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El Govern preveu recuperar aquest any més d’11.000 
milions d’euros de despesa turística 
  

 El Consell Executiu ha analitzat un informe, elaborat pel 
Departament d’Empresa i Treball, sobre previsions pel que fa a 
l’activitat turística dels principals mercats emissors cap a Catalunya 
per a aquest any 2021  
 

 L’objectiu és monitoritzar l’evolució turística i reforçar el pla de 
reactivació del sector turístic impulsat pel Departament 

 
El Govern preveu recuperar aquest any més d’11.000 milions d’euros de 
despesa turística. Avui, en la reunió del Consell Executiu, el Departament 
d’Empresa i Treball ha presentat un informe sobre l’activitat turística dels 
principals mercats emissors cap a Catalunya per a aquest any 2021, amb 
l’objectiu de monitoritzar la situació turística i reforçar el pla de reactivació del 
sector turístic a Catalunya que ha impulsat el Departament. 
 
Enguany es preveu que l’activitat turística sigui superior a la de 2020, any en 
què la pandèmia de la Covid-19 va generar una crisi que la va paralitzar 
completament. Per recuperar aquest sector, motor econòmic del país, el 
Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa un pla de reactivació, dotat 
amb 6,5 milions d’euros i amb més de 30 accions, que ha de permetre reactivar 
el turisme domèstic, de proximitat i també l’internacional i recuperar entre 
11.000 i 13.000 milions d’euros de despesa turística.  
 
La xarxa formada per les dotze oficines de Promoció Turística de Catalunya que 
l‘Agència Catalana de Turisme (ACT) té a l’exterior permeten conèixer de 
primera mà l’evolució de l’activitat turística i, anticipar així, mecanismes que 
afavoreixin aquesta recuperació. En aquest darrer any, a més de mantenir 
visible la destinació catalana per posicionar-la en primera línia, des d’aquests 
centres s’ha fet un monitoratge minuciós per conèixer, de cada mercat emissor,  
domèstic i internacional, les noves demandes sorgides de la pandèmia.  
 
L’informe presentat indica que els mercats internacionals de turisme 
representen la meitat dels visitants però generen el 85% dels ingressos, i que 
la generalització en els processos de vacunació en els principals mercats 
emissors i el certificat digital Covid de la UE són  factors clau per a aquesta 
recuperació. Cal recordar que 7 dels 10 primers mercats internacionals 
emissors cap a Catalunya són membres de la UE. 
 
En aquest sentit, l’informe també indica que no tots els mercats internacionals 
es recuperaran al mateix ritme i seran els mercats europeus de proximitat i el 
mercat domèstic, català i espanyol, els primers a reactivar-se. Per zones, el 
litoral, els Pirineus i l’interior tindran un comportament per sobre de la mitjana. 



 

 

Acords de Govern. 15.06.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

Les dades previstes per a aquest any encara queden lluny de les xifres de 2019 
i d’una total normalització de l’activitat turística a Catalunya. L’any 2020, la 
destinació catalana va rebre 3,9 milions de turistes estrangers, un 80% menys 
que el 2019, quan es van rebre 19,3 milions de turistes. Pel que fa a la despesa 
dels turistes estrangers, va disminuir un 82,9% respecte el 2019 i va passar de 
21.318,8 a 3.660,6 milions d’euros. 
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El Govern dota amb 19 milions d’euros les Unitats 
d’Escolarització Compartida per als dos propers cursos 
 

 Es tracta d’un servei adreçat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb 
necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques 
i socioculturals especialment desfavorides 
 

 Aquest curs  hi ha 79 UEC distribuïdes per tot Catalunya 
 
El Govern ha aprovat una dotació econòmica de 19.119.540 euros per 
contractar el servei de les unitats d’escolarització compartida (UEC), per als 
propers cursos 2021-2022 i 2022-2023.  
 
Les unitats d’escolarització compartida són un servei adreçat a l’alumnat de 3r 
i 4t d’ESO amb necessitats educatives derivades de situacions 
socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides i/o amb risc 
d’abandonament escolar prematur i/o fracàs escolar. Aquest curs 2020-2021 hi 
ha 79 UEC distribuïdes per tot Catalunya, que atenen un total de 1.558 places.  
 
L'objectiu d'aquesta mesura és afavorir l'assoliment de les competències de 
l'etapa i garantir la continuïtat formativa dels alumnes, amb una metodologia 
que els motivi i reforci els aprenentatges, per retornar-los la confiança en les 
possibilitats d'èxit personal i evitar l'abandonament escolar.  
 
A través de la diversificació curricular s’atén la vessant personal i social del 
jovent, i es promou el ple desenvolupament i la integració positiva en l’entorn 
social. Un suport d'acompanyament intensiu a través del disseny i la 
implementació de l'itinerari personal, educatiu i professional. 
  



 

 

Acords de Govern. 15.06.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5

El Govern aprova destinar 750.000 euros a l’ampliació 
de l’Escola Martí i Pol de Lliçà d’Amunt per convertir-lo 
en institut escola 

 
 La reunió del Govern també ha aprovat adaptar el conveni de 

l’Institut Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat 
 
El Govern ha aprovat destinar 750.000 euros a les obres d’ampliació d’una línia 
d’ESO de l’Escola Martí i Pol de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental), treballs que 
serviran per convertir-se en un futur en el nou institut escola de la població. El 
Govern, a més a més, en la reunió d’avui, també ha aprovat adaptar el conveni 
de l’Institut Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat. 
 
En concret, pel que fa a l’Escola Martí i Pol de Lliçà, el Govern ha autoritzat el 
Departament d’Educació a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs, per un import de 750.000 euros, per fer front a les despeses 
derivades de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per executar les obres d’ampliació 
d’una línia del centre, per acollir en un futur l’Institut Escola de Lliçà d’Amunt de 
dues línies d’infantil i primària i una línia d’ESO a aquest municipi. 
 
Pel que fa a l’Institut Escola Pepa Colomer del Prat, el Govern ha aprovat una 
addenda que modifica les anualitats previstes de l’acord de Govern del 9 de 
desembre per a l'execució de les obres de reforma interior i nova construcció 
del gimnàs de l’institut escola. 
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El Govern aprova el traspàs de 166 milions d’euros en 
les partides del Departament d’Educació 
 

 Aquesta transferència de crèdits permet garantir que el curs escolar 
2020-2021 s’hagi pogut desenvolupar de manera presencial als 
centres educatius 

 Estableix també un marc de desenvolupament del Pla d’Educació 
Digital de Catalunya per a les famílies amb menys recursos 
escolaritzats en centres concertats 

 
El Govern ha aprovat avui el traspàs de 166.303.825 milions d’euros entre 
diferents partides del pressupost del Departament d’Educació. Una 
transferència de crèdits que permet garantir que el curs escolar 2020-2021 
s’hagi pogut desenvolupar amb caràcter preferent de manera presencial als 
centres educatius, tot i el marc de la pandèmia a causa de la Covid-19. Cal 
recordar que els centres educatius catalans han estat oberts durant tot el curs 
escolar i les classes han estat presencials, a diferència d’altres regions 
europees i països d’arreu del món.  
 
Al mateix temps, amb aquest traspàs de crèdits s’estableix un marc de 
desenvolupament del Pla d’Educació Digital de Catalunya en els centres 
concertats que permeti l’accés a les famílies amb menys recursos. 
Algunes de les mesures i accions incloses en aquest pressupost de 166 milions 
d’euros són: retribucions bàsiques, retribucions complementàries, nòmines 
delegades de concert educatiu, funcionament de centres educatius locals, 
actuacions singulars de suport a centres educatius en el marc de la pandèmia i 
traspàs als consells comarcals per a transport, menjador i serveis escolars. 
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El Govern aprova promoure la inserció laboral de 
col·lectius en risc o exclusió social amb 12,9 milions 
d’euros 
 

 Es tracta de subvencions destinades a empreses d’inserció per a la 
realització d’accions per a la millora de l’ocupació de persones en 
especial vulnerabilitat 

 
El Govern ha aprovat promoure la millora de l’ocupació i la inserció laboral de 
persones de col·lectius en risc o situació d’exclusió social amb una dotació de 
12,9 milions d’euros. 
 
Aquesta quantitat, que es distribueix entre els anys 2021 i 2022, es destina a 
atendre la convocatòria de subvencions a empreses d’inserció per a la 
realització d’accions per a la millora dels col·lectius en especial vulnerabilitat. 
Les empreses d'inserció porten a terme qualsevol activitat econòmica de 
producció de béns o de prestació de serveis. La seva finalitat primordial és la 
integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social. 
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El Govern dona suport a projectes singulars per a la 
reactivació socioeconòmica d’empreses cooperatives i 
de l’economia social amb 7 milions d’euros 
 

 Es tracta de subvencions distribuïdes entre 2021 i 2022  
 

El Govern ha aprovat donar suport a projectes singulars per a la reactivació 
socioeconòmica Covid-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social, 
amb unes subvencions per valor de 7 milions d’euros. 
 
L’objectiu és reactivar econòmicament les empreses d’economia social, 
mitjançant processos d’intercooperació, i a través d’actuacions estratègiques, 
per tal d’aportar eines i solucions per fer front a les conseqüències econòmiques 
derivades de la pandèmia. 
 
Els Projectes Singulars tenen per objectiu generar ocupació a través de la 
creació de nous projectes empresarials en el marc de l’economia social i 
cooperativa mitjançant les oportunitats estratègiques generades pels propis 
sectors d’activitat o dels territoris. 
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El Govern aprova el manifest amb motiu del Dia 
per l'alliberament LGBTI+ 
 

 El manifest 28-J concreta el suport del Govern a les reivindicacions 
de les persones LGBTI+ 

 
 El Govern assumeix la reivindicació d’una llei trans* estatal 

reclamada des de les entitats LGTBI+ 
 

 La Generalitat  instarà el Govern de l’Estat per poder gestionar el 
dret d’asil i la protecció de les persones LGBTI+  

 
En ocasió del pròxim del 28 de juny, Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, 
Trans* i Intersexual, el Govern de la Generalitat ha aprovat un acord que 
reivindica i defensa els drets de les persones LGBTI+ i que es concreta en el 
manifest pel Dia per l’alliberament LGBTI+, a proposta de la Conselleria 
d’Igualtat i Feminismes. 
 
Amb aquest manifest, el Govern assumeix la reivindicació d’una llei trans* 
estatal, llargament demandada pel moviment LGBTI+, i fa seves les 
reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI. 
 
Aquestes reivindicacions es concreten en compromisos del Govern, com el de 
superar les dificultats que encara troben en el Registre Civil les persones trans* 
per al canvi de nom o les famílies homoparentals per al registre de fills i filles. 
 
El manifest també destaca que s’instarà el Govern de l’Estat perquè la 
Generalitat de Catalunya pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera 
especial d’aquelles persones LGBTI+ que es troben en situacions vulnerables i 
d’aquelles que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació 
legal. 
 
Des de la Generalitat se seguirà avançant també en la formació específica del 
professorat en matèria de diversitat i de la realitat LGBTI+ i es vetllarà per 
suprimir el contingut sexista i/o binarista en els impresos i formularis de les 
administracions públiques. S’acorda garantir el dret a la reproducció assistida a 
les dones lesbianes i als homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en 
aquest camp. 
 
El manifest del Govern recull el compromís de continuar amb la 
descentralització del Servei Trànsit, amb la creació progressiva d’una xarxa 
funcional d’unitats de referència territorial en l’àmbit de l’atenció primària i la 
salut comunitària de Catalunya que atén les persones trans*. A la vegada, es 
crearan espais inclusius i segurs per a les persones grans LGBTI+, posant 
èmfasi en la formació i especialització de les persones que treballen amb 
persones grans i dependents. També es compromet a millorar l’accés a la 
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informació de les persones del col·lectiu LGBTI+ amb discapacitat sensorial o 
física en igualtat de drets.  
 
Atès que encara existeix LGBTI-fòbia a casa nostra, es fa una crida a les 
persones afectades a no callar i a utilitzar els canals de suport i denúncia que 
tenen al seu abast en cada municipi i comarca. El Govern demana molt 
especialment a tota la ciutadania que s’impliqui en la defensa dels drets i 
llibertats de les persones LGBTI+.  
 
El Govern assumeix el compromís de promoure i de visibilitzar la campanya 
impulsada per les entitats membres del Consell Nacional LGBTI de Catalunya 
a través de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Finalment, des de l'Executiu 
s’assumeix el compromís de visibilitzar el 28 de juny i de mantenir la resta de 
l’any la defensa del dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú 
vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull. 
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El Govern declara la celebració del Corpus de 
Barcelona Festa Patrimonial d’Interès Nacional 
 

 La festa ha conservat els seus trets característics i ha estat motor i 
inspiració artística al llarg de més de 700 anys 
 

 Un fet destacat de la festa és l’ou com balla, que consisteix a fer 
ballar un ou sobre el raig d’aigua de brolladors i fonts de claustres, 
patis i jardins 
 

El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat declarar la 
celebració del Corpus de Barcelona Festa Patrimonial d’Interès Nacional i 
inscriure aquesta designació en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.  
 
Al llarg de set-cents anys d’història, aquesta festa, instituïda inicialment per 
exaltar l’eucaristia, ha conservat els seus trets característics i ha estat motor i 
inspiració artística. Amb moltes variacions i evolucions, la celebració del Corpus 
ha arribat fins als nostres dies amb un caràcter molt més auster que el que havia 
tingut al llarg de diversos segles, però encara avui segueix sent exponent en 
l’imaginari de la cultura popular de la ciutat, amb una comitiva dels elements del 
seguici popular, gegants, imatgeria i altres manifestacions festives. 
 
La primera referència documental que es té del Corpus de Barcelona es 
correspon a un pregó del 1320 que especifica que es farà una processó. El 
document, que forma part del Llibre del Consell (Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona), evidencia que la festa del Corpus Christi a Barcelona, ja des dels 
seus inicis i des de les primeres processons, sobrepassava la vessant 
estrictament religiosa, i que en un espai curt de temps es convertiria en la 
celebració, tant cívica com religiosa, de més ressò durant segles.  
 
A finals dels anys seixanta del segle XX, amb el Concili Vaticà II, van 
desaparèixer diverses processons. A Barcelona, en concret, la processó de 
Corpus va celebrar-se fins al 1979. La festa va continuar, però, sense sortir al 
carrer.  
 
Desapareguda la processó de Corpus, tretze anys després, el 1992, diverses 
entitats de cultura popular i tradicional, l’Ajuntament de Barcelona i la Catedral 
de Barcelona van decidir recuperar per a tota la ciutadania una de les festes 
més antigues i lluïdes que, al llarg de la història, s’han celebrat a la ciutat. I ho 
van fer amb dos dels seus aspectes més populars i participatius, potenciant l’ou 
com balla i restituint la processó festiva de Corpus.  
 
Actualment, la celebració del Corpus a Barcelona dura quatre dies, de dijous a 
diumenge de Corpus. L'acte principal, la celebració de la processó, té lloc el 
diumenge a la tarda. Aquesta conté dues parts totalment diferenciades: una de 
caràcter festiu i una de caràcter religiós. En la de caràcter festiu, el seguici 
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popular de Barcelona, ampliat com indica el protocol, fa una passada per places 
i carrers del centre de la ciutat amb elements d’imatgeria festiva, música i 
danses. La de caràcter religiós és la processó de la Catedral, en la qual les 
autoritats eclesiàstiques de l’arxidiòcesi precedeixen la singular custòdia del 
Sant Sagrament, sobre la cadira del rei Martí I. Les dues parts, unides des de 
la Plaça Nova, fan el recorregut fins arribar de nou al Pla de la Seu.  
 
L’ou com balla 
 
Un altre acte destacat de la festa és l’ou com balla, que consisteix a fer ballar 
un ou sobre el raig d’aigua de brolladors i fonts de claustres, patis i jardins 
d’institucions i espais emblemàtics. El doll on balla l'ou s’embolcalla amb una 
cistella guarnida amb flors i cireres. De dijous a diumenge hi ha jornada de 
portes obertes a diversos espais i edificis emblemàtics de Ciutat Vella. També, 
a tot un seguit d’indrets de la ciutat, es confeccionen catifes florals.  
 
La festa és organitzada, conjuntament, per la Catedral de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació d’Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos. La 
festa compta amb la participació de nombroses entitats de la ciutat. 
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El Govern aprova la transformació de l’EAJA en una 
societat anònima de naturalesa unipersonal  
 

 Dona llum verda a la constitució de la societat “Loteries de 
Catalunya, SAU” i als seus estatuts, que continuarà destinant 
íntegrament tots els seus beneficis a programes socials a Catalunya  

 
El Govern ha donat el vistiplau a la transformació de l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA) en una societat anònima de 
naturalesa unipersonal, amb capital 100% públic. Així mateix, l’Executiu ha 
donat llum verda a la seva constitució com a societat anònima amb la 
denominació “Loteries de Catalunya, SAU” i n’ha aprovat els nous estatuts. 
D’aquesta manera l’EAJA, que va ser creada per la Llei 5/1986 de 17 d’abril 
com a entitat autònoma de caràcter comercial, culmina un procés previst a la 
Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 (Llei 
5/2020) i que es va iniciar per l’acord de Govern 70/2020 de 2 de juny.  
 
L’objectiu d’aquest canvi de personalitat jurídica de l’entitat respon a una doble 
finalitat: d’una banda, crear un operador independent en l’àmbit de les loteries, 
en línia amb les principals loteries europees, que doni transparència al mercat i 
que s’ajusti al principi de separació entre regulador i operador que marca la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea; de l’altra, adequar 
l’estructura organitzativa i el règim jurídic de l’entitat, per dotar-la de major 
flexibilitat i perquè pugui competir en el mercat de les loteries públiques en 
igualtat de condicions amb altres operadors. 
 
D’acord amb el text aprovat avui pel Govern, la nova entitat continuarà destinant 
íntegrament, per Llei, tots els seus beneficis a projectes i programes que 
promoguin la prosperitat i la cohesió social que es canalitzen a través de 
diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
La nova societat començarà a operar el proper 1 de juliol 
 
“Loteries de Catalunya, SAU” neix amb un capital social de 857.000 euros. El 
personal que actualment forma part de la plantilla de l’EAJA s’integrarà a la nova 
societat i passarà a regir-se pel dret laboral. En els propers dies, el director 
general de Patrimoni de la Generalitat, Josep Solà, signarà l’escriptura de 
constitució de la nova societat amb l’objectiu que aquesta pugui començar a 
operar l’1 de juliol. 
 
En línia amb els principals països europeus 
  
La transformació de l’EAJA en societat mercantil es troba en la línia del que ja 
han fet les principals loteries europees com les de França, el Regne Unit, 
Alemanya, Itàlia o els països nòrdics que, o bé ja van ser creades com a 
societats mercantils, o bé s’han anat transformant durant els darrers anys per 
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separar l’òrgan regulador de l’operador del joc. De fet, el 2011 el Govern 
espanyol va crear la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado) com a hereva de la LAE, l’organisme estatal que operava i regulava les 
loteries estatals i, a partir d’aleshores, la SELAE opera i la Dirección General de 
la Ordenación del Juego, regula.  
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El Govern dona suport a la renovació del conveni del 
Campus Iberus, que promou l’excel·lència de la Vall de 
l’Ebre en matèria de coneixement fa 10 anys 
 
El Govern ha aprovat subscriure la Declaració d’intencions per renovar el 
conveni  de col·laboració entre el Consorci Campus Iberus i el Govern de 
Catalunya, el Govern d’Aragó, el Govern de Navarra i el Govern de La Rioja 
amb l’objectiu de promoure l’excel·lència de la Vall de l’Ebre en matèria de 
coneixement.  
 
El Consorci Campus Iberus es va constituir el 2011 mitjançant un conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Saragossa, 
la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de La Rioja, amb la voluntat 
d’impulsar i posar en marxa entre les universitats el “Campus Iberus, Campus 
d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre”. 
 
Al llarg dels 10 anys d’existència, el Consorci Iberus ha treballat per millorar la 
qualitat educativa i competir en un context en què l’educació superior evoluciona 
cap a un mercat global. Alhora, ha participat en programes reconeguts de 
retenció i captació de talent per millorar l’atracció d’estudiants preparats, d’alts 
nivells de creativitat, i per atraure investigadors amb bona formació i presència 
internacional, i s’ha erigit en motor de progrés socioeconòmic en el territori de 
la Vall de l’Ebre col·laborant en projectes d’R+D+I amb empreses, afavorint 
l’emprenedoria i creant un veritable entorn de vida universitària i presència 
internacional. 
 
Amb l’aportació econòmica que faran els respectius governs, el Consorci 
Campus Iberus promourà en els propers anys la modernització dels campus 
universitaris en els seus respectius territoris així com l’excel·lència 
investigadora de les universitats implicades. Igualment, estimularà la 
internacionalització mitjançant programes de mobilitat específics i incentivarà 
l’intercanvi i la connexió de la comunitat universitària de les quatre universitats 
pertanyents al Consorci amb programes d’incentiu. Així mateix, impulsarà la 
formació de qualitat d’investigadores i investigadors amb especial atenció a 
l’activitat doctoral i farà accessible el coneixement científic a la societat amb 
accions de difusió científica. Finalment, el Campus Iberus preveurà en les seves 
actuacions un enfocament de gènere que impulsi la presència de la dona en els 
àmbits exposats en els quatre territoris i molt especialment en l’entorn rural. 
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El Govern referma el suport a les associacions de 
famílies adoptives i d’acollida 
 

 L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció destinarà enguany 
100.000 euros a la convocatòria específica de subvencions per a les 
activitats que impulsen aquestes entitats 

 
El Govern destinarà 100.000 euros a la convocatòria de subvencions adreçada 
a associacions vinculades a l’acolliment i l’adopció a Catalunya. Concretament, 
la convocatòria impulsada per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) 
finança jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores, 
associacions de famílies d'infants adoptats a Catalunya o en altres països i 
associacions de persones que han estat adoptades o acollides en família aliena. 
 
Les bases de la convocatòria estableixen que es prioritzaran aquelles iniciatives 
adreçades a oferir formació perquè les famílies disposin de més eines i recursos 
per afrontar les situacions que es puguin donar en la convivència diària; 
acompanyar el creixement de la relació entre l'infant acollit o adoptat i la família, 
i acompanyar el creixement personal i la creació d'una identitat adoptiva 
positiva. L’ICAA preveu que aquesta línia de subvenció s’obrirà en les properes 
setmanes. 
 
 
Altres Acords 
 
Entre els Acords de Govern aprovats avui també s’ha autoritzat la transferència 
de 120.000 euros del Departament de Drets Socials per a l’aportació al Consorci 
Administració Oberta de Catalunya en el marc de col·laboració per al 
finançament de l'impuls i la consolidació del Servei Hestia, com a solució 
informàtica per a la gestió dels serveis socials prestats pels ens locals. 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat també la transferència de crèdit per un 
import de 60.000 euros del Departament de Drets Socials al Departament de 
Cultura en el marc de col·laboració del programa Apropa Cultura. Aquesta 
iniciativa connecta entitats socials amb programadors culturals i fa possible que 
persones en situació vulnerable i en risc d’exclusió social puguin gaudir de la 
programació de teatres, auditoris, museus, i festivals d’arreu de Catalunya. 
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El Govern destina gairebé un milió d’euros a la 
convocatòria 2021 de subvencions per a les comunitats 
catalanes a l’exterior 
 

 També reserva 600.000 euros més per a la convocatòria de suport a 
la internacionalització d’entitats catalanes 
 

El Govern ha aprovat destinar 960.000 euros a la convocatòria 2021 de 
subvencions a les comunitats catalanes a l’exterior i 600.000 euros més a 
atendre les subvencions d’enguany de suport a la internacionalització d’entitats 
catalanes. El Consell Executiu ha autoritzat el Departament d’Acció Exterior i 
Transparència a fer aquestes despeses, que es repartiran entre els 
pressupostos de 2021 i el 2022. Enguany, l’import total a atorgar en la 
convocatòria de subvencions a les comunitats catalanes és de 10.000 euros 
més que l’any passat. 
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Nomenaments  
 
Departament de la Presidència 
 
Aranzazu Colom Nart, directora general de Serveis Consultius i 
Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya 
 
Nascuda a Palma de Mallorca l’any 1979.  
 
Llicenciada en Dret i Màster  en  dret (intensificació  dret  del  treball  i  RRHH)   
per  ESADE-  Facultat  de Dret de la Universitat Ramon Llull. També té estudis 
superiors finalitzats de música i arpa al Conservatori del Liceu i la Royal School 
of Music. 
 
S’incorpora al cos d’advocacia de la Generalitat a la Direcció General de Serveis 
Consultius i Coordinació Jurídica al 2009, on ha estat advocada adscrita a la 
direcció del Gabinet Jurídic fins a l’any 2012 i responsable de l’àrea normativa 
fins a l’actualitat.   
 
Continua  enriquint la seva formació  a la UOC amb el Màster  universitari  en  
Drets humans, democràcia i globalització  finalitzat al 2017. Formadora interna 
de l’Escola d’Administració Pública i formadora ocasional del Centre d’ Estudis 
i Formació Jurídica Especialitzada. Ha participat com a coautora i coordinadora 
en 15 llibres jurídics, relatius tant a l’estricta preparació d’oposicions com de 
contractació, dret internacional i dret administratiu.  
 
Membre i fundadora de l’associació de caràcter sindical Fòrum d’Advocacia de 
la Generalitat, on és la responsable de l’edició de la revista d’anàlisi i actualitat 
jurídica DIRECTUM. 
 
Joan Domènec Abad i Esteve, director general de l'Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 
 
Nascut a Barcelona l’any 1974.  
 
És llicenciat en dret i té un mestratge en dret públic i organització administrativa 
(UPF). Ha estat secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia del 
Departament de Justícia (juny 2018-juny 2021), gerent territorial de Barcelona 
Ciutat i L’Hospitalet de Llobregat del Departament de Justícia (febrer 2016-juny 
2018), subdirector general d’Ordenació Turística de la Direcció General de 
Turisme (febrer 2007- octubre 2016) i assessor jurídic i advocat administrativista 
i, específicament, urbanista, per compte propi, des de 1998 fins febrer de 2007. 
També ha estat lletrat de la Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona 
(Direcció de Serveis de Planejament), des de gener de 1999 fins a febrer de 
2007 i advocat urbanista i especialista en dret de telecomunicacions per a 
l’empresa IVIRON (2005-2007) i col·laboració amb el Consorci LOCALRET.  
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Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori 
 
Antoni Morral i Berenguer delegat territorial del Govern de la Generalitat 
a Barcelona 
 
Nascut a Cerdanyola del Vallès l’any 1957.  
 
És diplomat per la UAB en Ciències de l’Educació. Va iniciar la seva trajectòria 
institucional a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. Diputat a la Diputació de Barcelona entre 1995 i 2003, on va 
ser president de l’Àrea de Medi Ambient entre 1999 i 2003. Alcalde de 
Cerdanyola del Vallès entre 2003 i 2009 i diputat al Parlament de Catalunya des 
de 2017 fins a l’actualitat.  
 
Teresa Pallarès Piqué, delegada territorial del Govern de la Generalitat a 
Tarragona 
 
Nascuda a Marçà l’any 1964.  
 
És llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (UB), 
compta amb un postgrau en Comunicació personal i mediàtica per la UAB i el 
Programa d’Alta Direcció d’Empreses per l’IESE. Va iniciar la seva trajectòria 
política el 2003 com a regidora a l’Ajuntament de Reus i també va ocupar 
diversos càrrecs públics a la Generalitat i l’Estat fins al 2012. Entre 2013 i 2017 
va ser directora general de l’Associació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT). Diputada al Parlament de Catalunya des de 2017 i regidora 
d’Economia, Coneixement i Habitatge a l’Ajuntament de Reus des de 2019 fins 
a l’actualitat.  
 
Ricard Pérez Llordes delegat territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt 
Pirineu i Aran. 
 
Nascut el 1975 a Oliana.  
 
Ha estat regidor de l’Ajuntament d’Oliana des de l’any 2011 fins a l’actualitat. 
Fins a l’any 2019, va ser tinent d’alcalde del consistori, al capdavant de 
regidories com turisme, atenció a les persones, comerç i urbanisme, així com 
conseller comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, al capdavant de les 
àrees d’Atenció i Serveis a les Persones i de Governació i Cooperació municipal 
i Serveis al territori. Tècnic especialista del Departament de Justícia des de 
2007, ha estat nomenat nou delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran. 
 
 
Rosa Vestit i Villegas delegada territorial del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central 
 
Nascuda a Sant Quirze de Besora l’any 1969.  
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És llicenciada en Psicologia, especialitat industrial, per la Universitat de 
Barcelona (UB).  
 
Va ser alcaldessa de Sant Quirze de Besora entre 2011 i 2018, i directora 
general d’administració local de la Generalitat des de 2018 fins ara. 
 
Laia Cañigueral i Olivé delegada territorial del Govern de la Generalitat a 
Girona 
 
Nascuda a Cassà de la Selva l’any 1981.  
 
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha 
completat la seva formació amb un postgrau en Participació Ciutadana i 
Desenvolupament Sostenible (UAB) i amb un postgrau en Govern Local a la 
Universitat de Barcelona (UB). També ha cursat especialitzacions universitàries 
en l’àmbit de la gent gran i en la inserció laboral de col·lectius amb dificultats. 
 
L’any 2006 va esdevenir diputada al Congrés dels Diputats en representació de 
les JERC on va ser portaveu de les Comissions d’Educació i Ciència i de 
Cooperació Internacional per al desenvolupament. Entre l'abril i el novembre de 
2019 va tornar a ser diputada al Congrés del Diputats per Girona, on va exercir 
de secretària primera i portaveu d’ERC a la Comissió de Salut, Consum i 
Benestar Social, i també portaveu d’ERC a la Comissió de les Polítiques 
Integrals de la Discapacitat i a la Comissió d’Igualtat. 
 
Ha treballat en l’àmbit de la inclusió social i de la Igualtat a l’Institut Català de 
les Dones, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció i a l’Agència Catalana 
de la Joventut. En l'àmbit feminista, actualment, forma part de l’entitat Dones 
Republicanes i de la Plataforma Feminista Gironina des d'on participa 
activament. 
 
Des de jove ha estat implicada en el teixit associatiu i és una activista en les 
lluites socials. En l'àmbit local, amb només 15 anys va ser voluntària del 
GRAMC de Cassà de la Selva (Grup de Recerca i Actuació sobre Minories 
Culturals i Treballadors Estrangers) i també va ser membre de la Colla 
Excursionista Cassanenca. Ja com a estudiant universitària a la UAB, es va 
involucrar en la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (CEPC) i, 
posteriorment, va ser la delegada sindical per la Intersindical-CSC quan 
treballava a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
 
 
David Alquézar Claramunt, delegat territorial del Govern de la Generalitat 
al Penedès 
 
És Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Química Industrial  per l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada. Convalidació 
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acadèmica Grau en Enginyeria (nivell 2) del “Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior” (MECES) i el nivell 6 del Marc Europeu de 
Qualificacions (EQF) certificat pel Ministeri d’Educació Cultura i Esports (2017). 
Diploma de Postgrau Gestió Ambiental - Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial d’Igualada (2006).  
 
Ha exercit d’Enginyer Municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès fins 
l’actualitat.  
 
Vinculat a Esquerra Republicana de Catalunya des de 2002, va impulsar la 
secció local de Sant Martí de Tous. Militant d’ Esquerra Republicana de 
Catalunya des de l’any 2007, ha estat  responsable de la sectorial de política 
municipal d’ERC Anoia. Actualment és Alcalde de Sant Martí de Tous; President 
de la mancomunitat Anoia de Ponent ;  Vicepresident primer de promoció 
econòmica i cap del grup d’Esquerra Republicana al Consell Comarcal de 
l’Anoia.  
 
Albert Salvadó Fernandez, delegat territorial del Govern de la Generalitat 
a les Terres de l'Ebre 
 
Nascut a Amposta l’any 1969.  
 
És Enginyer tècnic de professió i postgrau en gestió directiva. Fins ara ha 
estat director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 
(IDECE). Ha treballat en diferents empreses del sector privat i pel que fa a 
l’àmbit polític va ser gerent del Consell Comarcal del Montsià entre 2004 i 
2006. Des de l’any 2011, és regidor de l’Ajuntament de la Ràpita, on des del 
2015 és tinent alcalde i responsable de la regidoria d’Hisenda i Promoció 
Econòmica. 
 
Va ser president de la Federació de l’Ebre, entre els anys 2015 i 2016, i des 
del 2020 és el responsable de la Secretaria d’Acció Política i Sectorial.  
Membre de la secció local d’Esquerra Republicana de la Ràpita ha estat 
Secretari d’Organització de la Federació de l’Ebre d'Esquerra (2012-2015), 
president (2015-2016), vocal (2016-2019)  i des del 2020 és el Secretari 
d’Acció Política i Sectorial.   
 
Des del mes d’agost de 2019 dirigeix l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l'Ebre (IDECE). Anteriorment hav, havia estat cap del Gabinet 
del delegat territorial del Govern, Lluís Salvadó, entre els anys 2006 i 2010.  
 
 
Bernat Solé i Barril, delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida 
 
Nascut a Agramunt l’any 1975.  
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És enginyer industrial Superior en Mecànica (UPC-Barcelona).  
 
Ha estat conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
durant la darrera legislatura. Prèviament, ha estat enginyer per compte propi 
(Enginyeria Solé), coordinador informàtic i professor funcionari de Secundària a 
Artesa de Segre i a Calaf, així com professor de tecnologia i automoció a La 
Salle de Mollerussa. També ha estat enginyer de disseny de producte a 
Maxiporc i Rotecna, a més d’enginyer de producció al Grupo Consist.  
 
Del 2015 al 2020 va ser diputat al Parlament de Catalunya  i del 2016 al 2020 
va ser secretari de Política institucional de l’Executiva Regional d’ERC a Lleida. 
Membre de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya en representació territorial 
de la Federació de Municipis de Catalunya (2012-2015), alcalde d’Agramunt 
(2011-2020) i regidor del mateix consistori (2007-2011).  
 
 
Departament d’Empresa i Treball 
 
Jordi Torrades Aladrén, director general de Comerç  
 
Nascut a Barcelona l’any 1965.  
 
És llicenciat en Psicologia, especialitzat en psicologia social i en psicologia de 
les organitzacions i del treball (UAB). És funcionari de carrera de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
Al llarg de la seva trajectòria professional ha desenvolupat diverses 
responsabilitats de gestió pública en l’àmbit municipal i també al sector del 
comerç. Ha estat gerent del Districte municipal de l’Eixample de l’Ajuntament 
de Barcelona (2017-2019), i també de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona- IMMB- (2003-2017). Del 2000 al 2003 va ser cap de Serveis 
Generals del mateix IMMB. Amb anterioritat va ser administrador de l’Escola 
Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú (1993-2000). Actualment era el 
coordinador del Campus Nord de la UPC (2019-2021).  
 
Marta Domènech Tomàs, directora general de Turisme 
 
Nascuda a Falset l’any 1974.  
 
És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques (URL), diplomada en 
Màrqueting (ESIC), experta en protocol per la Universitat d’Oviedo i sommelier 
professional per la Universitat Rovira i Virgili.   
 
La seva trajectòria professional està vinculada al sector turístic i al món de 
l'emprenedoria. Des del 2007 és gerent de l’hotel familiar Hotel- Hostal Sport al 
Priorat. Així mateix, és presidenta de l’Associació d'Empresaris d'Hostaleria de 
la Província de Tarragona (AEHT); vicepresidenta de Pimec Tarragona; 
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presidenta de l'Associació Allotjaments amb DO i responsable d'Internacional 
de la Cambra de Comerç de Reus. Actualment també és patrona de la Fundació 
Catalunya La Pedrera i membre de la Junta Directiva del Racc. Amb anterioritat, 
va ser directora del departament  de Publicitat i de Compres (circular/ tricot) a 
Mango (1997–2004). 
 
 
Departament d’Economia i Hisenda 
 
Ferran Rodero Tomas, director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació 
 
Nascut a Barcelona l’any 1978.  
 
És enginyer industrial superior, especialitzat en gestió d'empreses i màster en 
Direcció i Administració d’Empreses MBA per EADA. També compta amb 
diverses certificacions de comunicació i negociació i Business Angels per 
ESADE.  
 
Ha estat delegat d’ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la 
Generalitat) a Girona des del 2008 i fins l’actualitat. Ha compaginat aquest 
càrrec amb el de coordinador del grup de benchmarking d’emprenedors del 
Fòrum Carlemany, des de desembre del 2019. També ha mantingut una 
activitat acadèmica i docent. Ha estat professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) des d’octubre del 2016 i ha mantingut una estreta 
relació amb la Universitat de Girona, on ha estat professor associat, 
col·laborador i tutor de grup MBA. Igualment, entre el 2005 i el 2008 ha 
realitzat tasques de desenvolupament empresarial a Gas Natural. 
 
Miquel Buch i Moya, president d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Nascut a Premià de Mar l’any 1975.  
 
Compta amb més de deu anys d’experiència a l’empresa privada en l’àmbit de 
l’assessorament fiscal, laboral i d’assegurances. És graduat en Formació 
Professional de la branca administrativa. Ha realitzat el postgrau en Lideratge i 
Govern Local de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Ha estat conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya des del mes de juny 
de 2018 fins al setembre de 2020 i diputat al Parlament de Catalunya fins al 
passat mes de març. 
 
Va ser alcalde de Premià de Mar des del febrer de 2007 fins al desembre de 
2017, diputat a la Diputació de Barcelona entre els anys 2007 i 2011 i president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques des de l’octubre de 2011 
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fins al gener de 2018. Va ser president del Consell de Governs Locals de 
Catalunya.  
 
 
Departament d’Acció Exterior i Transparència 
 
Montserrat Vilalta Cambra, directora general d’Afers Europeus i 
Mediterranis 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1965. 
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB); doctoranda en 
Direcció i Organització d’Empreses (UPF) i diplomada en Marketing de Serveis 
(ESADE) i en Alta Direcció en Vendes (IESE). 
 
Ha estat directora general de Comerç i directora del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) de la Generalitat de Catalunya. Ha 
treballat com a subdirectora general a l’Associació Multisectorial d’Empreses 
(AMEC), on ha gestionat l’àrea d’operacions per al suport a la 
internacionalització i innovació de les empreses. A més, ha participat en la 
creació de l’organització empresarial de comerç COMERTIA com a directora. 
La seva trajectòria professional també ha estat vinculada al món empresarial, 
sòcia directora de l’empresa Spiri, de Facto-Estratègia i Marketing, i també sòcia 
de Consultors de Marketing Systems. 
 
Ha estat professora a diverses universitats de Catalunya, com ara la Universitat 
de Barcelona (UB) o la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre altres, en l’àrea 
d’organització d’empresa i màrqueting. 
 
 
Departament d’Educació 
 
Àngel Luis Miguel Rodríguez, director general de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial  
 
Nascut a Càceres l’any 1964.  
 
És graduat com a tècnic especialista en Electrònica de comunicacions (1982). 
 
Des de 2008 fins ara ha estat el director del l'Institut Pere Martell de Tarragona, 
on anteriorment va ocupar diferents càrrecs. La seva trajectòria professional 
està marcada per la formació al llarg de la vida, així com per la participació en 
programes i projectes pioners del Departament d'Educació. 
 
Va obtenir el reconeixement per part del Consell Català de la Formació 
Professional, edició 2017, a la seva trajectòria individual desenvolupada en el 
camp de la formació professional. 
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Dolors Collell Surinyach, directora general de Professorat i Personal de 
Centres Públics 
 
Nascuda a Manlleu l’any 1960.  
 
És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i en Art 
Dramàtic per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
 
El 2018 va ser nomenada directora dels Serveis Territorials d’Educació a la 
Catalunya Central, càrrec que ha ocupat fins l’actualitat. Anteriorment també en 
va ser directora, en el període de 2009 a 2011. Entre el 1986 i el 2009 va ocupar 
diferents càrrecs a l’Institut Cirviànum de Torelló, com a sotsdirectora, 
coordinadora pedagògica i directora del centre. També ha estat directora de 
l’Institut La Plana de Vic (2012-2017). 
 
 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
 
Marta Morera Marcé, directora de l'Institut Català d'Energia 
 
Nascuda a Campdevànol l’any 1979.  
 
És llicenciada en Ciències Ambientals, especialitat en Gestió i Planificació 
Ambiental (UdG), i Màster en Energia pel Desenvolupament Sostenible, 
energies renovables i estalvi i eficiència energètica (UPC). Ha estat responsable 
d’Acció Ambiental a l’Ajuntament de Rubí, on també ha estat tècnica de Medi 
Ambient, i responsable tècnica del projecte estratègic ‘Rubí Brilla’.  
 
 
Departament de Drets Socials 
 
Josep Maria Forné i Febrer, director general de Serveis Socials  
 
Nascut a Barcelona l’any 1962.  
 
Llicenciat en Filosofia per la UAB (1985), Màster en Filosofia de la Ciència i 
Suficiència Investigadora, també per la UAB (1993). És professor de filosofia 
des del 1985 (oposició aprovada el 1986), i des del 2008 Catedràtic de 
secundària. També és professor estable d’Història de la Filosofia i d’Ètica a 
l’IREL (Institut Superior de Ciències Religioses) des del 1992.  
 
Ha estat cap d’Estudis i secretari a l’Institut Màrius Torres de Lleida entre el 
1989 i 1995. Entre el 1996 i el 2008 va ser director del mateix Institut. Ha estat 
director dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família 
a Lleida entre el 2013 i el 2015. 
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Ha estat president de l’Associació del Banc dels Aliments de Lleida, des de la 
seva fundació el 2006 fins el 2013, i ha estat president de la federació catalana 
dels bancs dels Aliments, també des de la seva fundació a l’abril del 2013 fins 
el novembre del mateix any. 
 
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya l’ XI i la XII legislatura. 
 
Carles Segura i Buixó, director de l'Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció 
 
Nascut a Sant Fost de Campsentelles l’any 1963.  
 
Va completar estudis en Ciències Socials per l’Escola Superior de Ciències 
Socials de l’ICESB (Facultat de Teologia, 1991), estudis en l'especialitat de 
Sociologia a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB i 
Postgrau en Gestió i Administració Local (UAB 2009).  
 
Ha estat, entre altres responsabilitats, assessor d’informació i comunicació de 
la consellera de la Presidència (2019-2021); assessor tècnic de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones de la Diputació de Barcelona (2017-2019) i assessor d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, on va formar part dels equips tècnics 
encarregats de l’elaboració de l’Enquesta sobre infraestructures i serveis per a 
la indústria local (2007) i per a l’elaboració de l’Ordenança municipal de 
convivència i civisme (2006).  
 
També ha estat membre del Gabinet d’Estudis d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, on va formar part de l’equip tècnic encarregat de l’elaboració de 
l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya i altres estudis en l’àmbit de la 
seguretat pública, i professor de l’Escola de Policia de Catalunya (2000-2003). 
 
A més de les activitats professionals, també ha estat co-organitzador de 
diferents intercanvis juvenils i seminaris d’àmbit europeu sobre gestió d’entitats 
juvenils, formació i orientació professional. 
 
És membre de l'Associació Catalana de Sociologia (Societat Catalana de 
Sociologia) adscrita a l'Institut d'Estudis Catalans i soci, entre altres, de Creu 
Roja i Òmnium Cultural. 
 
Jordi Sendra i Vellvè, director general de Prestacions Socials 
 
Nascut a Tarragona l’any 1961. 
 
Batxiller Superior. Ha treballat com a tècnic informàtic de la Generalitat de 
Catalunya al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca entre 1982 i 1991.  
Ha estat cap de Gabinet de Presidència al Port de Tarragona (2011) i Cap de 
la Divisió de Creuers des de 2018 fins a 2021.  
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Ha estat regidor de Serveis Públics i Tinent d’Alcalde d’Urbanisme entre els 
anys 2002-2011, senador per Tarragona entre 2011 i 2015 i diputat al Parlament 
de Catalunya entre 2015 i 2017.  
   
 
Departament de Cultura 
 
Josep Vives Gràcia, director general de Creació, Acció Territorial i 
Biblioteques 
 
Nascut a Barcelona el 1970.  
 
És diplomat en Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona, 
1990-1992), llicenciat en Documentació (Universitat de Barcelona, 1998-2000) 
i ha realitzat estudis de Filosofia (Universitat de Barcelona, 1992-1996). Té un 
postgrau en Direcció i Gestió Públiques (Escola d'Administració Pública de 
Catalunya / Escola Universitària Politècnica de Mataró-Tecnocampus, 2018-
2019). 
 
Des del 2014 és professor col·laborador de la Universitat de Catalunya (UOC), 
actualment participa en el Màster de gestió estratègica de la informació i el 
coneixement a les organitzacions, el Grau d’Informació i Documentació i el 
Màster d'administració i govern electrònic.  
 
Del 1988 al 1995 va desenvolupar la seva activitat a l’àmbit privat. Des de l’any 
1995 ha treballat a biblioteques de diferents institucions privades i públiques 
especialment a la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Des del 2007 ha exercit diferents càrrecs i funcions al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i actualment era el cap del Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura. 
 
Ha publicat diferents treballs acadèmics relacionats amb la gestió bibliotecària, 
aspectes de propietat intel·lectual en l’àmbit cultural, alfabetització 
informacional i deontologia professional. 

 
Adelaida Moya Taulés, directora general de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural 
 
Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1972. 
 
Actualment és regidora de Cultura i Recursos Humans a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, càrrec electe des de 2015. Ha treballat com a periodista en 
diversos mitjans de comunicació locals.  A l’administració local ha 
desenvolupat tasques de direcció i coordinació en els àmbits de les regidories 
de Comunicació, Participació Ciutadana i Joventut, a més de Cultura. 
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Ha estat vinculada a la gestió cultural a través de l’empresa Talia Gestió 
Cultural, de la qual en va ser cofundadora. Ha treballat en l’organització de 
festivals, diversos cicles de dinamització pensats per a museus i sobretot en la 
coordinació d’espectacles de petit format i de gires teatrals. 
 
La cultura popular sempre ha format part de la seva vida d’una manera molt 
natural. A través de la vinculació familiar i després personal, ha estat 
involucrada amb les entitats culturals de la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on 
hi ha una gran tradició associativa al voltant del Carnaval o de la Festa Major. 
 
En l’àmbit polític ha estat presidenta de la secció local d’ERC a Vilanova i la 
Geltrú i vicepresidenta de la Regional del Penedès.  
 
 
Departament  de Justícia 
 
Joan Ramon Casals Mata, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques  
 
Nascut a Molins de Rei l’any 1974.  
 
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Dret 
Financer i Tributari. 
 
La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat majoritàriament en l’àmbit de 
la gestió pública. Casals ha estat alcalde de Molins de Rei entre 2012 i 2019. 
En aquest Ajuntament ha exercit també com a tinent d’alcalde i ha estat al 
capdavant de les regidories d’Urbanisme, Cultura, Promoció Econòmica i Fira, 
i Ocupació. 
 
En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, ha estat director de l’Oficina del 
President i director general de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat. 
També ha estat diputat al Parlament de Catalunya durant la XI legislatura. 
 
Al capdavant de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, el nou 
director és el màxim responsable en matèria d’associacions, fundacions i 
acadèmies; també en l’àmbit del dret civil català, la mediació i els mitjans 
alternatius a la resolució de conflictes, i dirigirà i supervisarà els registres de 
grups d’interès i de parelles estables, entre altres.  
 
Annabel Marcos Vilar, directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
 
Nascuda a Tortosa l’any 1968.  
 
Aquesta és la segona vegada que ocupa aquesta responsabilitat de directora 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, que ja va exercir de desembre de 
2015 fins a finals de febrer de 2016. La trajectòria professional d’Ana Isabel 
Marcos s’ha desenvolupat sobretot en l’àmbit de l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya, on ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat. Fins 
ara, ha estat secretària d'Administració i Funció Pública, directora de l'Institut de 
Seguretat Pública del Departament d'Interior i directora del CIRE. En l’àmbit de 
l’Administració municipal, ha estat gerent de la Societat Anònima Municipal de 
Gestió Urbanística de l'Ajuntament d'Amposta. També ha estat diputada al 
Parlament de Catalunya durant la IX i X legislatures, i també ha exercit 
d’advocada. 
 
És llicenciada en Dret, té el màster Executive Management of Public 
Administration (EMPA) per ESADE, un postgrau en Dret Local i un postgrau en 
Dret Urbanístic, ambdós per la Universitat Rovira i Virgili, i és corredora 
mediadora d'assegurances. També ha assistit a diversos cursos de l’Escola de 
Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, i 
d’Aptitud Pedagògica. 
 
 
 


