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Ferrocarrils millora l’oferta de la línia Barcelona-Vallès 
a partir del 9 de desembre 

 Les freqüències en hora punta augmentaran i seran cada 5 minuts 
per Terrassa i Sabadell i cada 2,5 minuts per Sant Cugat  

 La línia Barcelona-Vallès estarà formada per les línies S1 Terrassa, 
S2 Sabadell, L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina Elisenda, i els 
trens de les línies S1 i S2 cobriran el servei de les actuals línies S5, 
S6 i S7 

 L’increment de l’oferta farà que en hora punta circulin el doble de 
trens per connectar Barcelona amb Sabadell i Terrassa, un 37% 
més amb la Universitat Autònoma, un 22% més amb Sant Cugat i 
un 20% més amb Rubí 

 Les millores que Ferrocarrils ha dut a terme a la línia en els últims 
anys permeten augmentar la seva capacitat i passar d’una oferta 
de 80 milions de viatges a 110 milions  

 

 

 

A partir del divendres 9 de desembre, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) millorarà el servei a la línia Barcelona-Vallès. Es tracta d’una 
nova configuració dels horaris i de les línies que la companyia ha dissenyat 
per augmentar les freqüències i poder donar resposta a l’augment de la 



 

 

Acords de Govern. 15.11.2022  

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

 

3 

demanda experimentat en els darrers anys, com a conseqüència, en gran 
part, dels perllongaments de Sabadell i Terrassa.  

La configuració del nou servei i la millora i augment de les freqüències ha 
estat possible gràcies a la compra de 15 noves unitats de tren, que ha permès 
plantejar un nou servei per aprofitar al màxim la infraestructura de la línia i 
garantir, alhora, l’estabilitat i la robustesa del servei. A més, Ferrocarrils ha dut 
a terme tot un seguit d’actuacions a la línia per simplificar l’explotació, 
maximitzar la regularitat en la línia i optimitzar els recursos associats.  

Amb aquesta millora del servei, s’incrementarà un 37% el nombre de places 
que ofereix la línia i es passarà d’una capacitat de 80 milions de viatges l’any 
a 110 milions. Amb aquest increment i la infraestructura actual, s’assoleix la 
màxima capacitat d’aquesta línia que uneix Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, 
Rubí, la UAB, Sant Quirze del Vallès i Bellaterra amb el centre de Barcelona, 
una línia que l’any 2019 va arribar al rècord de 66,3 milions de desplaçaments. 

Una nova configuració de línies per aprofitar al màxim la infraestructura 

A partir del 9 de desembre, la línia Barcelona-Vallès inclourà el servei de les 
línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina 
Elisenda. Les línies S6 Universitat Autònoma i S7 Rubí es perllonguen fins a 
Sabadell i Terrassa, desapareixen com a línies i es converteixen en trens de 
les línies S1 i S2. Pel que fa a la línia S5 Sant Cugat, també desapareix i el 
seu servei l’absorbeixen també les circulacions de les línies S1 i S2. Així, a 
partir d’ara, els trens S1 i S2 pararan a totes les estacions i cobriran el servei i 
parades de les actuals línies S5, S6 i S7. 

Aquesta simplificació de línies i serveis ha estat motivada per la necessitat 
d’augmentar la capacitat de la línia i aprofitar al màxim la infraestructura i tots 
els recursos associats, eliminant els trens semidirectes que no feien tot el 
recorregut de la línia o que no paraven a totes les estacions, que 
representaven una pèrdua de capacitat de la infraestructura de la línia. 

El nou esquema de la línia Barcelona-Vallès d’FGC.  

Més freqüència de pas dels trens  

La nova oferta de servei a la línia Barcelona-Vallès, amb la nova configuració 
de línies, implicarà un augment de trens per dia entre Barcelona i els ramals 
de Sabadell i Terrassa. Així, en hora punta passarà un tren cada 5 minuts per 
Sabadell i Terrassa i cada 2,5 minuts per Sant Cugat. Aquestes freqüències 
suposen un increment de l’oferta de trens respecte a la situació actual: es 
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passa de 22 a 24 trens per hora i sentit a Sant Cugat en l’hora punta i de 6 a 
12 trens per hora i sentit a Sabadell i Terrassa. 

Pel que fa a la resta del dia, s’estableix un servei consistent en una freqüència 
d’un tren cada 10 minuts des de / a Terrassa i Sabadell, la qual cosa 
representa un tren cada 5 minuts des de / a Sant Cugat. 

Aquest increment de l’oferta farà que en hora punta circulin el doble de trens 
per comunicar Barcelona amb Sabadell i Terrassa, un 37% més amb la 
Universitat Autònoma, un 22% més amb Sant Cugat i un 20% més amb Rubí.  

Una flota de 61 trens per guanyar capacitat de transport 

La nova configuració de la línia Barcelona-Vallès ha estat possible gràcies a la 
compra i posada en servei de 15 noves unitats de tren. Amb aquests nous 
trens en servei, la flota passarà a tenir 61 unitats (22 trens de la sèrie 112, 19 
de la 113, 5 de la 114 i 15 de la 115) i això permetrà incrementar la capacitat 
de la línia, que passarà d’una capacitat de 80 milions de viatgers l’any a 110 
milions.  

Les noves unitats 115 són trens més moderns que incorporen els últims 
avenços tecnològics i milloren les condicions de confort per a les persones 
usuàries. Estan formades per dos cotxes motor i dos cotxes remolc. El pas 
entre cotxes està permès mitjançant passadissos d’intercomunicació. 
Disposen de 196 seients (188 fixos i 8 abatibles) i de dos espais 
multifuncionals per a persones amb mobilitat reduïda, bicicletes, cotxets, etc.  

Cada cotxe té tres portes per costat (24 en total) i a part dels indicadors 
sonors tenen un sistema d’enllumenat verd (obertura) o vermell (tancament) 
que facilita la identificació de la maniobra per part de les persones amb 
deficiència auditiva. Hi ha 4 pantalles d’informació al client per cada cotxe 
ubicades a la part superior central per a una major visió per part de totes les 
persones usuàries i com a principal novetat, tots els seients disposen de 
connexió USB per a la càrrega de dispositius mòbils i tauletes. 
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Millora en la comunicació dels horaris 

Amb la posada en marxa del nou servei, Ferrocarrils modificarà la 
comunicació dels horaris de pas dels trens a les estacions per facilitar i 
prioritzar la comunicació dels minuts que queden perquè passi el proper tren.  

Si fins ara les pantalles d’informació al client que hi ha a les estacions 
informaven exclusivament sobre les hores en què passa un tren, a partir del 
dia 9 aquestes pantalles també informaran del temps d’espera fins a la 
propera circulació. S’utilitzarà un sistema o l’altre en funció del temps que 
resti. 

A la resta d’elements de comunicació dels horaris, com són la pàgina web 
d’FGC, l’app o les vitrines de les estacions, es podran continuar consultant els 
horaris de pas dels trens per línia i estació. 

Les millores que han fet possible el nou itinerari 

A més de les noves unitats de tren, que Ferrocarrils va comprar el 2018 amb 
una inversió de 99,5 milions d’euros, per a la implementació i configuració del 
nou itinerari la companyia ha realitzat els darrers tres anys diverses millores a 
la xarxa ferroviària. La més visible és la que s’ha realitzat a l’estació de Pl. 
Catalunya, on s’han allargat les vies i andanes 1 i 2 i s’ha implementat el 
sistema d’entrada automàtica a l’estació, que millora la velocitat i la regularitat 
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de la xarxa i, a més, és un sistema més eficient perquè estalvia energia, ja 
que la conducció és més uniforme. 

També s’han realitzat treballs per assegurar l’increment de demanda de 
tracció elèctrica per a l’increment de trens. S’han construït noves subcentrals a 
Bellaterra i a Rubí, aquesta darrera amb una importància estratègica, ja que 
garanteix l’alimentació als tallers de Rubí de manera independent de 
l’alimentació de la línia. A més, s’ha millorat el sistema de retorn d’energia, la 
catenària i s’han ampliat els tallers de Rubí per disposar de més capacitat per 
al manteniment de les 61 unitats de tren. I per possibilitar la major 
disponibilitat de freqüències, s’ha millorat la senyalització a la bifurcació de 
Sant Cugat i de la resta de la línia.  

Totes aquestes actuacions, amb una inversió de 22 milions d’euros, 
asseguren especialment l’estabilitat i la robustesa del servei. 
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El Govern declara l’esport i l’activitat física béns 
essencials per reforçar-ne el paper en la millora de la 
salut de la ciutadania 

 L’Executiu també aprova la creació de la Taula de l’Esport i de 
l’Activitat Física de Catalunya per potenciar la importància del 
sector esportiu en el teixit econòmic i social del país 

El Govern ha declarat l’esport i l’activitat física béns essencials i ha aprovat la 
creació de la Taula de l’Esport i de l’Activitat Física de Catalunya, iniciatives 
que pretenen reforçar l’impacte positiu d’aquestes pràctiques en la millora de 
la qualitat de vida i la salut física i mental de les persones, i potenciar la 
importància del sector esportiu en el teixit econòmic i social del país, així com 
la seva aportació a la cohesió social. 

D’aquesta manera, i comptant amb la implicació de diversos departaments, el 
Govern referma el compromís de continuar promovent la vida saludable de les 
persones i reactivar el país impulsant els sectors estratègics en un context en 
què els agents de l’àmbit esportiu han de fer front a importants reptes, com 
l’adaptació als nous hàbits de consum, la incorporació de noves tecnologies, 
la flexibilitat organitzativa, la recuperació de la crisi econòmica provocada per 
la COVID-19, la crisi energètica i la crisi climàtica. 

La declaració de l’esport i l’activitat física com a béns essencials dona 
continuïtat a les diferents actuacions de promoció de l’esport i l’activitat física 
que en els últims anys ha portat a terme el Govern per inculcar els hàbits 
saludables entre la població, combatre el sedentarisme i millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania. Alguns d’aquests projectes són el Pla Nacional de 
Promoció de l’Activitat Física (PNPAF), el Pla integral per a la promoció de la 
salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS) i la Guia de 
prescripció d’exercici físic per a la salut (PEFS), entre d’altres. 

D’altra banda, el Govern també ha aprovat la creació de la Taula de l’Esport i 
de l’Activitat Física de Catalunya, un òrgan transversal i punt de trobada entre 
la Generalitat i els agents institucionals, socials i econòmics del sector 
esportiu, amb l’objectiu de reconèixer la transcendència de l’esport i l’activitat 
física a la societat i proposar accions que ajudin a reactivar el sector esportiu i 
a donar respostes a les seves necessitats.  

Integraran la Taula representants dels departaments de la Presidència 
(incloent-hi la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física), Empresa i 
Treball, i Salut, per part del Govern, al costat de membres del món associatiu i 
empresarial esportiu, així com del Consell de Governs Locals de Catalunya. 
Aquest òrgan s’encarregarà d’impulsar la recerca per analitzar i quantificar la 
situació actual de l’esport i l’activitat física a Catalunya des de tots els 
vessants, valorar possibles mesures fiscals i econòmiques aplicables al sector 
esportiu, proposar actuacions per millorar l’eficiència energètica i la 
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sostenibilitat dels equipaments i instal·lacions, i impulsar iniciatives per 
conscienciar sobre els beneficis del binomi salut-activitat física i fomentar 
l’accessibilitat a l’exercici físic i la salut. 

Declarant l’esport i l’activitat física béns essencials, el Govern vol acompanyar 
i ajudar al desenvolupament i la competitivitat d’un teixit esportiu català divers i 
ampli, integrat per organitzacions públiques i privades, administracions, 
entitats esportives, clubs, federacions, fundacions, Ajuntaments i empreses de 
serveis esportius que gestionen instal·lacions, tant públiques com privades, i 
dinamitzen espais, activitats i programes esportius. 
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El Govern obre una convocatòria extraordinària d’ajuts 
de 10,2 milions d’euros per a gestors d’equipaments 
esportius 

 Amb aquests recursos, el Govern pretén ajudar tot el teixit 
esportiu en un context econòmic difícil 

 Es destinaran 5,4 milions d’euros a gestors d’entitats sense ànims 
de lucre; 4,5 milions a empreses privades, conjuntament amb el 
Departament d’Empresa i Treball; 200.000 euros a fundacions i 
100.000 euros a universitats  

El Govern obrirà una nova convocatòria extraordinària de 10,2 milions d’euros 
per donar suport als gestors d’equipaments esportius de tot el país. Aquests 
ajuts extraordinaris busquen acompanyar les entitats sense ànims de lucre, 
les empreses privades, les fundacions i a les universitats públiques davant el 
complex context econòmic que gestionen. S’estima que la partida pot arribar a 
beneficiar a un miler d’entitats. 

Aquesta convocatòria, a través de la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física (SGEAF), és un ajut més per als gestors que diàriament 
treballen per fomentar la pràctica esportiva en un context amb noves 
dificultats. 

Dels 10,2 milions d’euros, 5,4 es distribuiran a entitats sense ànim de lucre; 
4,5 milions d’euros a empreses privades, partida conjunta amb el Departament 
d’Empresa i Treball; 200.000 a fundacions i 100.000 a universitats públiques. 
Aquest és un exemple de com el Govern treballa de manera transversal en 
diferents àmbits, amb actuacions que impliquen diversos departaments. 

L'import de l'ajut serà automàtic i s'establirà en funció del nombre de metres 
quadrats de la superfície dels diferents tipus d'espais esportius que conformen 
cada instal·lació esportiva, recollits al Cens d'Equipaments Esportius de 
Catalunya (CEEC). Els ajuts només estan destinats als espais interiors 
d’aquestes instal·lacions. 

Ajuts extraordinaris durant el 2021  

La SGEAF, mitjançant el Consell Català de l’Esport (CCE), va donar suport 
econòmic a les entitats esportives durant el 2021 a través d’altres 
convocatòries i partides en resposta a la crisi originada per la COVID-19. 

Així, cal recordar que es van fer efectius 15 milions d’euros a les entitats 
gestores d’instal·lacions esportives afectades pel tancament de les 
instal·lacions durant la pandèmia. A més, es van destinar 8,6 milions d’euros a 
entitats organitzadores de competicions esportives federades i escolars quan 
es van suspendre arran de la situació sanitària.  
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El Govern cataloga i digitalitza les publicacions 
editades per la Generalitat republicana 

 

 El catàleg es pot descarregar al portal Dades Obertes i un cercador 
permet buscar-les i consultar-les digitalitzades 

 Es poden trobar tot tipus de publicacions, tant tècniques com 
culturals o infantils 

 

El Govern ha catalogat i digitalitzat bona part de les més de 700 publicacions 
que va editar la Generalitat des de l’abril de 1931 al gener de 1939. En menys 
de vuit anys, la Generalitat republicana va desplegar una intensa activitat 
editorial, entre llibres, opuscles, publicacions periòdiques i cartells. Entre les 
més de 400 publicacions ara digitalitzades, n’hi ha de tècniques, llibres 
d’ensenyament, estudis jurídics o d’ordenació territorial així com memòries 
d’actuació, llibres infantils, de música i de teatre, entre d’altres. 

Així, s’hi troben des del Projecte de l’Estatut de Catalunya de 1931 i diverses 
publicacions sobre la Llei de contractes de conreu o la divisió territorial de 
Catalunya, fins als volums Poesia de guerra, El tractament de les fractures de 
guerra de Josep Trueta, ambdós de 1938, o la sèrie de llibres infantils on es 
van publicar, entre altres títols, El més petit de tots, de Lola Anglada, i El 
Senyor Pèsol i altres plantes, de Salvador Perarnau amb il·lustracions de Joan 
G. Junceda. 

Pel que fa a les publicacions periòdiques, hi trobem molts annals i memòries 
d’organismes i institucions al costat, per exemple, de la Revista de Psicologia i 
Pedagogia o Nova Iberia, editada en plena Guerra Civil. 

L’arxiu del catàleg s’ha publicat al Portal de Dades Obertes. També s’ha creat 
una pàgina web amb un cercador que permet buscar per títol, autor/a, any o 
departament.  

Mentre que les matèries de les publicacions són les pròpies d’un govern 
(administració, salut, transport, agricultura, sanitat, cultura, treball, etc.) també 
hi ha una gran varietat d’autors i autores que avui són reconeguts per les seves 
aportacions a la cultura i la ciència, com els ja citats Josep Trueta i Lola 
Anglada, a més de Pau Vila, Josep Carner, Pere Bosch i Gimpera, els germans 
Rubió i Tudurí, Anna Murià i Rafael Tasis, entre d’altres.  

Tota aquesta producció editorial no era consultable fàcilment, ja que no es 
trobava identificada ni integrada en un conjunt sistematizat i digitalitzat. El 
Govern va aprovar el passat mes de febrer l’Acord GOV/20/2022, de 8 de 
febrer, pel qual es disposava la digitalització, la preservació i la difusió de les 
publicacions de la Generalitat del període 1931-1939 i s’establien els objectius 
d’identificar i catalogar aquest conjunt de publicacions; digitalitzar-les amb la 
doble finalitat d’obrir-les a la consulta per Internet i per preservar-les, i difondre-
les i reivindicar aquest llegat. 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/Cultura-oci/Cat-leg-de-publicacions-de-la-Generalitat-de-Catal/t3s8-kna9
https://dogc.gencat.cat/ca/publicacions-de-la-generalitat-de-catalunya/Publicacions_1931-1939/index.html
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La consulta d’aquestes publicacions fa palesa la tasca de transformació 
democràtica, social, econòmica, territorial i educativa de la Generalitat de 
Catalunya en el període republicà. També l’afany de progrés, civilitat i 
modernitat que va caracteritzar aquesta producció editorial de la Generalitat.  

Aquest projecte l’ha dut a terme un grup de treball interdepartamental amb la 
participació del Departament de la Presidència (Secretaria del Govern i Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i Publicacions); el Departament de Cultura 
(Biblioteca de Catalunya i Arxiu Nacional de Catalunya) i el Departament de 
Justícia, Drets i Memòria (Memorial Democràtic i Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya). 

Els treballs s’han executat dins el termini de nou mesos establert per l’Acord 
de Govern del 8 de febrer d’aquest any. De les 708 publicacions catalogades, 
en falten 256 per digitalitzar, bé perquè es troben sota custòdia d’altres 
entitats o bé perquè encara no se n’ha localitzat cap exemplar físic.  
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El Govern destina 320.000 euros a la transformació de 
fruita d'estiu en suc 

 S’atorgarà un ajut a la Fundació Privada Banc dels Aliments de 
Barcelona, els beneficiaris de la qual són, principalment, persones 
en situació d’extrema pobresa o en risc d’exclusió social 

Per catorzè any consecutiu, el Govern ha aprovat concedir un ajut de 320.000 
euros al finançament del projecte endegat per la Fundació Privada Banc dels 
Aliments de Barcelona, que té com a objectiu la transformació en sucs 
naturals de fruita fresca retirada del mercat per les Organitzacions de 
Productors de Fruites i Hortalisses de Catalunya. 

La finalitat del projecte és convertir els productes retirats del mercat que són 
més peribles i, per tant, que requereixen un consum ràpid, en un producte de 
qualitat amb un període de consum molt més llarg, que permeti distribuir-lo 
d’una forma més espaiada en el temps i més adequada a les necessitats de 
les entitats receptores. 

Aquest darrer trimestre del  2022 s’ha previst obtenir 350.000 litres de suc de 
clementines retirades del mercat. Per l’anualitat 2023, la previsió es 
transformar fruita d’estiu retirada del mercat per obtenir uns 255.000 litres de 
suc. El producte es distribuirà als beneficiaris a través dels quatre Bancs 
d’Aliments de Catalunya. 

Els beneficiaris són, principalment, persones en situació d’extrema pobresa o 
en risc d’exclusió social ateses per entitats autoritzades pel Departament com 
a receptores de fruites i hortalisses procedents de retirada i associades als 
quatre bancs dels aliments de Catalunya. 
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El Govern aprova destinar 2 milions d'euros a la 
convocatòria 2023 d'ajuts al sector agrícola en matèria 
de sanitat vegetal 

 L'objecte d’aquests ajuts és la prestació dels serveis en matèria de 
sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra 
les plagues i malalties dels vegetals per part dels agricultors 

El Govern ha autoritzat, amb càrrec a pressupostos del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la despesa de 2 milions d’euros per 
atendre la convocatòria 2023 d’ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat 
vegetal per a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). 

Les ADV constitueixen un teixit que permet mantenir un estat d'alerta i 
vigilància constant de plagues sobre el territori.  La detecció ràpida de 
l'aparició de noves plagues, malalties o males herbes, o de canvis en les 
seves patologies o comportament, és una eina essencial per a la prevenció, 
contenció, i erradicació d'aquests organismes nocius per als vegetals. 

L'objecte d’aquests ajuts és la prestació dels serveis en matèria de sanitat 
vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra les plagues i 
malalties dels vegetals per part dels agricultors. Les despeses 
subvencionables són les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de 
sanitat vegetal i les adreçades a la prevenció, control, erradicació i millora de 
la lluita contra les plagues i malalties dels cultius.  

Les ADV es van crear l’any 1983 per fomentar la lluita col·lectiva contra les 
plagues, implementar tècniques alternatives a la lluita química i assessorar els 
agricultors en el control de les plagues. Actualment, hi ha 119 ADV actives 
distribuïdes arreu del territori, en cultius de forta demanda tècnica com 
els fruiters, els hortícoles, els cítrics, la vinya o l'arròs, però també 
en olivera, avellaner, extensius i en producció ecològica entre d'altres. 

La superfície assessorada per les ADV és de 223.684 ha, xifra que representa 
un 28,3% de la superfície dels conreus agrícoles de Catalunya, i agrupen un 
total de 22.935 socis agricultors. El treball de les Agrupacions de Defensa 
Vegetal es desenvolupa en col·laboració estreta amb el Servei de Sanitat 
Vegetal del Departament, que és qui les coordina tècnicament i pel que fa als 
ajuts.  

Les actuacions estan emmarcades en els objectius de la Gestió Integrada de 
Plagues que desenvolupa la Directiva 2009/128/CE, en què s'estableix el marc 
de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i el 
Reglament (UE) 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra les 
plagues dels vegetals. També estan en línia amb els objectius del European 
Green Deal i l’estratègia Farm to Fork, de reduir el 50% l’ús i el risc dels 
plaguicides químics en el control de les plagues. 
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Nomenaments 

Departament d’Empresa i Treball 

Oriol Alcoba Malaspina, director general d’Indústria 

Nascut a Barcelona (Barcelonès) l’any 1974. 

Enginyer industrial, Executive MBA i AMP (Advanced Management Program). 

Fins ara, ha estat director general d'Esade Creapolis, el parc empresarial i de 
coneixement de l'escola de negocis Esade. També ha estat col·laborador 
acadèmic d’Esade i professor associat de la UPF en àmbits relacionats amb la 
gestió de la innovació i la tecnologia. 

Així mateix, ha estat expert extern de la Comissió Europea, assessorant i 
avaluant polítiques i projectes relacionats amb l’impacte econòmic i social de 
la recerca, la tecnologia i la innovació. 

Fins al desembre de 2016, va ocupar el càrrec de director de transferència i 
valorització de tecnologia d’Eurecat, el centre tecnològic de referència a 
Catalunya. Anteriorment, havia estat gerent de l’àrea de Transferència de 
Tecnologia de la Generalitat de Catalunya en ACCIÓ i, fins al 2009, va ser 
director de Desenvolupament de Clústers al 22@Barcelona. Abans, havia 
estat responsable de contractes de serveis a Fomento de Construcciones y 
Contratas. Va iniciar la seva carrera professional com a tècnic de projectes 
d’R+D a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Departament d’Economia i Hisenda 

Miquel Puig i Raposo, secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus 

Nascut a Tarragona (Tarragonès) l’any 1954.  

És doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB), ha 
estat professor titular de Teoria Econòmica a la UB i professor associat de 
Mercats d’Infraestructures a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

Va ser el coordinador del Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU 
(CONEXT CAT-EU), un òrgan col·legiat que la Generalitat va crear l’octubre 
del 2020 per identificar els projectes tractors necessaris per catalitzar els 
canvis a l’economia catalana, en el marc dels Next Generation EU. Ha ocupat 
diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya: director general de Seguretat i 
Qualitat Industrials, director general d’Indústria i secretari del Departament 
(1984-1998) i Comissionat per a la Societat de la Informació (1997-1999). Va 
ser el primer president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI) i també de l’empresa pública Idiada. Entre els anys 2000 i 
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2002, va ocupar el càrrec de director general de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA). 

Des del 2002 i fins al 2012 ha estat consultor independent, tret d’un parèntesi 
de tres anys en què va ser director general d’Abertis Airports (2004-2007). 
Posteriorment, ha estat director general del Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya (CSUC), des del 2013 fins a l’actualitat. 

En el vessant polític, des del 2019 ha estat regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya, membre de la Comissió 
d’Economia i Hisenda i conseller de Barcelona de Serveis Municipals, SA. 
Anteriorment, va ser regidor de l’Ajuntament de Falset (2015-2019), 
representant de la candidatura independent Independents per Falset. 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  

Mireia Boya Busquet, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic 

Nascuda a Saint-Gaudens (França) l’any 1979.  

Doctora en Environmental Design per la Universitat de Mont-real (2009), 
llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2002) i màster en Landscape design (University of Montreal, 2004).  

Ha impartit classes d’ecologia aplicada a l’Escola d’arquitectura del paisatge 
de la Universitat de Mont-real; ha coordinat el màster en gestió i intervenció en 
el paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona; ha estat professora 
associada a la Universitat Pompeu Fabra i ha col·laborat amb la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya en diverses 
publicacions. També ha treballat per al Ministeri de Medi Ambient de Sao 
Tomé i Príncipe elaborant el Pla d’usos i gestió del Parc Nacional Obô i el seu 
programa pedagògic d’educació ambiental.  

Ha treballat com a consultora ambiental autònoma i, actualment, exercia com 
a cap de projectes de medi ambient, clima i energia a l'Euroregió Pirineus-
Mediterrània.  

Ha estat diputada per la CUP-CC al Parlament de Catalunya (gener 2016 – 
gener 2018) i regidora de l’Ajuntament de Les (maig 2015- gener 2016).  

Departament de Territori 

Sílvia Grau i Fontanals, directora de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya 

Nascuda a Terrassa (Vallès Occidental) l’any 1962. 
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Llicenciada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, compta 
amb el Postgrau en Gestió Professional Immobiliària de la Universitat Ramon 
Llull.  

Professionalment, ha dedicat gran part de la seva carrera laboral a la gestió 
de l’habitatge públic i social des de diferents llocs de comandament. Des del 
2012, impulsa i defensa la mediació en l’àmbit de l’habitatge com a fórmula 
d’evitar l’exclusió residencial. L’any 2016, va ser nomenada directora operativa 
d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge. 
Forma part de la Comissió Interdepartamental ADR del Centre de Mediació de 
Catalunya.  

Així mateix, en l’àmbit acadèmic és docent en el Postgrau en Règim Jurídic de 
l’Atenció a la Persona en Matèria Social, de la Universitat Rovira i Virgili, i 
també ha estat docent en el Postgrau en Polítiques d’Habitatge de la mateixa 
universitat, entre d’altres. Forma part del comitè científic del IV Congrés de 
l’Acció Social – Inclusió.cat. 

Maria Sisternas Tusell, directora de l’Institut Català del Sòl 

Nascuda a Barcelona (Barcelonès) l’any 1981. 

És arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) 
i Màster en Disseny Urbà i Ciències Socials per la London School of 
Economics, gràcies al programa de beques de la Fundació de Caja Madrid.  

Va iniciar l’etapa professional amb el projecte guanyador per a 92 habitatges 
protegits a Loma del Colmenar, Ceuta, del Concurs “Hacemos Ciudad – 
Proyecto Viva” convocat per SEPES l’any 2006, amb Marta Oristrell. Més tard, 
va contribuir a redactar projectes estratègics a ciutats mediterrànies com a 
responsable de projectes de la xarxa de ciutats mediterrànies Medcités. Entre 
el 2012 i el 2015, va exercir com a directora de projectes d’Hàbitat Urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona, impulsant projectes de transformació de barris i 
espai públic amb els departaments de Projectes Urbans, Participació 
ciutadana i Prospectiva Urbana.  

Fins al 2022, ha estat responsable de Mediaurban, l’Agència de Continguts 
Urbans del Grup Mediapro. Ha impulsat dues promocions d’habitatges socials 
en dret de superfície, ha participat en la redacció de diversos treballs 
urbanístics i ha produït diversos continguts divulgatius sobre temàtiques 
urbanes. Ha guanyat diverses convocatòries del concurs Europan a 
Santander, Lisboa i Madrid, amb un projecte per transformar els entorns de 
l’actual Hospital Infanta Leonor en un Campus de Salut integrat al “Bosque 
Metropolitano”.  

Ha col·laborat amb persones i entitats d’experteses diverses de l’àmbit de 
l’arquitectura, el dret, l’economia, la sostenibilitat, les ciències socials i la 
construcció, procurant aportar sempre una mirada constructiva i operativa, i en 
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particular, s’ha interessat per la problemàtica de l’assequibilitat de l’habitatge. 
Ha treballat per a ciutats petites i grans, caminant-hi i intentant comprendre’n 
l’evolució històrica. 

Ha contribuït a la redacció de l’estratègia Catalunya 2022, a la secció d’opinió 
del diari Ara i ha publicat articles a “El món d’ahir”, les notes internacionals del 
CIDOB, el think tank finès “Sitra” i altres publicacions especialitzades. Ha estat 
docent al grau d’Arquitectura de la UdG i procura fer entenedora la disciplina 
urbanística als debats on participa.  

Departament de Salut 

Clara Pareja Rossell, directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària 

Nascuda a Barcelona (Barcelonès) l’any 1968. 

Llicenciada en Medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (1993), és 
especialista en Medicina familiar i Comunitària. Ha cursat un màster en 
Metodologia de la Investigació: Disseny i estadística en Ciències de la Salut 
(UAB, 1999-2003); un postgrau de Gestió de la Qualitat a l’Atenció Primària 
(ICS, Generalitat de Catalunya i IDIAP Jordi Gol, 2006-07); un màster en 
Gestió d’Equips i Serveis Sanitaris a l’Atenció Primària (UB, 2011-12), i un 
màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial (Institut de la 
Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian-UAB, 2016-17). 

Des del 2019 i fins a l’actualitat, ha estat subdirectora general d’Ordenació i 
Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut. Anteriorment, 
va ser adjunta a la Direcció Assistencial d’Atenció Primària de l’ICS (2017-
2019); responsable de l’Àrea de Qualitat i Seguretat dels Pacients 
corporativa de l’ICS (2014-2017 i 2018-2019); directora de l’EAP La Mina 
(2006-2017) i metge de família a l’EAP La Mina (1998-2014). 

Departament de Drets Socials 

Marta Segura i Bonet, directora general de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat 

Nascuda a Manacor (Mallorca) l’any 1966. 

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per Universitat Pompeu 
Fabra i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, on també va cursar el Màster en Anàlisi Econòmica. 

Des de 2011, és sòcia-consultora de l’empresa Learning by Doing SL, 
especialitzada en el sector públic, la innovació, el coaching for savings i la 
direcció estratègica. Entre 2005 i 2010, va ocupar la secretaria general del 
Departament de Salut i, entre 2004 i 2005, en va ser la directora de Serveis. 
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Ha desenvolupat bona part de la seva tasca professional en l’àmbit de la 
docència. Des de 2019, és cap d’estudis del GNMI d’ESCI-UPF de la 
Universitat Pompeu Fabra i, des de 2011, responsable d’Innovació i 
Emprenedoria ESCI-UPF. Ha estat també professora de la Universitat 
Pompeu Fabra i ajudant de l’Escola Universitària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.  

En el camp de la recerca, ha participat en projectes d’anàlisi econòmica, 
d’ocupació i atur, o de la discapacitat, entre d’altres. 

Departament de Justícia, Drets i Memòria 

Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic  

Nascut a Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) l’any 1964. 

Doctor en Història comparada, Política i Social per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), amb la tesi doctoral Una herència incòmoda. Mecanismes 
de construcció i de transmissió d’una història crítica de la memòria social del 
franquisme. 

És professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al 
Departament d’Història Moderna i contemporània. També va ser professor 
associat de la Universitat de Girona (UdG), on va impartir assignatures sobre 
cultura contemporània i museologia. Gestor cultural i comissari d’exposicions, 
Jordi Font Agulló també ha treballat com a investigador i és també autor i 
editor de nombrosos llibres i publicacions sobre el Franquisme, l’exili o la 
memòria. Ha dirigit la seva carrera professional i la seva carrera acadèmica 
envers la gestió de museus, la difusió del patrimoni de caire cultural i memorial 
i l’anàlisi de les polítiques públiques de memòria. També ha fixat els seus 
interessos en el camp de l’art i la cultura actuals i la investigació en l’àmbit de 
la història social i política contemporànies en relació amb els processos 
memorialitzadors 

Font ja havia estat director del Memorial Democràtic del març de 2019 fins al 
setembre de 2021, i, prèviament –del gener de 2008 fins al març de 2019-  
havia estat al capdavant del Museu Memorial de l’Exili (MUME), centre que 
també està adscrit al Departament de Justícia, Drets i Memòria. 

Entre els objectius com a màxim responsable del Memorial Democràtic hi ha el 
de reforçar la institució com a entitat dedicada al foment i la preservació de la 
memòria del període comprès entre la Segona República i les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya. El nou director també apostarà més 
recerca, establir més vincles amb les universitats i entitats memorialistes i 
promocionar el patrimoni relacionat amb la memòria.  


