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El Govern destina 2,5 milions a una nova línia d’ajuts 
adreçada a empreses d'atraccions i restauració de fires 
i revetlles, tancades per la Covid-19 
 

 Amb aquesta transferència es dota la segona línia d’ajuts directes 
adreçada a aquest sector d’activitat, del qual depenen prop de 5.000 
famílies a Catalunya 
 

 Un total de 347 beneficiaris han rebut ajuts de la primera línia 
adreçada específicament a aquest sector, que es va tancar el 
desembre passat. Els ajuts han estat de 6.000 euros per beneficiari 

 
El Govern ha autoritzat transferir 2,5 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 a empreses 
d'atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, tancats per les 
restriccions per fer front a la Covid-19.  
 
Aquesta nova línia, que s’activarà properament, serà la segona que posa en 
marxa el Govern per pal·liar els efectes econòmics derivats dels tancaments 
decretats per fer front a la pandèmia, que han impactat especialment en aquest 
sector d’activitat, del qual depenen prop de 5.000 famílies a Catalunya.  
 
En la primera línia, tancada a finals de desembre, s’han concedit ajuts directes 
a 347 beneficiaris, entre autònoms i empreses del sector d’atraccions i de 
serveis de restauració propis de fires i revetlles, afectats per les mesures 
sanitàries adoptades fer front a la Covid-19. L’ajut consistia en una aportació 
única de 6.000 euros per beneficiari.  
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El Govern reforça la coordinació de la campanya 
agrària 2021  
 
El Consell Executiu ha analitzat dos documents adreçats a reforçar la prevenció 
i la màxima coordinació entre els municipis, empreses, agents socials, i 
administracions implicades en la campanya agrària d’enguany, marcada de nou 
per la Covid-19. L’objectiu també és garantir la protecció de la salut de totes les 
persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport, 
de la població en general dels municipis productius on augmenta la presència 
de persones que hi resideixen temporalment i alhora assegurar la producció en 
qualitat i quantitat.  
 
En aquest sentit, ha analitzat, en primer lloc, el Pla de Treball de la Campanya 
Agrària 2021 i, en segon lloc, el document de Recomanacions d’actuació davant 
el risc enfront del Coronavirus SARS-Cov2 en activitats i empreses agràries. Els 
documents se centren a reforçar el diàleg i la coordinació amb totes les 
administracions afectades (ajuntaments i consells comarcals), el sector 
agroalimentari, i la coordinació interdepartamental del Govern de la Generalitat 
amb vista a la campanya, a l’hora d’implementar i fer el seguiment de les 
mesures necessàries per al seu òptim desenvolupament.  
 
Des del gener passat, la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària 
convocada per la Delegació Territorial del Govern treballa intensament, 
administració i sector, per al bon desenvolupament de la campanya 2021. El 
Pla de Treball, encara provisional, pretén millorar la gestió de la campanya en 
tots els seus àmbits. El pla s’ha dissenyat des d’una perspectiva preventiva, 
multidimensional, i col·laborativa entre el conjunt d’administracions implicades i 
el propi sector agroalimentari amb l’objectiu d’enfortir la informació i la formació, 
la prevenció, el treball amb xarxa, la contribució de tots els actors, la rapidesa 
en l’abordatge de casos i també les estratègies de cribratge i vacunació, amb la 
finalitat de preservar la vida i la salut de tothom mentre es desenvolupa una 
activitat d’importància cabdal. 
 
El document s’estructura en 14 eixos: principis orientadors; recomanacions de 
salut i control de la pandèmia; recomanacions a empreses; món local; empreses 
fruiteres, centrals i cooperatives; dispositius i serveis; contractació de persones 
amb plans d’ocupació del SOC; incentiu a la contractació de proximitat; 
programa d’informació i formació sanitària; vigilància i seguiment epidemiològic; 
programa de cribratges; programa de vacunació; ajuts als ens locals i 
calendarització. 
 
Per la seva banda, el document de Recomanacions d’actuació davant del risc 
enfront al Coronavirus SARS-Cov2 en activitats i empreses agràries és un 
compendi del conjunt de bones actuacions a nivell preventiu, reactiu i de 
contingència en les diferents baules de la cadena agroalimentària que 
intervenen en la campanya per tal de garantir-ne les condicions de seguretat i 
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salut. Així, fa un abordatge integral des del conjunt de recomanacions en el 
transport, allotjament de persones que participen en la campanya agrària, fins 
a les primeres actuacions davant dels símptomes, passant per la formació i 
prevenció de mesures preventives dels diferents serveis de prevenció de riscos 
laborals de les empreses, cooperatives i centrals fructícoles. Des dels diferents 
Serveis Territorials implicats en la Campanya Agrària (Treball, Afers Socials i 
Famílies, Salut i Agricultura) es duen a terme nombroses reunions i trobades 
amb el sector per difondre’l. 
 
Els dos documents, que van rebre el vistiplau en la reunió de Coordinació de la 
Campanya Agrària 2021 celebrada el dia 20 d’abril de 2021, són documents 
vius i dinàmics, que aniran modificant-se a mesura que avança la campanya 
agrària. L’òrgan de coordinació de la Campanya Agrària 2021 es continuarà 
reunint i anirà aportant informes i possibles solucions a les problemàtiques que 
vagin sorgint i poder assegurar una campanya agrària amb totes les garanties 
sanitàries i epidemiològiques per a tot el conjunt de persones que hi prenen part 
així com per a tots els municipis afectats. 
 
La campanya agrària d’estiu té com a principal epicentre la zona del Pla de 
Lleida i, en segon lloc, lesTerres de l’Ebre. En el cas de Lleida, es tracta de 
35.446 ha concentrades en 4.047 explotacions que suposen, aproximadament 
cada any, 776.000 tones. En condicions mitjanes, calen aproximadament unes 
600.000 jornades de treball a distribuir al llarg dels mesos d’abril a novembre. 
A data d’avui, i ateses les darreres gelades a la zona, es preveu un descens de 
producció d’entre el 40% i el 80%, depenent del cultiu i de la zona geogràfica. 
Aquest fet significa la reducció de necessitat de mà d’obra. 
 
Per la seva banda, la superfície corresponent a les Terres de l’Ebre és de 2.736 
ha concentrades pràcticament a la Ribera d’Ebre, que suposen, 
aproximadament cada any, uns 30 milions de quilograms. La mà d’obra 
necessària per a la campanya de recollida suposa, en unes condicions mitjanes, 
unes 59.000 jornades de treball a distribuir al llarg dels mesos d’abril a 
setembre. 
 
A Lleida, la fruita recol·lectada arriba a uns 200 centres de manipulació de fruita, 
54 dels quals són Organitzacions de Productors de Fruita i Hortalisses (OPFH). 
A les Terres de l’Ebre la fruita recol·lectada es concentra en tres entitats 
associatives qualificades com a OPFH. 
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El Govern destina 16,5 milions d’euros a la contractació 
de joves en pràctiques en el marc del Programa de 
Garantia Juvenil 
 

 Uns 1.500 joves milloraran la seva ocupabilitat treballant durant mig 
any en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de 
lucre 

 
El Govern destinarà 16,5 milions d’euros els propers dos anys a la contractació 
de joves en pràctiques en el marc del Programa de Garantia Juvenil. Aquest 
fons permetrà incorporar al món laboral uns 1.500 joves per tal de millorar la 
seva ocupabilitat amb l'adquisició de les competències derivades de la pràctica 
diària. D’aquesta manera, es reforçaran les seves possibilitats d’incorporar-se 
al mercat de treball de forma estable i duradora. 
 
Els joves que se’n beneficiaran han d’estar inscrits a la Garantia Juvenil i al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació. 
Han de tenir un títol universitari o de formació professional de grau mig o 
superior o bé qualsevol altre títol oficialment reconegut com a equivalent. 
També poden beneficiar-se’n els que disposin d’un certificat de professionalitat 
que els habiliti per a l'exercici professional. 
 
Els contractes en pràctiques tindran una durada de 6 mesos a jornada completa 
per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de 
lucre arreu del territori. El Programa de contractació en pràctiques està 
cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu. 
 
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que facilita l'accés dels joves 
d’entre 16 i 30 anys al mercat de treball. A través de diferents programes, les 
persones beneficiàries poden rebre una oferta laboral, d’educació contínua o un 
període de pràctiques un cop acabada l’educació formal o quedar-se a l’atur. 
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El Govern destina 23,7 milions al manteniment durant 
quatre anys dels trams de les autopistes de la 
Generalitat que deixen de ser de peatge  
 

 El Consell Executiu impulsa un nou contracte de conservació per a 
diversos trams de la C-32, C-33 i C-31 
 

El Consell Executiu ha aprovat impulsar un nou contracte de conservació 
integral, d’abast pluriennal, dels trams les autopistes C-32 nord, C-33 i C-31, 
que deixaran de ser de peatge enguany. Per a aquesta nova contractació, el 
Govern també ha aprovat la despesa, fins al 2025, de 23,7 milions d’euros, que 
es destinarà a la conservació ordinària dels elements funcionals d’aquestes 
vies, per garantir la seguretat viària, unes condicions adequades per a la 
conducció i un estat òptim de conservació de la xarxa. 
 
El 31 d’agost vinent finalitza el contracte amb la societat concessionària 
INVICAT, que té com a objecte la gestió i explotació de les autopistes C-32 
(nord), C-33, i un tram de la C-31, de titularitat de la Generalitat. A partir 
d’aquesta data, el Govern assumirà la gestió i explotació directes d’aquestes 
vies. 
 
El nou contracte abastarà, entre d’altres, les operacions ordinàries de 
manteniment d’elements com la senyalització vertical i horitzontal, les barreres 
de seguretat, l’enllumenat o l’abalisament d’unes vies que, a més, registren un 
important volum de trànsit.  
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El Govern aprova una inversió de 13,4 milions fins al 
2025 per al manteniment de la senyalització horitzontal 
a la xarxa viària 
 

 La partida es destinarà a les carreteres adscrites als àmbits de 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre 

 
El Govern ha aprovat una despesa de 13,4 milions d’euros, per als pròxims 
quatre anys, que es destinarà a les operacions de conservació de senyalització 
horitzontal dels trams de les carreteres adscrites als serveis territorials de 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.  
 
Aquestes tasques tenen com a objectiu garantir un estat de conservació 
adequat de les marques viàries i, així, afavorir la seguretat en la conducció. En 
total, aquest contracte abasta més de 5.000 quilòmetres de carreteres 
gestionades per la Generalitat.  
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El Govern inicia els primers tràmits per ampliar la 
dessalinitzadora de la Tordera 
 

 El Consell Executiu ha aprovat iniciar una campanya de 
reconeixement geotècnic a la zona on s’hauran de dur a terme els 
treballs 

 
 L’ampliació de la planta n’incrementarà la capacitat de producció, 

que passarà dels 20 als 80 hm3/any 
 

 Aquesta actuació, que es durà a terme en el proper cicle de 
planificació (2022-2027), farà possible l’augment de la garantia 
d’aigua en el sistema Ter Llobregat i, alhora, consolidar la reducció 
de derivacions del riu Ter cap a l’àrea de Barcelona 

 
El Govern ha iniciat els tràmits per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 
dins el terme municipal de Blanes (Selva). El Consell Executiu ha impulsat la 
realització una campanya de reconeixement geotècnic als terrenys ja definits al 
POUM de Blanes per a l’ampliació de la planta, consistent en l’execució de 
sondeigs, assaigs de penetració dinàmica i extracció de mostres del terreny. La 
localització definitiva es determinarà sobre el terreny, intentant sempre 
minimitzar les possibles afectacions. 
 
Aquesta actuació forma part del Pla d’Inversions i Reposicions 2019-2023 a la 
xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat, aprovat pel consell de la xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en data 2 de juliol de 2019. 
 
L’ampliació de la planta n’incrementarà la capacitat de producció, que passarà 
dels 20 als 80 hm3/any. Aquesta és una actuació estratègica de la planificació 
hidrològica que comportarà una inversió propera als 220 milions d’euros i que 
es duu a terme amb un doble objectiu: impulsar l’increment de la garantia 
d’aigua en el sistema Ter Llobregat on es concentra el gruix de la demanda 
d’aigua per a abastament de més de 5,5 milions d’habitants i fer possible el 
compliments dels acords del Ter, reduint de manera progressiva les extraccions 
del riu Ter cap a l’àrea de Barcelona.   
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El Govern aprova destinar 4,5 milions d’euros entre 
2022 i 2026 al desplegament de l’administració digital 
en l’àmbit de l’empresa 
 

 Les inversions es concreten a crear una administració sostenible, 
predictiva i proactiva, potenciar uns serveis públics centrats en 
l’usuari, fomentar les habilitats digitals del personal i impulsar una 
gestió pública moderna i flexible 
 

 Entre els principals projectes que s’impulsaran destaquen 
l’evolució del Canal Empresa cap a la proactivitat i la posada en 
marxa de les Oficines de Ciència de Dades en els àmbits de la 
Finestreta Única Empresarial, el turisme, el comerç, la indústria i la 
seguretat industrial  

 
El Govern ha aprovat una inversió de 4.545.000 euros en el període 2022-2026 
per desplegar l’administració digital en l’àmbit de l’empresa. Concretament, 
aquesta pluriennalitat es destinarà a cobrir les necessitats TIC del Pla Director 
de Sistemes d’Informació del Departament d’Empresa i Coneixement (en l’àrea 
d’empresa), així com les necessitats derivades del pla per implementar la 
Finestreta Única Empresarial (FUE) i la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat 
econòmica.  
 
Tant el Pla Director de Sistemes d’Informació, iniciat al desembre de 2019, com 
la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, aprovada el desembre passat, 
tenen com a finalitat impulsar les TIC del Departament d’Empresa i 
Coneixement per avançar cap a una nova administració transformada 
digitalment. Els eixos d’actuació són els següents:  
 
1.-  Creació d’una administració predictiva i proactiva: per oferir serveis 
proactius a les empreses, que s’avanci a les seves necessitats per ajudar-les i 
acompanyar-les en el seu naixement i creixement.  
 
2.- Potenciació de serveis públics centrats en l’usuari: el disseny de les eines 
i processos s’ha de fer tenint en compte l’experiència de l’usuari, tant intern com 
extern. Posant l’usuari al centre s’aconsegueix crear serveis adaptats a les 
seves necessitats.  
 
3.- Foment de les habilitats digitals del personal: assegurar que el personal 
coneix les funcionalitats de les eines actuals i realitzar una gestió del canvi que 
ajudi a transformar l’administració de forma conjunta, amb implicació de tots els 
professionals.  
 
4.- Impuls d’una gestió pública moderna i flexible: fomentar una forma de 
treballar que permeti al funcionari realitzar les seves tasques d’una manera més 
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eficient i flexible, adaptant-se àgilment a les noves necessitats canviants de 
professionals i empreses. 
 
5.- Creació d’una administració sostenible: amb l’objectiu de disminuir les 
emissions de CO2 dels sistemes d’informació de l’administració, apostar per 
materials i metodologies que redueixin l’impacte mediambiental dels sistemes. 
A més, optimitzar els recursos per millorar el rendiment ambiental i buscar 
processos més eficients. 
 
Entre els projectes que es duran a terme destaquen els següents:  
 

- L’Evolució del Canal empresa per recollir i impulsar els continguts de 
proactivitat, tant adreçats a empresaris com a intermediaris i gestors.  

 
- Creació de l’Oficina de ciència de dades de la Finestreta Única 

Empresarial (FUE), amb l’objectiu principal de fer recerca de dades 
sobre activitats d’empreses des d’un punt de vista de tramitació, tant per 
les dades recollides a Canal Empresa com per les dades externes 
complementàries que es requereixin incorporar al model. Aquest és el 
projecte nuclear per poder generar la proactivitat, a partir de la qual es 
podran fer tant recomanacions individuals a les empreses (identificació 
dels algorismes per a generar píndoles de proactivitat) com previsions 
més estratègiques i estructurals sobre les empreses i intermediaris.  

 
- Creació de l’Oficina de ciència de dades de Turisme, amb l’objectiu 

de preveure el comportament del turisme mitjançant tècniques de ciència 
de dades. L’origen de les dades serà sobretot extern del sector turístic, i 
també s’hi incorporaran les dades del sector turístic recollides els darrers 
anys per la Direcció General de Turisme. La metodologia aplicada a 
aquesta Oficina serà anàloga a la de la FUE.  
 

- Creació de les Oficines de ciència de dades de Comerç, Indústria i 
Seguretat Industrial, amb l’objectiu de generar coneixement en cada 
sector a partir tant de les dades disponibles per l’administració com de 
dades externes, amb una metodologia similar a la de l’Oficina de ciència 
de dades de la FUE. Per al cas de comerç i seguretat industrial, un dels 
aspectes principals a tenir en compte és el de generar intel·ligència per 
a les inspeccions. Per als àmbits d’Indústria i de Comerç, la promoció i 
el comportament dels sectors és també cabdal.  
 

- Actualització tecnològica dels sistemes actuals És imprescindible 
implementar millores tecnològiques per mantenir les funcionalitats 
operatives dels sistemes de back office del Departament, que 
requereixen d’adaptació tecnològica a les arquitectures actuals, més 
escalables i amb millors rendiments.  
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El Govern aprova l’acord amb l’Executiu canari per 
acollir 43 joves emigrats sols arribats a les Illes 
Canàries   
 

 L’Executiu es va oferir a acollir 40 joves el passat mes de desembre 
per refermar el compromís del sistema de protecció català amb els 
drets de la infància 

 
 Amb aquest acord el Govern adquireix un compromís solidari de 

cooperació i auxili al Govern de Canàries 
 
El Govern ha aprovat l’acord de cooperació entre el Govern de Canàries, 
mitjançant la Conselleria de Drets Socials, Igualtat, Diversitat i Joventut, i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, sobre solidaritat interterritorial per a la protecció de persones menors 
d'edat estrangeres no acompanyades.  
 
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha acollit al sistema 
català de protecció a la infància i adolescència 40 nois i 3 noies migrats sols 
arribats a les Canàries. Aquest va ser un compromís que va prendre el Govern 
per tal de contribuir en la resposta a l’emergència migratòria de les illes Canàries 
i sobretot a garantir els drets de les persones emigrades, especialment dels 
adolescents sense referents familiars al país. La Generalitat va presentar 
aquest oferiment després d’estudiar l’estat dels centres del sistema de protecció 
i valorar de quins recursos disposa per assegurar una bona acollida i inclusió 
dels joves. 
 
La distribució de les 40 places es farà per tot el territori, responent a l’estratègia 
que ha dut a terme el Govern els darrers anys i que ha permès dissenyar un 
sistema d’acollida arreu del país que garanteix una distribució equitativa capaç 
de facilitar la inclusió dels joves atesos. 
 
Així mateix, es continua instant  l’Estat a obrir vies legals i segures per a les 
persones refugiades i immigrades entre Àfrica i Europa a partir de fer efectius 
els compromisos de reassentament per a persones refugiades i vies de migració 
legal i segura. Per a fer-les efectives, Catalunya s’ofereix una vegada més a 
col·laborar en la seva implementació. 
 
Joves emigrats sols a Catalunya 
 
La darrera dècada, Catalunya ha estat un dels territoris que ha tingut més 
arribades d’adolescents i joves emigrats sols. Concretament, entre 2017 i 2020 
el sistema de protecció a la infància ha atès més de 8.000 joves. Treball, Afers 
Socials i Famílies ha fet front a aquest repte de país posant en marxa nous 
recursos i equips professionals de la mà de les entitats d’infància per a garantir-
ne l’atenció i el benestar. En aquest sentit, el gener de 2019, el Departament va 
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presentar l’estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves 
emigrats sols. Més d’un centenar de professionals, entre representants d’altres 
departaments, món local, col·legis professionals, sindicats i entitats, van 
participar en el disseny del document. Aquest document ha fixat les línies 
estratègiques i les accions. 
 
Actualment, el sistema català de protecció a la infància atén 5.565 joves 
emigrats sols. Més de la meitat d’aquests joves, un 73%, tot i ser majors d’edat 
segueixen atesos en recursos residencials amb pròrrogues assistencials. 
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El Govern aprova 616.240 euros per al futur Museu del 
Barroc de Catalunya a Manresa 
 

 L’Ajuntament ja ha rehabilitat les sales que acolliran aquest nou 
espai expositiu a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi 
 

 El cost estimat del projecte museogràfic és d’un milió d’euros 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció de 616.240 euros a l’Ajuntament de 
Manresa per contribuir al finançament de la redacció i execució del projecte 
museogràfic del Museu Comarcal de Manresa per tal que esdevingui seu del 
Museu del Barroc a Catalunya. Així, l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de 
Catalunya sumen esforços per tal de poder implementar el futur museu a l’Antic 
Col·legi de Sant Ignasi, seu d’aquest nou espai expositiu, dins les ales Sud i 
Oest del Museu Comarcal de Manresa.  
 
El projecte vol adaptar el Museu Comarcal de Manresa a les demandes i 
perspectives de la societat del segle XXI, així com a les necessitats de millora dels 
serveis destinats a la ciutadania. En aquest sentit, vol oferir un nou model de 
gestió i organització, planificació i continguts basant-se en una sèrie de 
plantejaments principals: implicació urbana, una modernització del discurs i la 
imatge externa, servei als ciutadans des del punt de vista de la història, l’art i la 
memòria i l’assumpció d’un rol principal en la promoció de la ciutat.  
 
El cost estimat del projecte de museografia del Museu del Barroc —Ales Sud i 
Oest— és d’1.015.262 euros. L’aportació de la Generalitat de Catalunya es 
reparteix en tres anualitats —anys 2021, 2022 i 2023— i l’aportació de 
l’Ajuntament de Manresa és de 399.022 euros. 
 
L’Ajuntament de Manresa ja ha fet les actuacions prèvies consistents en la 
rehabilitació  de l’ala Sud, que es concreta en dues sales en planta baixa que 
es dedicaran a espai d’acollida i d’activitats i a exposicions temporals, 
respectivament. També ha iniciat la construcció del nou bloc d’accessos al 
museu que s’ubica en la part exterior de la façana oest amb la qual s’organitzarà 
l’accés global del públic al museu i que disposarà en planta baixa d’un espai 
ampli de recepció vinculat als usos turístics i de promoció de la ciutat. 
L’Ajuntament continuarà tot aquest projecte arquitectònic i farà tota l’obra de 
rehabilitació arquitectònica, encara pendent i necessària, per a poder acollir les 
sales d’aquest nou museu. 
 
El Pla Museològic proposa que el Museu es conformi amb dos eixos de treball 
i exposició centrals: el Museu del Barroc a Catalunya i Descobrint Manresa, 
cadascun d’ells amb objectius i estratègies museogràfiques diferenciades. A 
partir de les directrius d’aquest Pla Museològic, es vol dur a terme la primera 
fase del projecte museogràfic, el qual correspondrà a l’àrea del Museu del 
Barroc. 
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El projecte compta amb el suport del Museu Nacional d’Art de Catalunya pel 
que fa al reforç i millora dels continguts expositius i està plantejat amb la voluntat 
de coincidir amb les propostes de la Generalitat traçades en el Pla de Museus 
de Catalunya. Museus 2030. 
 
Aquestes actuacions al Museu Comarcal són reforçades pel Pla de Manresa 
2022, creat per l’Ajuntament de Manresa per a la millora i promoció de la ciutat 
en el context del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, l’any 
1522. Dins d’aquest programa, el museu, tant per la col·lecció, com pels serveis, 
com pel lloc i l’edifici que ocupa, prenen un nou paper i agafen un renovat 
protagonisme. 
 
Actualment, el museu disposa de prop de 1.500 m2 oberts al públic i d’una 
col·lecció que depassa de llarg els 10.000 objectes inventariats. Duu a terme 
un notable treball de difusió, centrat especialment en exposicions temporals, 
propostes didàctiques i itineraris, una part dels quals es realitzen conjuntament 
amb l’Oficina de Turisme de Manresa. Tot i la importància de les col·leccions 
que conserva, les condicions per a la seva gestió han estat sovint més aviat 
migrades. La darrera actuació de millora va consistir en la renovació completa 
de la presentació de les sales d’exposició fa uns 7 anys.  També, aquests 
darrers anys s’han construït espais externs vinculats al museu a la ciutat: Carrer 
del Balç (Manresa medieval), Espai Manresa 1522 (la Manresa ignasiana), un 
nou magatzem extern a la plaça de la Reforma i l’Espai Memòries com a punt 
de vincle amb espais de memòria a la ciutat. Tanmateix, aquest increment 
d’activitats i, també, l’augment d’espais expositius oberts al públic, ha anat fent 
cada vegada més difícil la gestió tant de les col·leccions com de les activitats, 
pel que fa a la gestió dels fons (àrees de magatzem, tallers...), i pel que fa a la 
difusió (espais per a exposicions temporals, activitats, tallers didàctics). A més, 
ha accentuat la necessitat de dotar el Museu Comarcal dels recursos adequats 
en tots els àmbits.  
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El Govern destina 173.000 euros a programes de 
divulgació científica escolar 
 
El Consell Executiu ha reservat 173.501,90 euros entre 2021 i 2023 per 
contractar serveis per a programes de divulgació científica de caràcter 
pedagògic per al curs 2021-2022 amb l’objectiu de fomentar els valors de la 
recerca i les vocacions científiques entre els infants. Entre aquests programes 
hi ha la col·lecció de Contes de la Laura i en Joan, que apropa els escolars a la 
recerca duta a terme en universitats i centres de recerca del sistema de 
coneixement català. A més, els textos d’aquesta col·lecció són els protagonistes 
d’activitats ludicocientífiques per a alumnat de quart i cinquè de primària i d’un 
programa de contacontes als bibliobusos per arribar als municipis més petits del 
país. Altres programes són: 
 
Recerkids, un programa de divulgació científica per a nois i noies de cinquè i 
sisè de primària, on l’alumnat desenvolupa un projecte de recerca durant el curs 
i en presenta els resultats en un congrés científic.  
 
La col·lecció de còmics RecerCòmics, destinada a alumnes de secundària, 
presenta casos d’èxit d’emprenedoria científica. Per la seva part, el concurs de 
disseny de vídeojocs Científics en Joc, obert a escolars de cinquè de primària, 
permet que la proposta guanyadora en cada edició sigui desenvolupada per 
estudiants de grau universitari de Videojocs. 
 
Recerclips és una sèrie de vídeos divulgatius protagonitzada per nois i noies 
que difon la tasca de recerca duta a terme a universitats, centres de recerca, 
parcs científics i grans instal·lacions.  
 
Per últim, l’activitat de divulgació científica A la recerca del món desplega en el 
marc de la Setmana de la Ciència tallers científics per apropar la ciència a 
l’entorn educatiu i familiar. 
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Altres acords 
 
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
concessió definitiva per a la prestació del servei púbic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. El consistori ja disposava 
des de l’any 1996 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència 
modulada de tipus municipal.  
 
Després d’haver superat la inspecció preceptiva i d’obtenir l’autorització de 
posada en servei per part de l’Administració, el Govern ha procedit a atorgar 
definitivament la concessió a la ràdio municipal, que restarà substituïda per un 
règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent 
i subjecte al compliment de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.  
 
 
El Govern aprova la contractació de formació en competències clau dels 
cursos de Policies i Bombers de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, adscrit al Departament d’Interior, 
per a la contractació del servei de formació durant el període 2021-2022, per un 
import de 83.875 euros. L’objecte del contracte és la contractació d’un servei de 
formació en competències clau de l’alumnat del Curs de Formació Bàsica per a 
Policies (CFBP) i del Curs de Formació Bàsica per a Bombers (CFBB), dividit 
en dos lots en atenció a l’especificitat i complexitat de cadascun dels cursos de 
formació. 
  
En aquest sentit, cal disposar d’un servei professional i expert de suport que 
pugui dur a terme la formació de les competències clau pròpies del perfil policial 
i del perfil de bombers, així com la realització de les avaluacions de l’alumnat, 
atès que aquestes especialitzacions aportaran una major qualitat a la formació 
i un major grau de precisió en aquestes avaluacions. 
  
Els treballs que es liciten consisteixen en la realització de les tasques de 
docència, d’acompanyament i d’avaluació de les competències clau de 
l’alumnat del CFBP 2021-2022 i de l’alumnat del CFBB 2021-2022, en el marc 
de determinades assignatures, segons es tracta de la formació policial o de la 
formació de bombers, sota la supervisió i coordinació permanent de l’equip 
tècnic de psicòlegs i responsables de la institució, adscrits al Servei de Selecció, 
Avaluació i Seguiment de l’ISPC. 
 


