
 

 

15 de setembre del 2022 

 

La Generalitat invertirà al Penedès 18 milions d’euros provinents 
dels fons europeus Next Generation EU 

• S’ampliarà l’Escola Castell d’Òdena, es finançarà la construcció de les escoles de El 
Montmell i La Granada i es faran obres de rehabilitació als CAP de Sitges i de 
Vilanova del Camí i a 21 centres educatius de la vegueria 

 

• La Comissió Europea va aprovar la reprogramació del Programa Operatiu del Fons 
FEDER-REACT-UE per import de 1.023 milions d’euros 

 

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha anunciat avui que la Generalitat de 
Catalunya invertirà al Penedès 18 milions d’euros de l’instrument REACT-UE, procedent dels 
fons europeus Next Generation EU, per fer actuacions de reforma en centres escolars i 
d’assistència primària de la vegueria. Les obres hauran d’estar finalitzades el desembre del 
2023. “L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar els espais des dels quals l’administració 
presta els seus serveis” i, en el cas de les escoles, “estalviar energia i dotar l’alumnat 
d’uns equipaments confortables i de qualitat que els facin més fàcil l’aprenentatge”, ha 
subratllat el conseller. 

Giró ha fet aquestes declaracions durant una visita a Igualada, on ha signat el llibre d’honor i 
ha mantingut una reunió amb l’alcalde, Marc Castells. En una atenció als mitjans de 
comunicació, ha explicat que el Govern farà obres d’ampliació en tres centres educatius 
d’Igualada, a les quals es destinarà un milió d’euros. “Una inversió necessària” que, segons 
ha dit, respon a les demandes de l’alcalde del municipi. “L’obligació dels governs és escoltar 
i intentar ser útils a la ciutadania”, ha afirmat. En aquest sentit, ha assegurat que “el Govern 
ha trobat en el paraigua dels fons React la manera de cobrir les necessitats que 
plantejava Igualada en benefici dels nois i noies de la ciutat”.  

Entre els projectes més destacats, cal remarcar l’ampliació de l’Escola Castell d’Òdena, que té 
un cost previst de 3,1 milions d’euros, i el finançament de la construcció de les escoles Teresa 
Godes, a El Montmell, i Jacint Verdaguer, a La Granada, per 2,6 milions i 4,6 milions, 
respectivament. També es faran obres de rehabilitació als centres d’assistència primària de 
Sitges i Vilanova del Camí i a 21 instituts i escoles de la vegueria, que inclouen actuacions 
adreçades a reduir el consum energètic dels centres, com ara la millora dels tancaments o dels 
sistemes de calefacció i il·luminació.  

React-UE, 1.023 milions per reactivar l’economia després la pandèmia 

El juliol del 2021, la Comissió Europea va autoritzar la reprogramació del Programa Operatiu 
FEDER de Catalunya per al període 2014-2020, amb l’objectiu de reassignar els recursos per 
fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19 i reactivar l’economia 
després de l’impacte de la pandèmia, per un import de 1.023 milions d’euros. Així, d’acord amb 
el nou PO FEDER, la Generalitat va reassignar els recursos al voltant de quatre línies 
estratègiques, amb un únic objectiu: reactivar l’economia després de la pandèmia. 
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Línies estratègiques Recursos FEDER  
Programa operatiu 

OE 20.1.1 - OE REACT-UE 1. Productes i serveis per a serveis de la salut 305.610.000 

OE 20.1.2 - OE REACT-UE 2. Suport a les inversions que contribueixin a la 
transició cap a una economia digital 

200.000.000 

OE 20.1.3 - OE REACT-UE 3. Suport a les inversions que contribueixin a la 
transició cap a una economia verda 

75.000.000 

OE 20.1.5 - OE REACT-UE 5. Suport a les inversions en infraestructures que 
presten serveis bàsics als ciutadans 

426.763.064 

Assistència tècnica REACT-UE 16.125.000 

TOTAL 1.023.471.064 

 
Altres inversions en fibra òptica i mobilitat urbana, no territorialitzables 

A banda d’aquestes actuacions, que formen part de l’objectiu 5 (Suport a les inversions en 
infraestructures que presten serveis bàsics a la ciutadania), l’instrument REACT-UE també 
preveu inversions en uns altres tres àmbits que no es poden territorialitzar. Així, el primer 
objectiu, dedicat als productes i serveis per a la salut, preveu atendre la despesa sanitària 
derivada de la pandèmia per oferir una correcta prestació assistencial als pacients afectats 
per la COVID-19. Inclou el finançament d’equipament sanitari, material de proves, equips de 
protecció personal, instal·lacions de reforç o l’estada hospitalària de 43.706 persones en 
diversos centres sanitaris de Catalunya, entre d’altres.  

Les actuacions emmarcades en el segon objectiu, enfocat a la transició cap a una economia 
digital, es destinaran a finalitzar el desplegament de la fibra òptica per tota la geografia 
catalana, de la qual es beneficiaran 490.531 persones; implantar el Sistema d’Integració 
Tarifària al conjunt del territori per tal que el viatger pugui fer intercanvis modals abonant un 
únic pagament integrat, independentment de la zona del territori on es desplaci i del mitjà de 
transport que utilitzi, cosa que repercuteix en una millora per a 9.438.334 usuaris de la T-
mobilitat. 

També s’hi inclou un projecte per evolucionar el Canal empresa, depenent del Departament 
d’Empresa i Treball, que permet recollir i impulsar continguts proactius que anticipin les 
necessitats d’empresaris, intermediaris i gestors, i amb l’establiment d’un canal de comunicació 
molt més àgil i intuïtiu, del qual es beneficiaran 200.000 usuaris. Finalment, el tercer bloc, 
destinat a la transició cap a una economia verda, inclou la construcció de 13 quilòmetres de 
noves pistes per a senders i bicicletes.  
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Detall actuacions al Penedès, finançades amb l’instrument REACT-UE, provinent dels fons Next 
Generation EU:  

ACTUACIONS AL PENEDÈS Import en euros 
Rehabilitació Escola Mn Jacint Verdaguer (Calafell). Actuacions en envolupant 
(fusteries). 210.000,00 
Rehabilitació Escola Santa Creu (Calafell). Actuacions en envolupant. 454.763,18 
Rehabilitació Institut camí del Mar (Calafell).  Actuacions en envolupant. 568.028,79 
Rehabilitació Escola Solcunit (Cunit) Actuacions en envolupant. 457.936,99 
Nova construcció de l'Escola Teresa Godes (El Montmell) 2.559.012,99 
Rehabilitació Institut Andreu Nin (El Vendrell). Actuacions en envolupant (fusteries). 575.000,00 
Rehabilitació Institut Baix Penedès (El Vendrell). Actuacions en envolupant, 
il·luminació 264.500,00 
Rehab. Institut Pere Vives i Vich (Igualada). Actuacions en calefacció, ventilació i 
i·luminació 224.000,00 
Rehabilitació Escola Ramon Castelltort (Igualada). Actuacions en envolupant 
(cobertes) 56.000,00 
Rehabilitació Institut Joan Mercader (Igualada). Actuacions en envolupant, sist 
calefacció i il·luminació 568.401,68 
Nova construcció de l'Escola Jacint Verdaguer (La Granada) 4.565.589,97 
Ampliació de l'Escola Castell d'Òdena (Òdena) 3.136.639,30 
Rehabilitació Institut Escola Castell d'Òdena (Òdena). Actuacions en envolupant. 171.100,29 
Rehabilitació Institut - Escola Piera (Piera). Actuacions en envolupant, sistema 
calefacció i il·luminació 227.360,06 
Rehabilitació Institut Alexandre Gal.li (Sant Pere de Ribes). Actuacions en envolupant. 150.322,23 
Rehabilitació Institut Escola Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia).  Actuacions en 
envolupant. 323.212,94 
Rehabilitació Institut Montbui (Santa Margarida de Montbui). Actuacions en 
envolupant, calefacció 336.000,00 
Rehabilitació Institut El Foix (Santa Margarida i els Monjos). Actuacions en sistema de 
calefacció. 457.910,16 
Centre d'atenció primària Sitges 275.100,00 
Rehabilitació Institut Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Actuacions en envolupant i 
sistema de c 457.896,75 
Rehabilitació Institut Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès). Actuacions en envolupant 
(fusteries). 504.000,00 
Rehabilitació Institut Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès)  Actuacions en 
envolupant. 150.339,00 
Rehabilitació Escola Joan Maragall (Vilanova del Camí). Actuacions en envolupant 
(cobertes) 56.000,00 
Centre d'atenció primària Vilanova del Camí 275.100,00 
Rehabilitació Institut Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú). Actuacions en envolupant i 
sistema de calefacció 513.313,81 
Rehabilitació Institut Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú). Act envolupant i sist 
calef 513.327,23 
Total 18.050.855,37 

 

 

 


