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El Departament d'Educació envia als centres educatius 
les instruccions per aplicar el nou Decret llei sobre l’ús 
de les llengües oficials als centres 

 El Departament d'Educació assumeix la responsabilitat sobre la 
legalitat dels projectes lingüístics que valida 

 Els centres públics i concertats respondran un qüestionari per 
saber si el seu projecte lingüístic s’ajusta a la normativa –el Decret 
llei aprovat ahir pel Govern–. Tindran de temps fins al 30 de juny per 
verificar-lo, amb l’assessorament de la inspecció i els equips de 
llengua i cohesió social  

El Departament d'Educació ha enviat aquest matí a tots els centres educatius 
les instruccions per aplicar el Decret llei aprovat ahir pel Govern sobre l’ús de 
les llengües oficials a les escoles. Unes instruccions que les direccions dels 
centres han rebut per correu electrònic i que emmarquen la situació actual pel 
que fa a les diferents iniciatives de promoció de l’ús de la llengua catalana. 

Així, s’ha comunicat als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons 
públics que, a partir d’avui: 

 La direcció del centre ha de verificar el seu projecte lingüístic abans del 
30 de juny, amb l’assessorament de la inspecció educativa i dels equips 
de llengua i cohesió social.  

 Ho farà responent a un qüestionari de 7 preguntes binàries –s’han de 
respondre només amb un sí o un no–, que permetrà validar o invalidar el 
projecte lingüístic del centre.  

 La resposta afirmativa a totes les preguntes comportarà que el projecte 
s’ajusta a la normativa, és a dir, al Decret llei d’elaboració, aprovació i 
revisió dels projectes lingüístics aprovat ahir pel Govern. 

 La resposta negativa a alguna de les preguntes suposarà que no s’ajusta 
a norma i que caldrà modificar el projecte lingüístic. Un cop adaptat de 
nou, es procedirà a l’aprovació de la modificació per part del consell 
escolar –als centres públics– o per part de la titularitat del centre en cas 
dels concertats, escoltant prèviament el consell escolar. Aquestes 
actuacions s’han de dur a terme en el termini més breu possible durant 
el curs 2022-2023, amb caràcter general durant els sis primers mesos. 

El Departament d'Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels 
projectes lingüístics que valida. Les instruccions determinen que el projecte ha 
de ser conegut per tots els membres de la comunitat educativa que han de 
vetllar pel seu compliment. Els docents i el personal d’atenció educativa no 
poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte 
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lingüístic. La inspecció farà seguiment de l’aplicació del projecte de cada centre 
durant les seves visites ordinàries o dins d’un pla d’actuació específic. 

Les instruccions enviades avui informen també a les direccions de centres de 
quines són les diferents actuacions que el Departament d'Educació ja ha posat 
en marxa per promoure l’ús del català a escoles i instituts, arran dels darrers 
estudis que evidencien el retrocés de la llengua catalana en l’àmbit educatiu 
(l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic sobre alumnat de 4t d’ESO (2021) elaborat 
pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu; l’Enquesta sobre els 
drets dels infants i usos lingüístics a Catalunya (2022) elaborada pel Síndic de 
Greuges, i l’Enquesta sobre els usos lingüístics escolars a Catalunya (2022) del 
Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació).  

Algunes de les iniciatives endegades són el Pla d’Impuls de promoció de l’ús de 
la llengua catalana; la Proposició de Llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les 
llengües oficials a l’ensenyament no universitari, i el Decret llei aprovat ahir pel 
Govern sobre els projectes lingüístics dels centres.  
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El Govern inicia el procés d’elaboració de l’Agenda 
estratègica del Pirineu 2030 

 L’Agenda, impulsada per la Vicepresidència del Govern, serà el full 
de ruta per impulsar el desenvolupament de les comarques de l’Alt 
Pirineu i Aran, Solsonès, Berguedà i Ripollès, prioritzant la 
dinamització econòmica, la sostenibilitat i l’arrelament de la 
ciutadania 

 El document se sotmetrà a un procés de participació ciutadana 
obert per recollir les aportacions i les necessitats del territori 

 També analitzarà les potencialitats i reptes del Pirineu i servirà per 
prioritzar els àmbits d’actuació en el territori 

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha donat 
compte al Consell Executiu del primer document que marca l’inici de l’elaboració 
de l’Agenda l’Estratègica del Pirineu amb horitzó 2030 i que serà un full de ruta 
per orientar el desenvolupament sostenible de l’Alt Pirineu i Aran, Solsonès, 
Berguedà i Ripollès els propers anys amb un segell i identitat propi.  

El Govern inicia ara un procés participatiu per elaborar una Agenda prèvia, és 
a dir, un document d’anàlisi de les potencialitats i reptes del territori. Serà una 
oportunitat per posar sobre la taula arguments de debat que després es podran 
concretar en l’Estratègia del Pirineu. El procés participatiu de l’Agenda estarà 
obert a tothom fins al mes d’octubre i es desenvoluparà a partir d’un document 
d’avanç que avui ha rebut el vistiplau del Consell Executiu. 

L’economia del segle XXI, una oportunitat 

L’objectiu del Govern és orientar el futur sostenible del Pirineu, tant pel que fa a 
la seva població, garantint-ne l’arrelament, com a l’accés als serveis bàsics i la 
connectivitat física i digital. L’Agenda haurà d’ajudar a trobar nínxols de mercat 
per impulsar un model econòmic propi de desenvolupament sostenible, 
respectuós amb l’entorn natural i situant les persones al centre de les decisions.  

L’Agenda es concretarà  des de l’autodesenvolupament del territori, prioritzant 
les accions més transformadores que funcionin com a tractores de l’economia, 
i en cogovernança des de les comarques del Pirineu 

La proposta inicial de l’Agenda fixa quatre pilars de debat, cadascun amb els 
seus objectius concrets: 

1. Les persones i la governança. Accions per a l’arrelament de la població 
i la garantia d’accés als serveis bàsics; l’accés a l’habitatge; la creació 
de serveis mancomunats; la creació de l’Agència de desenvolupament 
dels territoris del Pirineu; el desplegament de la vegueria de l’Alt Pirineu 
i l’Aran o l’aplicació de l’Agenda rural i l’Agenda urbana de Catalunya. 
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En aquest eix s’inclou també el desplegament d’un paquet legislatiu 
específic que passa per una nova Llei de muntanya, la Llei de territori i 
la creació d’un codi de legislació local que reculli la singularitat dels 
municipis rurals. 

2. Medi ambient i sostenibilitat. S’inclou l’accés i l’ús sostenible, inclusiu 
i equitatiu als recursos naturals; la gestió dels boscos i sòls agrícoles; la 
potenciació d’una indústria verda; els parcs naturals com a porta 
d’entrada al Pirineu o el desplegament de les energies renovables i de 
les infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics. L’aprovació d’un Pla 
territorial sectorial de turisme al Pirineu completa aquest eix. 

3. Desenvolupament econòmic i innovació. L’Agenda debatrà com 
aprofitar el patrimoni cultural i l’esport com a motor de desenvolupament; 
la creació del Museu virtual del Pirineu o les mesures per esdevenir un 
territori intel·ligent i aprofitar les possibilitats del teletreball per atreure 
talent. El Llibre blanc de les estacions de muntanya, aprovat el 2020, 
servirà per guiar la diversificació d’aquestes infraestructures. 

4. Mobilitat i connectivitat. La millora de les infraestructures; l’arribada de 
la fibra òptica a tots els municipis i la garantia de cobertura de mòbil; els 
plans directors de mobilitat; la integració de la tarifació i el transport a la 
demanda, juntament amb el manteniment dels camins i el desplegament 
de la xarxa d’heliports públics H24. 

En conjunt, l’Agenda serà un procés de participació i concertació territorial a tots 
els nivells administratius i amb tots els agents del territori, amb la dinamització 
econòmica sostenible i l’arrelament de la població com a prioritats. Permetrà 
recollir i plasmar en un document les necessitats reals de les comarques 
pirinenques i, com a tal, serà la base sobre la qual s’aprovarà la futura Estratègia 
del Pirineu, que fixarà les actuacions concretes per donar resposta a aquestes 
necessitats. 
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El Govern aprova la revisió del Pla PROCICAT per 
reforçar la coordinació i resposta a crisis migratòries i 
de persones refugiades 

 La revisió del pla va rebre el vistiplau a la darrera Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya del març de 2022 

 L’objectiu és estandarditzar una resposta coordinada del sistema 
de protecció civil per donar suport al sistema de serveis socials, 
migració i refugiats en cas de situació extraordinària, com pot ser 
l’arribada massiva de persones refugiades. 

El Govern ha aprovat avui la revisió del Pla PROCICAT per incorporar-hi la 
resposta del sistema de protecció civil davant emergències per crisis migratòries 
i persones refugiades, així com altres situacions que generin necessitats 
extraordinàries en relació amb l’atenció a les persones. La revisió s’ha fet amb 
caràcter urgent i en el marc de la situació actual en què s’estan produint fluxos 
de migracions i refugiats en el conjunt de la Unió Europea deguts a la invasió 
russa d’Ucraïna. L‘objectiu d’aquesta revisió és estandarditzar una resposta 
coordinada del sistema de protecció civil de Catalunya per donar suport al 
sistema de serveis socials, migració i refugiats. 

La revisió també incorpora els elements de coordinació dels serveis bàsics i 
d’atenció a la població afectada per una emergència greu ja treballats en la 
resposta a la pandèmia per la COVID-19 i previstos a través de protocols 
específics. D’aquesta manera, es reforcen els mecanismes de seguiment i 
resposta del normal funcionament del subministrament de serveis bàsics en els 
diferents tipus d’emergències que es puguin produir.  

El Grup Logístic s’adequa en el nou PROCICAT i passa a anomenar-se Grup 
d’Atenció i Logístic, incorporant les funcions d’atenció a la població d’acord amb 
el que preveu el Protocol d’atenció a les persones davant emergències greus a 
Catalunya (APCAT) i adequant la seva estructura  interna a través de taules de 
coordinació. 

El Grup d’Atenció i Logístic segueix estant coordinat per la Direcció General de 
Protecció Civil amb la participació de la Creu Roja, el voluntariat de protecció 
civil, el Col·legi Oficial de Treball Social i els organismes gestors i proveïdors de 
serveis bàsics. 

També s’ha incorporat un nou protocol que recull les especificitats relatives a 
l’habilitació dels espais d’acollida d’emergència en el cas de crisis migratòries 
que generin fluxos extraordinaris de persones en condició de vulnerabilitat els 
quals requereixin una atenció humanitària col·lectiva i urgent a Catalunya que 
no es pugui garantir amb els recursos habituals.  
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Aquests centres d’acollida d’emergència han de ser de caràcter temporal (48-
72 h) i actuar com a espais de derivació en funció de les necessitats detectades. 
Els centres s’habilitaran com a suport des del sistema de protecció civil de 
Catalunya als organismes competents en matèria de migracions i refugiats, que 
són els encarregats de detectar la necessitat. 

Els centres d’acollida hauran de complir uns estàndards quant a espais de 
registre, punt d’entrada, informació, atenció sanitària, social i legal, sales de 
reunions, espai de pernoctació, de lleure, cuina, menjador, d’higiene personal i 
altres. També estableix els serveis i processos d’atenció a les persones en 
funció de les necessitats detectades, com ara primera atenció humanitària, 
atenció sanitària i social o atenció legal, entre d’altres. 

Els espais i processos d’atenció també hauran d’estar adaptats per a persones 
amb discapacitat, diversitat funcional i/o altres col·lectius amb necessitats 
específiques, així com a les característiques culturals i religioses. 

Finalment, el dimensionament i perfil dels professionals per l’atenció a les 
persones en els espais d’acollida s’ajustarà en funció de la valoració de les 
necessitats dels afectats. En tot cas, es preveu la participació de Creu Roja i 
dels professionals de l’àmbit de treball social i de la resta d’organismes i 
professionals necessaris per garantir tots els processos d’atenció a aquestes 
persones. 
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El Govern acorda que la contractació pública prioritzi 
els productes alimentaris saludables i sostenibles  

 El preu no podrà tenir un pes de més del 20% en el còmput general 
per valorar una oferta 

El Govern ha aprovat avui un acord en virtut del qual la contractació pública de 
serveis d’alimentació ha de prioritzar els productes saludables i sostenibles per 
davant del preu. L’objectiu és garantir que allà on es prestin serveis alimentaris 
de caràcter públic (menjadors escolars, centres residencials de gent gran, 
centres penitenciaris, hospitals...) es consumeixin majoritàriament productes 
frescos, de temporada, de venda de proximitat, de producció agrària ecològica, 
de producció integrada i de qualitat diferenciada. D’aquesta manera, a més, es 
minimitza l’impacte del transport d’aquestes mercaderies, i conseqüentment, es 
redueix també la seva petjada de carboni. 

En concret, aquest acord estipula que els departaments de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic que hagin de contractar serveis alimentaris 
incorporin en els contractes diferents clàusules, amb criteris d’adjudicació i 
condicions especials d’execució, que: 

a) Garanteixin una alimentació saludable i de qualitat, amb l’objectiu de 
fomentar els hàbits saludables mitjançant una dieta mediterrània. 

b) Fomentin l’adquisició de productes de temporada, frescos i de qualitat 
diferenciada, així com productes de venda de proximitat, amb la intenció 
de reduir-ne l’impacte ambiental. 

c) Promoguin l’adquisició de productes provinents de la producció agrària 
ecològica o de la producció integrada i de qualitat diferenciada, 
incorporant en l’alimentació més productes vegetals.  

d) Afavoreixin l’adquisició de productes a granel o amb envàs reutilitzable; 
la reducció dels residus no reutilitzables (com plàstic o envàs d’un sol 
ús), la recollida, reciclatge i utilització dels residus; i l’ús de productes de 
neteja ecològics.  

e) Garanteixin que les empreses donen compliment a les obligacions 
establertes a la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues 
i el malbaratament alimentaris amb l’objectiu de promoure la prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentari.  

El nou acord, a més, vol garantir que el preu no vagi en detriment d’aquests 
requisits pel que fa a l’adjudicació de contractes. En aquest sentit, el Govern ha 
decidit establir que el preu sigui fix, sempre que el contracte ho permeti, o que 
la seva valoració no suposi mai un percentatge superior al 20% del total de 
l’oferta a avaluar.  
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Llum verda al conveni entre l’ACA i el Consorci Besòs 
Tordera per garantir el funcionament i les millores a 26 
depuradores del Vallès Oriental i el Moianès 

 L’acord aprovat el passat mes de març pel Consell d’Administració 
de l’ACA tindrà una durada de quatre anys (2022-2025) i fixa més de 
100 milions d’euros per garantir el funcionament de les plantes, les 
reposicions i millores, i la redacció dels projectes 

 El conveni, finançat amb els recursos provinents del cànon de 
l’aigua, es basa en la implementació de noves formes de 
col·laboració més eficients i descentralitzades, estables en el 
temps, amb més garanties i basades en la confiança mútua  

El Govern ha autoritzat avui l’aprovació del conveni entre l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera que fixa les dotacions 
pressupostàries per mantenir el sanejament adequat de les aigües residuals per 
als propers quatre anys (2022-2025). L’objectiu és garantir el funcionament de 
26 sistemes de sanejament a la comarca del Vallès Oriental i del Moianès, que 
donen servei a una població equivalent de 450.000 persones.  

L’acord, que subscriuran les dues administracions, preveu una inversió superior 
als 100 milions d’euros i s’articula en tres eixos: d’una banda, els recursos per 
garantir el funcionament de les depuradores (77,5 milions d’euros a repartir 
entre 2022 i 2025); inversions per a reposicions i millores (20 milions d’euros a 
repartir entre 2022 i 2025) i aportacions per dur a terme la redacció de projectes 
constructius (3,9 milions d’euros entre 2022 i 2025).  

Millorar la coordinació amb el món local 

Aquest conveni s’emmarca en el nou model de conveni aprovat pel Consell 
d’Administració de l’ACA el passat 9 de desembre, destinat a millorar el 
finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. La 
proposta, reservada als ens gestors dels sistemes públics de sanejament que 
estiguin constituïts com a entitats locals d’aigua, fixa la possibilitat de signar 
convenis, de manera individualitzada i per a un període de quatre anys, amb 
l’objectiu de definir un marc d’atribució dels recursos per finançar les despeses 
d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de 
sanejament en alta, i fer possible, així, una millor planificació de les actuacions 
a dur a terme i la millora de la gestió del servei de sanejament en alta. 

El model de conveni determina, amb una metodologia comuna per fixar una 
atribució adequada i sostenible, com es faran les atribucions de recursos per 
atendre les despeses d’explotació, reposició i millores, i també les inversions 
necessàries per assegurar el correcte funcionament i manteniment de les 
instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la 
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qualitat de l’aigua, tenint en compte els criteris de dissenys de les 
infraestructures i els límits fixats a l’autorització d’abocament. 

Les possibles noves inversions es destinaran a finançar la redacció de projectes 
i a estudis d’actuacions previstes a la planificació. Aquesta iniciativa s’assenta 
en la implementació de noves formes de col·laboració més eficients i 
descentralitzades, estables en el temps, amb més garanties i basades en la 
mútua confiança. 

Sanejament a Catalunya 

Actualment, hi ha 538 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les 
aigües residuals del 97,1% de la població. El model de sanejament de 
Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per 
assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació. 
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El Govern aprova un acord per a la jubilació parcial del 
professorat dels centres concertats 

El Govern ha aprovat avui un acord sobre la jubilació parcial del personal de 
centres concertats inclòs en el pagament delegat. El Departament d'Educació 
assumeix el cost addicional dels contractes de jubilació parcial i de relleu, que 
es deriven del Reial decret llei de 2013 de mesures per afavorir la continuïtat de 
la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu del 
professorat de centres concertats inclòs.  

A través de l’acord, el Departament d’Educació assumirà el cost addicional en 
matèria de cotització a la Seguretat Social d’aquesta situació laboral creada 
entre el contracte a temps parcial del professorat i personal tècnic que es jubila 
parcialment i el contracte de relleu.  

Educació detallarà les condicions i requisits de la jubilació parcial en properes 
instruccions. Amb aquest acord, es dona compliment a una reivindicació 
llargament reclamada pel personal docent dels centres de titularitat concertada. 
La mesura entrarà en vigor l’1 de setembre de 2022. Actualment, hi ha al voltant 
de 950 persones que compleixen els requisits d’edat per poder-se jubilar 
parcialment. 
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El Govern aprova signar amb Sarajevo un pla de treball 
comú fins al 2024 per reforçar els vincles històrics amb 
el cantó bosnià 

 El pla reforça l’acord de col·laboració vigent que Catalunya i 
Sarajevo tenen des del 2008 

 Se signarà oficialment el pròxim divendres 3 de juny a Sarajevo, en 
el marc d’un viatge de treball de la consellera Victòria Alsina als 
Balcans 

El Govern ha aprovat autoritzar la signatura d’un pla de treball amb el Cantó de 
Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina. Aquest document permetrà aprofundir l’acord 
de col·laboració vigent des del 2008 amb l’objectiu de reforçar els vincles 
històrics que tenen els dos territoris. 

Segons el pla de treball, que es desenvoluparà fins al 2024, Catalunya i 
Sarajevo impulsaran, a través d’una comissió de seguiment, la seva 
col·laboració en àmbits com la cooperació institucional, els esports, els negocis 
internacionals, els serveis socials, la cultura, la recerca, la justícia o la salut. 

Més enllà dels àmbits d’actuació concrets, en el text els governs de Catalunya i 
Sarajevo destaquen la voluntat de reforçar els lligams que els uneixen “en la 
defensa dels valors fundacionals d’una Europa lliure, diversa, democràtica i 
acollidora, basada en la defensa dels drets humans”. També destaquen el 
compromís amb la cooperació descentralitzada “com a motor del 
desenvolupament a Europa”. 

El document se signarà oficialment el proper divendres 3 de juny a la capital 
bosniana, en el marc d’un viatge de treball que aquesta setmana farà la 
consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina. Per part del Govern 
de Sarajevo signarà el primer ministre del cantó, Edin Forto. 

30 anys d’amistat entre Catalunya i el cantó bosnià 

Catalunya i el Cantó de Sarajevo comparteixen una relació d’amistat que es va 
iniciar especialment el 1992, any en què va començar el procés 
d’agermanament entre les ciutats olímpiques de Barcelona i Sarajevo. I és que 
mentre Barcelona centrava l’atenció internacional per la celebració dels Jocs 
Olímpics, a Bòsnia i Hercegovina esclatava la sagnant guerra dels Balcans. 

Enmig de l’eufòria olímpica, el poble català va mostrar la seva solidaritat amb el 
bosnià, amb centenars de projectes de cooperació que han agermanat al llarg 
dels anys Barcelona i Sarajevo, declarada Districte 11è barceloní l’octubre de 
1995. Es tracta d’una connexió que avui perviu. 



 

 

Acords de Govern. 31.05.2022  

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

 

13 

El Govern declara BCIN la Capella dels Segadors de 
Sant Andreu del Palomar 

 És un bé patrimonial portador de valors històrics, culturals i socials 
rellevants, vinculats a la Guerra dels Segadors 

El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de 
Lloc Històric, la Capella dels Segadors de Sant Andreu del Palomar, a 
Barcelona, i delimitar el seu entorn de protecció. La Capella dels Segadors de 
Sant Andreu del Palomar, adossada a l’actual parròquia, se situa entre el carrer 
dels Segadors i la plaça Orfila, a Barcelona. És l’única estructura del temple 
primitiu que va sobreviure a la reconstrucció de l’església parroquial a partir de 
1850.  

Aquest immoble és portador de valors històrics, culturals i socials rellevants, 
vinculats al context de la Guerra dels Segadors (1640-1652). Per una banda, la 
vila de Sant Andreu del Palomar va tenir un paper actiu en els fets de maig-juny 
de 1640, data d’inici de l’esmentat conflicte, i, per altra banda, la capella hauria 
acollit la imatge del Sant Crist que, teòricament, els segadors van utilitzar com 
a estendard de les seves reivindicacions.  

Els fets que emmarquen l'anomenada Guerra dels Segadors s’inscriuen en una 
conjuntura que supera, en molt, l'estricte àmbit polític de Catalunya. La revolta 
dels segadors manté punts en comú amb les nombroses revoltes i revolucions 
que s'estenen per tot el territori europeu durant el període modern: la Fronda 
francesa i la revolució anglesa, en són alguns exemples. 

La revolta de 1640 té lloc en un escenari caracteritzat per la transició entre l'estat 
feudal de finals del període medieval i l'estat dels Àustries, sustentat per un 
règim senyorial contra el qual es van adreçar les protestes camperoles. 
Aquestes protestes esclaten en revolta quan, dins el marc de la guerra entre 
França i Espanya, Catalunya esdevé camp de batalla i els pagesos catalans es 
veuen obligats a donar allotjament, mantenir i servir els “terços” castellans, a 
qui totes les fonts locals atribueixen abusos i excessos de tota mena.  

Als fets dels mesos de maig i juny de 1640 van participar activament els grups 
pagesos de les rodalies de Barcelona, particularment els de Sant Andreu de 
Palomar, punt neuràlgic de connexió entre el Vallès i la ciutat, els quals van 
entrar a Barcelona, van obrir la presó reial i van alliberar els presos, entre els 
quals destacaven el diputat militar de la Diputació el General Francesc de 
Tamarit (membre d’una nissaga vinculada històricament a Sant Andreu) i els 
consellers de Barcelona. També que Mn Clapés i Corbera, a les seves Fulles 
històriques de Sant Andreu de Palomar (1930), parla, per una banda, d'un 
personatge veí de Sant Andreu de Palomar que va tenir protagonisme en 
aquests fets, conegut com "el Negre de Sant Andreu" i, per altra banda, 
assegura que els segadors que van entrar a la ciutat el dia 22 de maig portaven 
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la imatge d'un Sant Crist, com a bandera, procedent de l'església de Sant 
Andreu de Palomar. 

Entorn de protecció 

La definició d’un entorn de protecció al voltant de la Capella dels Segadors de 
Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, es presenta com el millor instrument per 
garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors 
condicions possibles. L’objectiu és evitar que l’alteració d’aquest entorn, entès 
com l’espai que dona suport ambiental al bé, pugui afectar els valors, la 
contemplació o l’estudi del Lloc Històric. Per això, aquesta declaració permet 
vetllar per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les 
possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur. 

La visualització de la Capella dels Segadors es fa des de l’espai públic on està 
situada, anomenat plaça de les Dones del Motor Ibèrica, entre els carrers dels 
Segadors i el Passeig Torras i Bages. La capella, de petites dimensions, es 
recolza en una cantonada de l’església Parroquial de Sant Andreu del Palomar, 
la qual actua de teló de fons a causa de la seva considerable dimensió en relació 
amb la capella. Per tant, és des d’aquesta plaça l’únic lloc on es generen les 
perspectives i visuals generals de la Capella dels Segadors, conjuntament amb 
els paraments laterals de l’església on hi està adossada. 

Per aquest motiu, s’inclouran en l’entorn de protecció la plaça de les Dones del 
Motor Ibèrica, delimitada pel punt mitjà del carrer del Segadors, que és on se 
situa la capella. A continuació, la delimitació segueix pel punt mitjà del passeig 
Torres i Bages fins a l’alçada de la façana de l’església, punt on es perden ja 
les visuals cap a la capella. S’inclou la totalitat de la parcel·la de l’església de 
Sant Andreu de Palomar, ja que qualsevol actuació de restauració d’aquesta en 
el futur tindria influència directa en la visualització harmònica de la capella.  
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NOMENAMENTS 

El Govern renova els membres del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya  
 

 Ha nomenat Joan Nogué i Font, Joan Pino Vilalta, Carme Pinós i 
Desplat i Josep Miquel Piqué Huerta  

 
 

El Govern ha nomenat avui, a proposta de la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, quatre nous membres del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), que tindran un mandat de 
dos anys. Es tracta de Joan Nogué i Font, catedràtic de Geografia Humana de 
la Universitat de Girona; Joan Pino Vilalta, director del Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); l’arquitecta Carme Pinós i Desplat 
i, finament, Josep Miquel Piqué Huerta, president executiu de La Salle 
Technova Barcelona, el parc d’innovació de La Salle Campus Barcelona. 
 
A més d’aquests quatre nomenaments, el Govern ha renovat per un nou mandat 
de dos anys Leandro Barquín Clopés, Alba Cabañas Varales, Purificació Canals 
i Ventín, Josep Oliver i Alonso i Miranda Schreurs. Així mateix, ha cessat per 
acabament del mandat els consellers i les consellers del CADS Joan Clos 
Matheu, Carles Ibáñez i Martí, Cristina Pujades Corbi, Mònica Terribas i Sala, 
Lluís Torné i Sabata i Montserrat Viladrich Grau, a qui s’agraeix els serveis 
prestats. 
 
El CADS està integrat per un mínim de deu i un màxim de quinze membres, 
nomenats pel Govern a proposta del president del Consell entre persones de 
prestigi reconegut o representatives dels diferents sectors econòmics i socials. 
El seu mandat és per un període de dos anys i poden ser nomenats de nou per 
períodes addicionals de dos anys. 
 
El CADS, creat el desembre de 1998 i presidit, successivament, per Pere Duran 
Farell, Gabriel Ferraté i Pasqual, Ferran Rodés Vilà i, actualment, Ramon Roca 
i Enrich, és un òrgan col·legiat que té com a funció principal assessorar el 
Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la 
integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació 
territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o 
iniciatives estratègiques impulsades pel Govern. 
 
Altres funcions són promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre 
el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament 
sostenible, assessorar el Govern en el disseny i l'execució d'actuacions per 
promoure l'educació per a la sostenibilitat i, finalment, promoure la implicació 
dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible 
de Catalunya. Des de 2017 dona suport al Govern en les actuacions impulsades 
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per contribuir a l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030.  
 
Des de 2004, és membre de la xarxa EEAC, que reuneix 18 consells assessors 
en medi ambient, sostenibilitat i canvi climàtic de governs i parlaments de 14 
estats i regions d’Europa, i és una de les organitzacions impulsores del 
MedECC, el grup d’experts en canvi climàtic i ambiental a la Mediterrània.  
 
El perfil de les persones nomenades avui per un primer mandat de dos anys és: 
 
Joan Nogué i Font (els Hostalets d’en Bas, 1958) 

Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona. Doctor en 
Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ampliar estudis a la 
Universitat de Wisconsin a Madison (EUA). Especialista en estudis de paisatge 
i en pensament geogràfic i territorial. Director de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya des de la seva creació l’any 2005 fins a l’any 2017. Ha estat professor 
adjunt a la Universitat de Western Ontario (Canadà) i professor visitant en 
diverses universitats estrangeres. Ha escrit nombrosos llibres i articles en 
revistes internacionals de prestigi i ha estat durant molts anys coeditor de la 
revista Documents d’Anàlisi Geogràfica. Premi Rei Jaume I d’Urbanisme, 
Paisatge i Sostenibilitat l’any 2009 i Premi d’Assaig Joan Fuster l’any 2010.  
 
És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del comitè científic 
de la Fondazione Benetton Studi Ricerche (Itàlia) i patró de la Fundació BUNKA 
(RCR Bunka Fundació Privada). Va ser degà de la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona entre 1996 i 2004. 
 
 

Joan Pino Vilalta (Barcelona, 1967) 

Director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) des 
de 2019 i catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona des 
del mateix any. 

Llicenciat i doctor en Ciències Biològiques, en l’especialitat de Botànica, per la 
Universitat de Barcelona (1990 i 1995, respectivament). La seva tesi doctoral 
es va centrar en la biologia i la dinàmica de les poblacions de les espècies 
arvenses. Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (1998). 

Investigador del CREAF des de 1997, en va ser subdirector entre els anys 2012 
i 2019. Professor d’Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 
2006. La seva recerca se centra en l’ecologia del paisatge, especialment en 
les relacions de l’estructura i la dinàmica del paisatge amb la riquesa i la 
composició de la biodiversitat, i en l’aplicació d’aquests resultats en la 
planificació territorial. També fa recerca en l’ecologia de les invasions 
biològiques, particularment en l’anàlisi de la capacitat invasora de les espècies 
i del risc d’invasió de territoris i hàbitats. Compta amb més de 80 publicacions 
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científiques, incloent-hi articles en revistes SCI i en altres revistes, i capítols de 
llibres.  

Ha estat membre del Consell Directiu de la Institució Catalana d’Història Natural 
(ICHN) i en va ser president entre els anys 2012 i 2018.  

 
Carme Pinós i Desplat (Barcelona, 1954)  

Directora de l’Estudi Carme Pinós, fundat l’any 1991.  

Llicenciada en arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).  

Ha impartit docència a les universitats de Harvard, Columbia i d’Illinois a 
Urbana-Champaign, i a la Kunstakademie de Düsseldorf i l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausana.  

Fent equip amb l’arquitecte Enric Miralles, va dissenyar, entre d’altres, el 
cementiri d’Igualada; l’Escola la Llauna (Badalona, 1991); el Camp Olímpic de 
Tir amb Arc (Barcelona, 1991) i l’Escola-Habitatge a Morella (1993), per la qual 
van rebre el Premi Nacional d’Arquitectura l’any 1995. 

A través de l’Estudi Carme Pinós, ha dissenyat, entre d’altres, el Pla general del 
centre històric de Saint-Dizier (França); la Torre Cube a Guadalajara (Mèxic); el 
centre cultural i d’exposicions CaixaForum de Saragossa, i el complex integrat 
per la nova seu de l’Escola Massana, la plaça de la Gardunya i la façana 
posterior del mercat de la Boqueria, a Barcelona. 

L’any 2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern 
espanyol li va concedir el Premi Nacional d’Arquitectura. 

 

Josep Miquel Piqué Huerta (Barcelona, 1967)   

President executiu de La Salle Technova Barcelona, el parc d’innovació de La 

Salle Campus Barcelona. 

Doctor en Ecosistemes d’Innovació per la Universitat Ramon Llull. Enginyer de 

Telecomunicacions per La Salle-URL i MBA per la Universitat ESADE. Diplomat 

pel MIT, UC-Berkeley i la Universitat Ramon Llull.  

Ha estat conseller delegat de 22@Barcelona i conseller delegat de l’Oficina de 

Creixement Econòmic de Barcelona.  

Ha estat president de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Àrees 

d’Innovació (IASP). Actualment, és president de la Xarxa de Parcs Científics i 

Tecnològics de Catalunya (XPCAT) i vicepresident de l’Asociación de Parques 

Científicos y Tecnológicos de España (APTE). És president del Science and 

Technology Council de CTECNO. Des de 2022, presideix la Triple Helix 

Association (THA), organització internacional no governamental sense afany de 
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lucre que treballa per afavorir una bona interacció entre acadèmia, indústria i 

governs. 

Ha publicat en revistes i congressos internacionals i és autor de tres llibres. Els 

seus interessos actuals s’orienten a les àrees d’ecosistemes d’innovació, parcs 

científics, emprenedoria i innovació oberta. 


