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El Govern dota d’estructura L’Energètica per a 
l’inici de la seva activitat 

 L’energètica pública podrà crear fins a 30 places per a la 
prestació dels serveis derivats de l’inici de la seva posada 
en marxa 

 El consell d’administració de l’Energètica nomenarà demà 
Ferran Civit com a conseller delegat i Dani Pérez com a 
director general de l’empresa 

 

El Consell Executiu ha autoritzat avui l’empresa Energies Renovables 
Públiques de Catalunya, SAU (L’Energètica) a crear 30 llocs de treball 
per a l’inici de la seva activitat. La mesura arriba el dia abans que 
l’empresa celebri el seu primer consell d’administració, que ha de servir 
per prendre les primeres decisions operatives.  

La dotació d’aquests 30 llocs de treball ha de permetre a l’Energètica 
prestar els seus serveis a mesura que desplegui la seva activitat inicial, 
que comptarà amb una partida pressupostària de 25 milions d’euros. 
De moment, en el primer consell d’administració es procedirà al 
nomenament del conseller delegat, càrrec que recaurà en l’actual 
president de l’empresa, Ferran Civit, i del director general, que serà 
Daniel Pérez.  

Daniel Pérez (Madrid, 1987) és llicenciat en Dret i en Ciències 
Polítiques per la universitat Autònoma de Madrid (UAM), i té un màster 
en Diplomàcia i Relacions Internacionals per l’Escuela Diplomática de 
Madrid i un altre en Estudis Jurídics Europeus pel Col·legi d’Europa de 
Bruges. Fa 10 anys que treballa al sector energètic renovable i fins ara 
exercia com a director de regulació i responsable de PPA de la 
comercialitzadora Holaluz, on també formava part del comitè de 
direcció. A més, imparteix un màster en dret de l’energia a la 
Universitat de la Rioja (UNIR), ocupava fins ara la vicepresidència i 
delegació a Catalunya de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) i és 
patró de la Fundación Renovables. 

Després d’aquestes primeres decisions, els passos següents seran la 
presentació del pla d’empresa i la definició de l’organigrama de la 
companyia, tant pel que fa a les àrees de negoci com a les unitats 
transversals. 
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Durant el primer semestre de l’any, es durà a terme tant la presentació 
pública com l’entrada en servei de l’Energètica, l’empresa pública que 
posarà l’energia al servei del bé comú i impulsarà la sobirania 
energètica de Catalunya. En aquest sentit, L’Energètica és el mitjà 
propi de la Generalitat per incidir sobre el mercat energètic català i 
millorar-lo, i contribuir així a accelerar la transició cap a un model 
energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la 
ciutadania.  

Els seus àmbits essencials d’actuació seran la generació d’energia 
procedent de fonts renovables aprofitant el potencial de les 
instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, així com la comercialització d’energia 
procedent de renovables, subministrant-la principalment a 
l’Administració de la Generalitat, però també a altres administracions o 
a comunitats energètiques. A partir d’aquestes activitats, podrà 
desplegar-se en àmbits i activitats com la recàrrega del vehicle elèctric, 
els serveis d’emmagatzematge, els serveis d’agregació de demanda 
flexible o els de comercialització lligats a aquests nous models 
econòmics, entre d’altres.  
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Catalunya recupera el PIB que tenia abans de la 
pandèmia 

 La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, 
presenta un informe al Govern amb una radiografia 
actualitzada dels principals indicadors econòmics  

 
El Govern ha rebut aquest dimarts de mans de la consellera 
d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, un informe que constata que 
l’economia catalana ja ha recuperat la dimensió que tenia abans de la 
crisi provocada per la COVID-19. 
 
Entre els principals indicadors destaca el PIB, que al tercer trimestre 
del 2022 va recuperar els registres que tenia abans de l’arribada de la 
pandèmia, una fita que encara no ha assolit el conjunt de l’economia 
espanyola. Segons dades fetes públiques per l’Idescat, al tercer i el 
quart trimestre del 2022 el PIB ja havia superat la dimensió que tenia al 
quart trimestre del 2019. En concret, al tercer trimestre era un 0,1% 
superior i al quart trimestre ja estava un 0,4% per sobre del nivell que 
tenia just abans de la crisi sanitària. 
 
Això va ser possible perquè l’economia catalana va augmentar un 5,5% 
l’any passat, al mateix ritme que l’economia espanyola i dos punts per 
sobre de la zona euro (3,5%), segons els registres d’Idescat. D’aquesta 
manera, en els últims deu anys, el PIB català ha crescut en set 
ocasions per sobre de la mitjana espanyola i en vuit per sobre de la 
mitjana europea. 
 
La taxa d’atur també es va recuperar aquest 2022 fins al 9,7% de 
mitjana, 3,2 punts per sota de la mitjana espanyola (12,9%), 
percentatge que suposa el valor més baix des del 2008. 
 
L’economia catalana manté el seu caràcter industrial. Segons les 
darreres dades disponibles, la indústria continua sent un dels pilars de 
l’economia catalana, ja que aporta un 20,3% de l’economia catalana, 
una proporció superior al que succeeix a Espanya (16,9%) i a la zona 
euro (19,7%), de mitjana. 
 
El teixit empresarial també mostra la seva fortalesa: Catalunya és la 
comunitat amb més empreses tant en termes absoluts (amb 634.223 a 
1 de gener de 2022) com en termes relatius: en concret, Catalunya 
concentra el 18,5% de les empreses enfront del 16,3% de Madrid.  
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L’obertura internacional de l’economia catalana queda palesa amb el 
pes de les exportacions: Catalunya aporta el 25% de les vendes 
d’Espanya a l’estranger. Això suposa el doble que Madrid, segona 
comunitat del rànquing exportador.  
 
Pel que fa a les dades d’inversió estrangera, l’informe d’Acció La 
inversió estrangera directa a Catalunya l’any 2021, elaborat a partir de 
les dades d’fDi Markets per al període 2017-2021, conclou: 
 

 Catalunya és la regió líder en nombre de projectes d’IED a 
Espanya: compta amb 876 projectes (per davant de la Comunitat 
de Madrid, que n’ha atret 675). 
 

 Catalunya és la primera destinació d’inversió estrangera en 
projectes d’R+D a Espanya, amb un 48,4% del total. També és 
la que compta amb més projectes tecnològics. 
 

 Catalunya és la principal destinació de l’Estat per inversió 
estrangera productiva (coneguda com a béns de capital o 
capex), amb una xifra total de 18.018 milions d’euros. Madrid ha 
concentrat 11.319 milions d’euros. 

 
A més, un estudi realitzat el 2019 per la Cambra de Comerç de 
Barcelona arribava a la mateixa conclusió i situava Catalunya com la 
comunitat amb més inversió estrangera, en aquest cas segons l’estoc 
d’inversió (comptant no només quanta inversió arriba sinó també 
restant la que acaba marxant).  
 
Fons europeus 
 
Finalment, en matèria de fons europeus, Catalunya és la comunitat 
autònoma líder en la mobilització de recursos dels Next Generation a 
través de convocatòries, tant en termes absoluts (1.128 milions 
d’euros) com en termes relatius (38,9% dels recursos assignats per 
conferència sectorial). Així ho reflecteix un estudi recent de l’escola de 
negocis Esade que analitza la gestió dels fons Next Generation des de 
la seva creació fins al novembre del 2022. 
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El Govern aprova el currículum dels 
ensenyaments d’educació infantil  

 

 El Decret incorpora la coeducació i l’educació 
afectivosexual en el marc de la mirada competencial 
 

 Presenta el 0-6 com una etapa educativa única amb la 
mateixa intencionalitat 
 

 S’organitza en 4 eixos i promou situacions d’aprenentatge 
que impliquin els infants en diferents experiències de la vida 
diària 
 

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 
anys i de 3 a 6 anys). Aquesta nova normativa culmina amb la nova 
ordenació de totes les etapes educatives, ja que fa pocs mesos el 
Govern ja va aprovar els decrets dels ensenyaments de batxillerat i de 
l’educació bàsica (primària i ESO). En l’elaboració d’aquesta norma s’ha 
comptat amb la col·laboració de professionals procedents de diversos 
àmbits: persones expertes de diverses entitats pedagògiques, 
universitats i professionals en actiu en l’àmbit del 0-6. 

La principal novetat del decret és que estableix el currículum 
competencial en aquesta etapa i, en aquest marc, incorpora la 
coeducació i l’educació afectivosexual. Per primera vegada el decret 
d’infantil presenta el 0-6 com una etapa educativa única, amb una 
identitat pròpia i on els dos cicles que la integren responen a una mateixa 
intencionalitat educativa. El decret suma, unifica i dona coherència a les 
aportacions de les persones expertes i de les professionals que 
exerceixen la seva activitat en aquesta etapa. 

El currículum posa l’infant al centre de les decisions i el 
desenvolupament de les seves capacitats, i el reconeix com el 
protagonista del seu propi aprenentatge i del grup al qual pertany. 
S’organitza en quatre eixos de desenvolupament i aprenentatge: un 
infant que creix amb autonomia i confiança, que es comunica amb 
diferents llenguatges, que descobreix l’entorn amb curiositat i que forma 
part de la diversitat del mon que l’envolta. Aquests eixos interrelacionen 
cada competència amb els seus criteris d’avaluació i els seus sabers 
corresponents, per facilitar als equips educatius la concreció i planificació 
pedagògica del dia a dia. 
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La nova normativa també prioritza el benestar i el gaudi, i promou 
situacions d’aprenentatge amb sentit, funcionals, significatives i 
contextualitzades, des del respecte als diferents ritmes i a la sensibilitat 
de l’etapa. Aquestes situacions busquen implicar els infants en 
diferents experiències de la vida diària, de forma que posin en joc les 
seves capacitats aplicant allò que van aprenent.  
 
El decret també recull l’acompanyament de les famílies i facilita que 
puguin formar part de la vida de l’escola per convertir-la en un espai 
d’educació comunitària.  
 
Desplegament del decret 
 
A banda, s’ha iniciat el desplegament d’aquest currículum: s'ha elaborat 
un web (https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/infantil/) amb una guia 
específica i recursos que es van actualitzant. S'ha fet ja una formació 
bàsica a direccions i se n’està desenvolupant una altra per al conjunt 
dels centres educatius, que es va iniciar el mes d’octubre. 
  

https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/infantil/
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/infantil/
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El Govern inverteix gairebé 90 milions d’euros en 
instal·lar panells digitals interactius a les aules 
dels centres educatius  

 
El Consell Executiu ha autoritzat el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) a 
licitar el contracte per subministrar, instal·lar i posar en marxa panells 
digitals interactius destinats a les aules dels diferents centres educatius 
del Departament d’Educació per un valor estimat de 89.231.624 euros.  
 
Amb aquesta actuació, es dona resposta a la necessitat de dotar 
tecnològicament els centres educatius, alhora que docents i alumnat 
podran accedir a mitjans digitals apropiats per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge. A més, l’alumnat podrà desenvolupar la competència 
digital, contemplada al currículum actual.  
 
El projecte s’emmarca dins el Pla d’Educació Digital de Catalunya del 
Departament d’Educació, que se centra a reduir l’escletxa digital en 
l’alumnat, definir la millora de les dotacions digitals de les aules dels 
centres educatius i proporcionar capacitació tècnica als docents.  
 
Aquesta inversió forma part d’un paquet de mesures del Departament 
d’Educació per impulsar la digitalització i les STEAM al servei de 
l’equitat del sistema educatiu català. A través d’un seguit d’accions, 
s’avança en el desplegament del pla digital i STEAM (per les sigles en 
anglès de ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques). 
 
D’aquesta manera, es dotarà els centres educatius d’equipament digital 
específic i, al mateix temps, es capacitarà digitalment el personal 
docent, amb una inversió global de gairebé 200 milions d’euros 
provinents dels fons europeus Next Generation. 
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El Govern renova la subscripció d’un conveni 
amb el CGPJ per acreditar el coneixement del 
català dels jutges 

 

 Els aspirants hauran d’acreditar, ara, el nivell C1 de català 
en lloc del B2 

 L’acord preveu també la col·laboració entre la Generalitat i 
el CGPJ per a la formació del professorat de l’Escola 
Judicial  

 
El Govern ha aprovat avui renovar la subscripció d’un conveni entre la 
Generalitat i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per 
determinar els títols acreditatius del coneixement oral i escrit de la 
llengua catalana que han de ser valorats com a mèrit a l’hora de proveir 
les places de la presidència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) i les audiències provincials. 
 
D’acord amb el futur conveni, el nivell de català requerit com a mèrit per 
als aspirants a aquestes places passa del B2 al C1 de suficiència del 
català (o titulacions superiors) que hauran de ser expedides per la 
Secretaria de Política Lingüística o pel Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia, Drets i 
Memòria.  
 
Renovació del conveni de 1999 
 
El CGPJ és qui estableix els criteris de valoració dels coneixements de 
les llengües cooficials per concursar als òrgans judicials en els territoris 
on hi ha la cooficialitat d’un idioma diferent del castellà. El primer acord 
de col·laboració en matèria de normalització lingüística entre el CGPJ i 
la Generalitat es remunta al 2 d’abril de 1992 i es va actualitzar el 
novembre del 2000. El Conveni, del qual avui se n’aprova la 
subscripció, renova el text signat entre les parts l’any 1999 sobre 
l’acreditació de coneixements de llengua catalana.  
 
Formació del personal docent de l’Escola Judicial 
 
L’Acord, que tindrà una vigència de quatre anys, també establirà la 
formació del personal docent de l’Escola Judicial. L’objectiu és que els 
professors i professores de l’Escola Judicial adquireixin un nivell de 
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competència mínima en llengua catalana que els permeti atendre amb 
més eficàcia qualsevol de les actuacions dutes a terme en català.  
 
Així, el Consell General del Poder Judicial assumeix el compromís 
d’incloure la formació en llengua catalana dins de l’oferta formativa dels 
alumnes de l’Escola Judicial, mentre que el Departament de Justícia, 
Drets i Memòria es compromet a desenvolupar, a través del CEJFE i de 
la Secretaria per a l’Administració de Justícia, les diferents activitats 
formatives de català, en modalitat presencial o en línia i emetre els 
certificats acreditatius dels diferents nivells que assoleixin els alumnes.  
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El Govern aprova la sol·licitud formal d’adhesió al 
Fons de liquiditat autonòmic per al 2023 
 
El Govern ha aprovat avui la sol·licitud d’adhesió de la Generalitat al 
compartiment Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a 
les comunitats autònomes per al 2023, gestionat pel Ministeri d’Hisenda 
i Funció Pública. L’adopció d’aquest acord per part del Govern és un 
tràmit necessari per a la formalització de l’adhesió al fons, d’acord amb 
el que disposa el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic.  
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NOMENAMENTS 
 
Departament de Territori  
 
Eva Fiter i Cirera, directora de l'Institut per al Desenvolupament de 
l'Alt Pirineu i Aran 
 
Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) el 1981. 
 
És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i diplomada 
en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Actualment, cursa el Màster Executive MBA a l’EAE Business 
School. 
 
Des del 2017 treballava com a tècnic al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, gestionant el programa de Treball i Formació i actualment 
assumia funcions de gerència a Pallarsactiu, entitat publicoprivada 
que dinamitza, promociona, impulsa i desenvolupa el teixit econòmic 
del Pallars Jussà i Sobirà. La seva vida professional ha girat al voltant 
de les institucions públiques locals. 
 
Ha treballat en entitats com el Consorci del Montsec, dirigint el 
Programa Leader (2004-2007), recolzant i ajudant a diversificar 
l’economia del territori. Durant el primer desplegament del Govern a 
l’Alt Pirineu i Aran, va ser tècnica de la Coordinació del Departament 
de Governació i Administracions Públiques (2007-2011), treballant per 
facilitar serveis als càrrecs electes del Pirineu i a la ciutadania 
pirinenca en general. 
 
L’IDAPA és l’institut, dependent del Departament de Territori, que 
treballa per a la promoció i desenvolupament sostenible de les 
comarques pirinenques. 
 


