pla estratègic de
recerca i innovació en salut (PERIS 2016-2020), per al període 2022-2024. El
propòsit principal del PERIS és millorar la salut dels ciutadans a partir del
coneixement generat per la recerca i enfortir el lideratge del sistema de salut de
Catalunya.
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El Govern destina 750.000 euros a la renovació del
Museu Arqueològic de Banyoles
El Govern ha autoritzat el Departament de Cultura a concedir, a través de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, una subvenció exclosa de
concurrència pública a l’Ajuntament de Banyoles per contribuir al finançament
de la redacció i execució de la nova museografia i de les obres del magatzem i
aules educatives del nou Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
La subvenció acordada tindrà un import de 750.000 euros, que es
materialitzaran en tres anualitats iguals, durant els anys 2021, 2022 i 2023, i
que serviran per fer front a un projecte que en conjunt té un pressupost total de
1.153.730,65 euros, del qual l’Ajuntament de Banyoles n’aportarà la quantitat
restant.
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) és propietat de
l’Ajuntament de Banyoles i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (Decret
474/1962 d’1 de març de 1962, BOE 3311-3312 de 9 de març de 1962). Aquest
museu està inscrit al Registre de Museus de Catalunya per resolució de 17
d’octubre de 1995 ( DOGC núm. 2123 de 3/11/1995).
El MACB està situat al conjunt d’edificis conegut com “La Pia Almoina”, “Can
Paulí” i “Can Xueta”, tots ells propietat de l’Ajuntament de Banyoles, tal com
consta inscrit al Registre de la Propietat de Banyoles. Aquest conjunt de la Pia
Almoina figura inscrit a l’Inventari General de Béns de la Corporació amb la
qualificació de bé de servei públic, amb destinació a seu del MACB.
El museu compta amb una de les col·leccions més completes i transversals del
país, referent per a investigadors i especialistes de tot el món, com testifiquen
els registres de consulta (França, el Canadà, Suïssa, Grècia…) i les peticions
de cessió de materials per a exposicions temporals (França, Alemanya…).
Entre els seus fons hi ha la major col·lecció europea de felins de dents de Sabre;
restes del primer homínid i del primer homo sapiens coneguts a Catalunya
(cronologies de 200.000 i 20.000 anys, respectivament), i l'arc de fusta neolític
més antic d'Europa (7.000 anys), la qual cosa, una vegada actualitzada la seva
museografia, el convertiran en un museu únic.
L'any 2006 es va redactar el projecte museològic que posava les bases del nou
museu. En aquest projecte, es definien els objectius, es feia una diagnosi de
l'equipament, s'establien les estratègies generals i propostes d'intervenció, la
proposta museològica i finalment, l'optimització i ampliació d'espais necessaris
per plasmar el futur museu. A aquest projecte li va seguir l'avantprojecte
arquitectònic general de rehabilitació i ampliació i un pla d'execució per etapes.
Des de 2009 fins a dia d'avui, s'han realitzat algunes fases que presenten el
museu actual.
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L'actuació que es proposa permetrà completar el cercle del projecte museològic
i dotar el museu d’un edifici adjacent de nova planta amb soterrani per acollir un
magatzem i un espai per als serveis educatius del museu i una nova
museografia. Un edifici restaurat i adaptat a les noves exigències del segle XXI,
que donarà resposta, entre altres, a l'accessibilitat universal, mesures que
afectaran la seguretat, el medi ambient, la conservació, i que permetrà
posteriorment l'actualització del discurs museogràfic.
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El Govern facilita la contractació a tres empreses
públiques de Salut
El Govern ha acordat, a proposta del Departament de Salut, modificar els
estatuts de tres empreses públiques per facilitar els procediments de
contractació. Es tracta de les de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp; Salut
Terres de l’Ebre; i Salut Catalunya Central. La mesura es pren per agilitzar els
procediments de contractació. En concret, es flexibilitza la delegació de funcions
d’òrgan de contractació, d’aprovació dels encàrrecs de gestió i dels convenis i
dels acords de col·laboració.
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Altres acords
El Govern aprova contractar un estudi tècnic per lluitar contra una plaga
del suro
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressuposts futurs del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per contractar un
treball tècnic que servirà per avançar en la lluita contra una plaga que ataca les
alzines sureres de Catalunya.
Concretament, aquest estudi servirà per a la caracterització d’extractes
feromonals del corc del suro (Coroebus undatus) i de la xinxa americana del pi
(Leptoglossus occidentalis), per a la síntesi de determinades feromones, per a
l’assessorament sobre el control integrat d’altres plagues forestals i per a la
divulgació dels resultats dels treballs realitzats. En total, es destinarà a aquests
treballs un import total de 154.263 euros.
El corc del suro (Coroebus undatus) és un insecte que afecta l’alzina surera
(Quercus suber) i causa pèrdues molt considerables a la qualitat i el valor del
suro. Les larves d’aquest insecte excaven unes galeries a la capa generatriu de
l’arbre que fan que les panes dels arbres afectats no pugin ser emprades per
fer taps i hagin de dedicar-se a trituració. Es combat el corc del suro amb
trampes de feromones per atraure i capturar els mascles als mesos de juny i
juliol i fins i tot mitjançant malles col·locades al tronc de les sureres per capturar
els adults quan emergeixen. Els boscos d’alzina surera ocupen a Catalunya
unes 68.000 hectàrees.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació treballa per
minimitzar els riscos de les plagues que afecten els boscos a Catalunya, i que
tenen una gran importància ambiental, social i econòmica.
El corc del suro excava galeries dins del suro, cosa que fa que no sigui útil per
a la indústria surera de Catalunya. El suro és un producte estratègic, ja que la
seva àrea de distribució mundial està reduïda a la península Ibèrica i a la franja
mediterrània occidental. Les suredes són un bosc típic mediterrani, de gran
importància ambiental i econòmica. La seva distribució va ser afavorida pels
humans durant els segles XIX i XX per la seva importància econòmica. Les
suredes on s’abandona la gestió són substituïdes per altres tipus de boscos,
com ara les pinedes. Per a la seva persistència, és important assegurar-ne una
gestió sostenible.
La xinxa americana del pi és originària dels Estats Units i s’ha expandit per
àmplies regions. S’alimenta dels brots joves i de les pinyes en formació, i la
principal afectació és sobre plantes de poca edat i sobre la viabilitat de les
llavors. En el cas del pi pinyer, ocasiona la pèrdua de la producció de pinyó, i
en totes les espècies de pins podria comprometre la seva regeneració en cas
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de danys elevats sobre les pinyes. També ocasiona molèsties a la població a la
tardor, ja que els adults busquen refugi en masies i cases, i, en cas de
poblacions elevades, el nombre d’individus que es poden acumular és
considerable.
Un dels efectes del canvi climàtic sobre els boscos és la constant aparició de
noves espècies que provoquen danys, ja siguin d’insectes autòctons o
d’espècies exòtiques. Els treballs d’investigació són cabdals per conèixer quina
pot ser l’evolució de les seves poblacions i els danys que poden provocar, i les
possibles mesures preventives.
El Govern destina 40.000 euros en ajuts a projectes de recerca en l’àmbit
religiós
El Govern ha aprovat la despesa de 40.000 euros per atendre a la convocatòria
d’ajuts RELIG 2021 als projectes de recerca originals que fomentin la llibertat i
la diversitat religiosa. Les bases reguladores d’aquesta propera convocatòria es
van publicar al DOGC el passat mes de desembre.
D’acord amb aquesta convocatòria, es podran beneficiar d’aquests ajuts –de
24.000 euros per a l’any 2021 i 16.000 per al 2022– les universitats catalanes,
els centres de recerca i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social
a Catalunya, sempre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats
principals.
El compromís de la Direcció General d’Afers Religiosos amb el foment de la
recerca en aquesta matèria és manté des del 2014, amb l’inici de les
convocatòries RELIG, que arriben enguany a la sisena edició.
Des d’aleshores, s’ha donat suport a un total de
total de 231.500 euros, distribuïts entre centres
universitari català amb la participació de les
Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida, Rovira i
Fabra, Vic i Internacional de Catalunya.

35 projectes, amb un import
públics i privats del sistema
universitats de Barcelona,
Virgili, Ramon Llull, Pompeu

La darrera convocatòria RELIG ha impulsat els projectes Detecció d’actuacions
per millorar la gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit laboral català
(Universitat Rovira i Virgili), Participen les comunitats religioses presents a
Catalunya en la cultura climàtica? (Universitat Internacional de Catalunya) i
Anàlisi de l’espiritualitat, religiositat o filosofia de vida dels pares i mares
d’infants amb necessitats pal·liatives a Catalunya (Fundació Sant Joan de Déu).
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