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El Govern analitza l’informe de Protecció Civil amb un balanç 
de les afectacions i actuacions per les inundacions del Montsià 
i el Baix Ebre 

 L’informe recull les principals actuacions realitzades pels cossos 
d’emergència de la Generalitat. Bombers de la Generalitat, amb el 
suport de Salvament Marítim, Mossos d’Esquadra, Policies Locals, 
Agents Rurals, van rescatar i evacuar gairebé 200 persones en 
diferents localitzacions, com el càmping dels Alfacs i altres zones 
d’Alcanar 

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest dimarts un 
informe realitzat per la Direcció General de Protecció Civil que explica les 
actuacions i afectacions per les inundacions del Montsià i el Baix Ebre de l’1 de 
setembre de 2021. 

L’informe recull les principals actuacions realitzades pels cossos d’emergència 
de la Generalitat. Bombers de la Generalitat, amb el suport de Salvament 
Marítim, Mossos d’Esquadra, Policies Locals, Agents Rurals, van rescatar i 
evacuar gairebé 200 persones en diferents localitzacions, com el càmping dels 
Alfacs i altres zones d’Alcanar. 

També es van atendre desenes de persones per part del SEM i es va acollir de 
forma coordinada entre Protecció Civil de la Generalitat i els ajuntaments 
d’Alcanar i d’Ulldecona, juntament amb Creu Roja, fins a 87 persones en 
diferents centres d’acollida, a més d’11 persones ateses in situ en masies 
aïllades. Un cop passada la fase aguda de l’emergència, els dies 3, 4 i 5 de 
setembre, Protecció Civil de la Generalitat i els ajuntaments afectats han 
mantingut un important dispositiu amb més de 100 voluntaris de protecció 
civil i ocasionals de diferents punts del territori per netejar habitatges, carrers i 
infraestructures.  

Resposta ràpida i coordinada d’una situació imprevista 

La resposta per part dels serveis d’emergències va ser coordinada i immediata 
per poder prioritzar les actuacions més urgents com ara els rescats de persones 
en situació de perill, així com assegurar els serveis i infraestructures en perill, 
sense haver de lamentar danys personals rellevants.  

En aquest sentit, Protecció Civil de la Generalitat va contactar amb les sales 
centrals i comandaments dels serveis d’emergència per agilitzar el 
desplegament operatiu i la resolució de les incidències seguint els protocols del 
pla INUNCAT. Es va demanar de forma directa des de la sala CECAT de 
Protecció Civil que calia limitar la mobilitat en ambdues comarques, i es va 
contactar amb els operadors de serveis bàsics (electricitat, telecomunicacions, 
carreteres i ferrocarril) per valorar les incidències i possibles afectacions greus, 
monitoritzar l’estat de les xarxes, actuar segons les afectacions i informar-ne la 
població.  
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Seguint les previsions del pla INUNCAT, Bombers de la Generalitat va 
desplegar i coordinar un Centre de Comandament Avançat (CCA) al parc de 
bombers d’Amposta, per coordinar la resposta operativa in situ per a la resolució 
de les incidències, prioritzant les actuacions i garantint la seguretat en les 
intervencions. 

Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals van desplegar 
els recursos terrestres, aquàtics i aeris especialitzats. El SEM es va desplegar 
a la zona, tot i que no van haver de lamentar-se afectacions personals greus. 
Protecció Civil de la Generalitat també s’hi va desplaçar per coordinar l’atenció 
de persones afectades i preparant diversos centres d’acollida conjuntament 
amb els ajuntaments i Creu Roja, que activa els grups logístics de què disposa. 

D’altra banda, el Comitè Tècnic del pla INUNCAT es va reunir fins a tres 
ocasions al llarg del dia (a les 14 h, les 16.30 h i les 20 h), amb presència del 
conseller d’Interior, per tal avaluar la situació i mantenir la petició de no mobilitat 
al Montsià i al Baix Ebre. El Comitè Tècnic es va reunir també el dia 2 a les 
7.30h i les 13h, moment en què es va decidir desactivar el pla INUNCAT, un 
cop constatat que estaven restablerts la circulació viària i ferroviària i el 
subministrament elèctric i que les telecomunicacions anaven recuperant-se.  

Protecció Civil, de forma coordinada amb els ajuntaments afectats, va reforçar 
les tasques de neteja (amb voluntariat de protecció civil) en un dispositiu que es 
va mantenir actiu i amb una gran activitat els dies dies 3, 4 i 5 amb voluntariat 
de protecció civil d’arreu de Catalunya i voluntariat ocasional. Finalment, a 
petició de l'Ajuntament d’Alcanar, el SEM està preparant un dispositiu de 
psicòlegs pel seguiment dels afectats.  

Els danys i l’emergència en dades 

El telèfon d’emergències 112 va atendre 711 trucades de ciutadans alertant de 
527 incidències. 

Pel que fa al subministrament elèctric, en el moment de màxima afectació, fins 
a 17.646 abonats del Montsià i el Baix Ebre (sobretot i massivament a Alcanar 
i Sant Carles de la Ràpita) es van quedar sense llum, a banda de l’afectació 
telefònica fixa a Alcanar, Ulldecona i mòbil a Alcanar.  

Es va produir el tall de vies principals com l’AP7, l’N-340 i altres de secundàries, 
i també es va veure interrompuda la circulació ferroviària. 

Pel que fa als danys materials ocasionats per les greus pluges, a Alcanar es va 
arribar a acumular una alçada d’aigua de 60 cm a les voreres dels carrers i tots 
els soterranis i aparcaments de la zona més nova del casc urbà es van inundar, 
i l’aigua va arribar a alçades de més de 2 metres. A les Cases d’Alcanar es va 
produir una gran avinguda d’aigua que va arribar a alçades de més d’1,5 m, i va 
provocar la inundació de tota la part antiga del nucli urbà. Amb l’arribada de les 
aigües a la desembocadura es va produir un gran esvoranc que va fer 
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desaparèixer un tram del vial paral·lel a la línia marítima. Aquest fet ha 
comportat la desaparició de part del col·lector de sanejament en el tram que 
connecta el clavegueram del nucli urbà amb la depuradora i altres serveis. 
Aquest gran forat talla la connexió viaria de la zona nord-est del municipi i la 
seva connexió amb la carretera N-340 i les urbanitzacions perimetrals existents 
en aquest nucli urbà.  

D’altra banda, per sobre de l’N-340, al barranc de sant Jaume van resultar 
afectades torres de tensió mitjana; a les urbanitzacions d’Alcanar-platja es van 
descalçar parcel·les amb afectacions a algun habitatge que va quedar afectat 
en l‘àmbit de la fonamentació; i al Càmping dels Alfacs va haver-hi inundacions 
greus, vehicles arrossegats, bungalous amb danys greus i es van evacuar a tots 
els clients. A més, 3 centres educatius es van veure afectats. 

Pel que fa al municipi d’Ulldecona, es va patir la inundació de baixos i locals, 
inclosos la Biblioteca, l’Ajuntament i el Pavelló municipal, i es va inundar el 
polígon industrial. A Sant Carles de la Ràpita es van produir danys per 
inundacions en baixos de la zona nord del nucli urbà i en camins agrícoles.  
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei d’economia social i solidària  

El Govern ha aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu la memòria 
preliminar de l’Avantprojecte de llei d’economia social i solidària. Per iniciativa 
del Departament d’Empresa i Treball, continua la tasca d’elaboració de 
l’Avantprojecte de Llei de l’Economia Social i Solidaria (ESS) que parteix del 
treball conjunt i de consens amb el moviment de l’ESS a Catalunya, representat 
per AESCAT (Confederació de Cooperatives de Catalunya, Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats 
de Catalunya, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya) 

La futura Llei d’Economia Social i Solidària tal com ja es va consensuar en el 
document de bases (https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-
_economia_cooperativa/publicacions/documents/Bases_Llei_Economia_Socia
l_Solidaria.pdf) ha de ser inclusiva, transformadora, flexible i alineada amb les 
diferents propostes i iniciatives legislatives europees. 

La futura llei ha d’incorporar els principis i valors de l’ESS que són: 

 Orientació cap a l’interès general i el bé comú 

 Sense finalitat de lucre o distribució limitada d’excedents 

 Funcionament democràtic 

 Transformació social feminista 

 Creació d’ocupació estable i de qualitat 

 Compromís amb el medi ambient 

 Arrelament amb el territori 

 Transparència 

 Intercooperació 

Així mateix, la llei vol donar resposta als reptes de l’Economia Social i Solidària  
com ara l’establiment d’un marc jurídic de l’ESS per crear i mantenir una identitat 
comuna, preveure mesures de foment i promoció i donar el reconeixement i la 
representativitat que li pertoca. 

Amb l’aprovació de la memòria preliminar, el Govern efectua  el  primer  pas 
d’aquest tràmit, que és una consulta pública prèvia oberta a tota la ciutadania 
catalana, a través de la publicació del text al portal Participa 

https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/publicacions/documents/Bases_Llei_Economia_Social_Solidaria.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/publicacions/documents/Bases_Llei_Economia_Social_Solidaria.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/publicacions/documents/Bases_Llei_Economia_Social_Solidaria.pdf
https://participa.gencat.cat/?locale=ca
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El Govern dona suport a la candidatura de Barcelona a 
la capitalitat mundial de l’arquitectura i a la celebració 
del Congrés Mundial de la Unió Internacional 
d’Arquitectes durant l’any 2026 

 El Protocol va ser subscrit per la Generalitat el 28 de juny de 2021 
per enfortir el paper de la capital catalana com a centre de producció 
i pensament de l’arquitectura i el disseny urbà contemporani  

El Govern ha aprovat avui validar la subscripció del Protocol per a l’impuls de la 
candidatura de la ciutat de Barcelona a la capitalitat mundial de l’arquitectura 
UIA-UNESCO i la celebració del Congrés Mundial de la Unió Internacional 
d’Arquitectes durant l’any 2026. El Protocol general d’actuació va ser signat el 
28 de juny de 2021 pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes d’Espanya i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

La Generalitat de Catalunya es compromet a contribuir a la promoció de 
l’esmentada candidatura per enfortir el paper de la capital catalana com a centre 
de producció i pensament de l’arquitectura i el disseny urbà contemporani i 
potenciar els valors de l’arquitectura urbana com a part fonamental del dret de 
la ciutadania a un entorn urbà de qualitat.  
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El Govern aprova la sanció a Cabify per cessió il·legal 
de persones treballadores 

 La quantia de la sanció que ha estat aprovada pel Consell Executiu 
és de 187.515 euros, quantitat inclosa en les actes de sanció 
imposades per una dotació total de 431.275 euros 

El Govern ha aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu imposar una sanció 
de 187.515 euros a l’empresa Cabify per cessió il·legal de persones 
treballadores. La quantia del total de sancions imposades pel Govern 
ascendeix, tal com es va anunciar el passat març, a 431.275 euros, tot i que 
només la de 187.515 euros ha hagut de ser aprovada pel Govern, atès que les 
sancions per cessió il·legal de persones treballadores han de ser superiors als 
150.00 euros perquè sigui necessària l’aprovació del Consell Executiu. 

Aquesta decisió s’ha pres arran de la proposta de sanció en acta aixecada per 
la Inspecció de Treball el passat 12 de març per la comissió d’una infracció molt 
greu per la vulneració de la normativa de relacions laborals, en concret per una 
cessió il·legal de persones treballadores. 

Com a conseqüència de la cessió il·legal, com a mínim 57 persones 
treballadores de l’empresa Inversions Andalusia Lloguer Vehicles Madrid 2014, 
SL es veuen perjudicades atès que se’ls aplica un conveni col·lectiu inferior al 
que els correspondria si estiguessin contractades directament per Cabify. 

Els perjudicis que pateixen aquestes persones treballadores es veuen reflectits 
en inferiors condicions econòmiques, vacances, permisos i menor capacitat de 
representació sindical i judicial. 

Cal recordar que aquesta sanció forma part de les actes de sanció aixecades 
per la Inspecció de Treball de Catalunya el passat 12 de març, que van sumar 
735.000 euros, dels quals 431.275 euros a Cabify,  i la resta a empreses 
transportistes i  a una ETT.  
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El Govern aprova les despeses per atendre la 
convocatòria 2022 d’ajuts al sector agrícola en matèria 
de sanitat vegetal a les Agrupacions de Defensa Vegetal 
(ADVs), per un import de 1.900.000 d’euros  

L’assessorament en la Gestió Integrada de plagues i en la utilització de 
sistemes de lluita alternatius a la lluita química que promouen les Agrupacions 
de Defensa Vegetal (ADV) esdevé un element imprescindible per la prevenció 
de plagues, malalties i males herbes, tenint en compte el medi ambient i la salut 
humana dins d’un context d’agricultura sostenible.  

En aquest sentit les ADVs constitueixen una peça clau per assolir els reptes que 
ens marca el Pacte Verd europeu, amb les estratègies per restaurar la 
biodiversitat i “De la granja a la taula”  per a un sistema alimentari just, saludable 
i respectuós amb el medi ambient, que insta a la reducció de l’ús dels productes 
fitosanitaris químics.  El coneixement i l’assessorament en Gestió Integrada de 
Plagues són la clau que permet a tots els actors de la cadena alimentaria fer 
que el control de plagues sigui sostenible. Els productors primaris tenen una 
necessitat particular de serveis d’assessorament objectius i fets a mida. 

Les ADVs constitueixen una peça clau per assolir els reptes del Pacte Verd 
Europeu (Green Deal). 

Les ADVs també representen un pilar imprescindible per desplegar els sistemes 
alternatius a la lluita química (captura masiva, confusió sexual, lluita biològica...) 
i  la digitalització de l’agricultura,  imprescindibles per assolir els objectius del 
Pacte verd europeu,  que requereixen un bon sistema d’assessorament tècnic 
de qualitat.  

Així doncs, el foment de les ADVs és una de les prioritats del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en matèria de sanitat vegetal. 
L’especialització que requereix la protecció vegetal, amb la introducció constant 
de noves plagues foranies i la restricció europea d’ús dels productes 
fitosanitaris, necessita cada dia tècnics amb coneixements profunds i 
experiència contrastada sobre el territori. Actualment hi ha registrades 118 ADV  
amb 177 tècnics que assessoren a prop de 23.000 agricultors.   

Les ADVs,  una eina imprescindible a Catalunya per assessorar i lluitar 
contra les plagues, malalties dels vegetals i males herbes.  

Les ADVs col·laboren amb els Servei de Sanitat Vegetal del Departament 
d’Acció Cimàtica en el  desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, 
principalment  de  les considerades prioritàries i que requereixen un seguiment 
específic programat com el foc bacterià i el virus de la sharka dels fruiters, la 
flavescència daurada de la vinya, la Halyomorpha halys, la recent entra de la 
Diabrotica virgifera del blat de moro,  i també per les que, tot i no haver-se 
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detectat a Catalunya, requereixen d’un estat d’alerta especial com els bacteris 
Xylella fastidiosa  o  l’HLB dels cítrics. També col·laboren amb les Estacions 
d’Avisos en el seguiment de les diferents plagues i malalties i esbrinar els 
moments més idonis dels tractaments fitosanitaris i en el seguiment i la lluita 
contra les noves plagues que, a causa de la globalització i el canvi climàtic, 
s’estan introduint al nostre territori.  

Les ADVs participen en els assajos i activitats en comú que realitzen els SSTT 
i també  en col·laboració amb centres de recerca i el sector dins dels programes 
Fruit.Net i Horta.Net. 
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El Govern destina 3 milions d’euros al subministrament 
de fruites, hortalisses, i llet a l’alumnat de centres 
escolars  

 
El Govern ha aprovat avui el pressupost per a una nova campanya adreçada a 
la promoció i el subministrament de fruites, hortalisses, i llet a l’alumnat de 
centres escolars per al curs 2021/2022, als que es destinaran 3.011.130,00 
euros  al Pla de consum de fruita i hortalisses i per al Pla de consum de consum 
de llet. Aquests Plans compta amb el suport financer europeu i la col·laboració 
dels departaments d’Acció Climàtica, Educació, i Salut. 
 
L’objectiu essencial dels Plans és contribuir a promoure els hàbits alimentaris 
saludables entre la població infantil, associar-los a la dieta mediterrània i reduir 
els nivells d’obesitat infantil. I és que el consum de fruita i hortalisses i el de llet 
líquida entre els infants és més baix del que seria recomanable, i el fet de 
consumir aquests productes ha de formar part dels hàbits alimentaris de les 
famílies i la seva compra hauria d’estar enfocada envers els beneficis que 
aporten per a la salut.  
 
En aquests Plans participaran al voltant de 1.300 escoles d’arreu de Catalunya 
i es beneficiaran uns 300.000 nens i nenes de 2on cicle d’educació infantil de 3 
a 6 anys i tota l’educació primària de 6 a 12 anys. 
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El Govern aprova 12 milions d’euros en subvencions 
per al finançament de dispositius electrònics als 
centres privats concertats  

 El Govern també destina 3,6 milions d’euros al servei 
d’emmagatzematge i distribució per a l’equipament dels centres 
educatius  

El Govern ha aprovat destinar, a través del Departament d’Educació, un import 
total de 12.000.000 euros per atendre la convocatòria de subvencions 
destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats 
concertats, per als cursos 2020-2021 i 2021-2022. 

Les despeses d’aquest servei seran amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
futurs del Departament d’Educació. Així doncs, s’hi destinaran 6.000.000 euros 
els anys 2021 i 2022. 

El Govern també ha autoritzat el Departament d’Educació per a la contractació 

del servei d'emmagatzematge, gestió d'expedicions, distribució amb lliurament 

en destí i seguiment del material per a l'equipament dels centres docents, per 

un import total de 3.629.520,00 euros. 

Les despeses d’aquest servei seran amb càrrec a pressupostos d’exercicis 

futurs del Departament d’Educació. Així doncs, s’hi destinaran 1.209.840 euros 

els anys 2022, 2023 i 2024. 
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El Govern aprova una despesa de 2.615.000 euros per a 
la convocatòria de la prestació d'atenció social a les 
persones amb discapacitat (PUA), per a l'any 2021 

 Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses 
ocasionades per l’adquisició de productes de suport i actuacions 
per promoure l’autonomia personal de les persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial 

El Govern ha aprovat avui autoritzar la despesa per atendre la convocatòria 
2021 per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència 
d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2021, per un import 
total de 2.615.000 euros.  

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per 
l’adquisició de productes de suport i actuacions destinades a permetre la 
promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat 
de vida i fomentar-ne la integració social. 

El departament de Drets Socials publicarà en breu la convocatòria, que 
incorpora el Catàleg dels productes i actuacions i condicions específiques 
d’accés. Es preveuen prestacions per a mobilitat i transport i prestacions per a 
l’autonomia personal i la comunicació.  

Poden ser-ne beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de 
discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits 
que s’especifiquen en la convocatòria. 
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El Govern declara d’interès social la restauració i 
ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana 

 El projecte planteja la restauració de 37,78 hectàrees de zona 
humida, que incidirà en la millora de diversos hàbitats d’interès 
comunitari i espècies protegides dins l’àmbit d’actuació 

El Govern ha aprovat declarar d’interès social, a l’efecte d’expropiació forçosa, 
el projecte constructiu de la restauració i ordenació de la zona dels Prats 
d’Albinyana, promogut per l’Autoritat Portuària de Tarragona, al terme municipal 
de Vila-seca.  

El projecte de restauració es va redactar en compliment dels condicionants 
indicats en el procediment d’avaluació ambiental estratègica del Pla especial 
d’ordenació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona, 
com a mesura compensatòria d’impacte ambiental d’aquest Pla.  

Aquest projecte planteja la restauració de 37,78 ha de zona humida en l’espai 
inclòs a la Xarxa Natura 2000, ES5140004, Séquia Major. Aquestes actuacions 
incideixen en la millora de diversos hàbitats d’interès comunitari (HIC) i espècies 
protegides dins l’àmbit d’actuació. L’àmbit afectat està inclòs en una àrea 
d’interès faunístic i florístic. 

Així, l’execució del projecte de restauració permetrà consolidar una de les 
majors zones humides entre el delta del Llobregat i el Delta de l’Ebre, amb una 
importància estratègica, entre altres, per a la migració de les espècies lligades 
a aquests ambients, especialment d’ocells aquàtics.  

El projecte preveu una illa especialment pensada per adequar espais aptes per 
a la possible nidificació de gavina corsa, Ichthyaetus audouinii, espècie 
protegida i que presenta una colònia de cria actualment en zona portuària amb 
la vulnerabilitat que això representa. També es preveu la creació de diferents 
ambients lacustres amb hàbitats favorables per a la recuperació del fartet, 
Lebias ibera, petit peix protegit en la categoria d’en perill d’extinció i que té a la 
séquia major una de les migrades poblacions que es veuran afavorides per 
aquesta actuació.  

Aquesta declaració obre la porta a l’execució de mesures compensatòries 
determinades en els procediments d’avaluació ambiental que sovint es trobaven 
en serioses dificultats d’execució per poder disposar dels espais adequats per 
poder-les executar i l’aplicació del principi de la correcció o compensació dels 
impactes en el lloc on es produeixen.    
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NOMENAMENTS 

CULTURA 

Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes  

Nascuda a Barcelona, l’any 1969. 

És llicenciada en Filologia Catalana, especialització en literatura, per la 
Universitat de Barcelona, i té un Master of Arts de La Trobe University 
(Melbourne, Austràlia), per la tesi La teoria de l’amor a l'obra poètica d’Ausiàs 
March, dirigida pel Dr. Robert Archer. Va treballar com a Research Assistant del 
Dr. Robert Archer entre els anys 1993 i 1995 a La Trobe University (Melbourne, 
Austràlia), en el projecte d’elaboració de l’aparat crític de les obres completes 
d’Ausiàs March, finançat per l’Australian Research Council, i que va donar com 
a resultat la publicació de l’Obra completa d’Ausiàs March (Robert Archer, 2 
volums, Barcanova, 1997). També va ser lectora de català a La Trobe University 
(Melbourne, Austràlia) entre els anys 1993 al 1995 i lectora de castellà i català 
a la mateixa universitat l’any 1996. 

Arretxe va ser cap de redacció i producció de l’editorial Quaderns Crema l’any 
1997 i va treballar al departament de redacció i producció de l’Editorial 
Anagrama entre els anys 1998 i 2003. També ha estat directora general de 
l’empresa de serveis editorials Critèria (del grup Cultura03, actualment SOM) 
entre el 2004 i el 2007, des d’on va obrir, entre d’altres projectes, l’oficina de 
Critèria a Guanghzou (Xina). Entre els anys 2008 i 2016 va ser la directora 
editorial d’Ara Llibres (del grup Cultura03, actualment SOM), des d’on va portar, 
entre d’altres, els segells editorials Amsterdam i Ara Llibres. Va ser membre del 
Consell Rector de SOM (abans Cultura03) del 2004 al 2013 i del Consell Rector 
d’Ara Llibres del 2008 al 2016. A més, entre els anys 2012 i 2014 va ser membre 
de la Junta Directiva de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, i  en va ser 
vicepresidenta del 2014 al 2016.  

Des de l’any 2016, Arretxe ha sigut la directora de l’àrea de Literatura de l’Institut 
Ramon Llull, i ha tingut al seu càrrec la internacionalització de la literatura 
catalana, raó per la qual també ha gestionat grans projectes com ara la 
participació de la literatura catalana com a convidada d’honor a la Fira 
internacional del Llibre de Bolonya (Itàlia), l’any 2017, o la presència de 
Barcelona com a ciutat convidada a la Feria del Libro de Buenos Aires 
(Argentina), l’any 2019. 
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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

Sergi Blàzquez, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima 

 

Nascut a Barcelona l’any 1966. 

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1991), diplomat en Dret de 
’Esport (2007) i titulat en el seminari de Dret Societari i Registre Mercantil per 
ESADE (1999). També és titulat en Dret Concursal per la UOC (2011), i està 
inscrit i exerceix al torn d’ofici penal a l’ICAB, des de 1992, a l’àmbit de 
Barcelona, Llobregat i Besòs. Ha fet també diversos cursos d’especialització 
jurídica. 

El nou secretari ha desenvolupat la seva tasca professional en el sector privat, 
en les especialitzacions de dret penal i dret civil, i té més de trenta anys 
d’experiència professional. Fins ara ha estat advocat en exercici en matèria civil, 
mercantil, administrativa i del torn d’ofici.  

Té una àmplia experiència en dret associatiu i d’entitats sense ànim de lucre. El 
2014 funda i presideix l’associació de juristes Drets. Va ser vocal de 
l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, durant el període 2016-2018, i durant 
els últims anys s’ha especialitzat en la defensa dels drets fonamentals. 

 

 


