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El Govern aprova el Projecte de llei de mediació per
ampliar l’ús d’aquesta eina per a la resolució de
conflictes
•

Introdueix la mediació civil per gestionar i solucionar conflictes
sorgits en la convivència ciutadana, social i familiar

•

Neix amb la voluntat d’evitar la judicialització de determinats
conflictes privats i reduir la càrrega dels òrgans judicials de
Catalunya

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret
privat. La norma neix amb l’objectiu d’ampliar els camps d’intervenció de la
mediació com a eina de solució dels conflictes i descarregar de feina ordinària
els jutjats de Catalunya, tal i com s’ha sol·licitat públicament per les autoritats
judicials. El nou text substitueix i amplia els continguts de la Llei 1/2001, de
mediació familiar de Catalunya, introdueix nous aspectes susceptibles de
sotmetre’s a la mediació familiar i inclou especialment la mediació civil com a
instrument per resoldre els conflictes derivats de la convivència ciutadana i
social.
A més, el Projecte de llei suposa un pas endavant en la modernització i
adaptació de la justícia a les directives europees, ja que el text aprovat avui
arriba després que la Unió Europea hagi aprovat la Directiva sobre mediació
en l'àmbit civil i mercantil.
El nou text introdueix la mediació per a qualsevol tipus de qüestió en matèria
de dret privat que pugui ser objecte d’un procés judicial i on s’hagi trencat la
comunicació entre les parts. D’aquesta manera, es promou una resolució
dialogada i acordada entre les parts que alhora evitarà nous casos als jutjats
de Catalunya. Així, s’incorpora la mediació civil com a un nou instrument per
resoldre els conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social.
Els aspectes susceptibles a ser sotmesos a un procés de mediació civil són
els següents:
•

Els conflictes relacionals sorgits dins de l’àmbit de les associacions i
fundacions

•

Els conflictes relacionals sorgits en l’àmbit de la propietat horitzontal i
de les urbanitzacions; és a dir, conflictes entre veïns d’una mateixa
comunitat de propietaris o veïns d’una urbanització
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•

Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social,
per evitar litigis davant dels jutjats

•

En conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat deguda a
la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya.

D’altra banda, el Projecte de llei pretén actualitzar i adaptar la legislació de
Catalunya i ampliar els reduïts àmbits d’actuació que es van preveure en la
primera de les lleis, que recollia bàsicament qüestions conjugals. Aquest fet
ara esdevé un entrebanc per acollir determinats conflictes del cercle més
proper a les persones, per als quals la mediació s’ha revelat molt útil.
Per això, s’incorporen nous camps d’actuació de la mediació familiar:
•

Els relatius a la comunicació i a la relació entre progenitors i
descendents, avis i néts i altres persones properes a l’àmbit familiar

•

Situacions de conflicte que puguin sorgir entre la persona adoptada i la
seva família biològica o entre els pares biològics i adoptants

•

Conflictes familiars entre persones de diferents nacionalitats o la
mateixa, però diferents a l’espanyola i residents a l’estat espanyol

•

Les qüestions derivades de la successió d’una persona, inclosos els
conflictes entre els possibles hereus

•

Els aspectes estrictament convivencials en els acolliments de les
persones grans i les possibles controvèrsies que pugui generar l’elecció
del seu tutor o el règim de visites de persones incapacitades i les
qüestions econòmiques derivades de la tutela

•

Els conflictes de relació entre persones sorgits en el si de l’empresa
familiar

El procés de mediació
Els processos de mediació poden tenir el seu inici de tres maneres diferents:
primer, per la sol·licitud de les parts de comú acord; segona, per la sol·licitud
d’una de les parts amb l’acceptació de l’altre, i tercer, per la disposició de
l’autoritat judicial acceptada per les parts. Els mediadors, que desenvolupen
sempre el seu paper des de la neutralitat i la privacitat, han de facilitar el
diàleg i la comprensió entre les parts per poder arribar a una solució
consensuada. Una solució que finalment es reflectirà en un acte, que
posteriorment serà trasllada a l’autoritat judicial per a la seva aprovació. Un
procés de mediació es pot començar abans de qualsevol procés judicial o
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quan aquest està pendent i no pot excedir de 60 dies hàbils, només en casos
excepcionals es pot allargar 30 dies més.
El Projecte de llei estableix que les persones que facin de mediadors han de
ser titulats universitaris, acreditar formació i capacitació per fer-ho i han d’estar
col·legiats en el col·legi professional respectiu, o prestar serveis en qualitat de
mediador per a l’administració pública.
El paper de l'advocat és essencial en la mediació, però no en la posició
clàssica de litigant que ajuda el seu client a vèncer el seu contrincant, sinó
com a conseller que assessora legalment per a la recerca d’una solució, i en
la documentació dels acords. Els col·legis professionals també tenen una
important tasca a desenvolupar, ja que el model que s’introdueix els hi delega
importants funcions de formació i organització de la mediació.

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
El Projecte de llei posa de manifest la necessitat d’adaptar el Centre de
Mediació Familiar de Catalunya a les necessitats actuals: així, aquest es
convertirà en el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, depenent del
Departament de Justícia. Esdevindrà el principal impulsor d’aquest
procediment, així com l’òrgan de referència tant dels mediadors com de les
persones que desitgen solucionar les seves diferències mitjançant la
mediació. Aquest es converteix en l’instrument especialitzat en l’àmbit dels
conflictes familiars, en matèria de dret privat i d’altres que pugui determinar la
llei, respectant però les iniciatives de mediació ciutadana existents en l’àmbit
municipal o desenvolupades per altres entitats públiques o privades. Aquestes
entitats poden signar convenis de col·laboració amb el Departament de
Justícia per promoure i facilitar la mediació familiar i civil.
La Llei 1/2001, de mediació familiar de Catalunya
L’any 2001 va entrar en funcionament la primera Llei de mediació familiar de
Catalunya, que representava una fita important en la introducció de la
mediació en el tractament de les crisis familiars. Aquesta Llei va suposar una
important innovació en l’àmbit del dret de família en un moment en què a
l’estat espanyol no existia una pràctica generalitzada de la mediació.
Després dels sis anys transcorreguts des de la creació d’aquesta Llei, tres són
els factors que han incidit en la seva actualització. Primer, l’experiència
positiva obtinguda durant aquest sis anys; segon, la publicació de la
recomanació 10/2002 del Consell d’Europa i la tendència dels països de la
Unió Europea d’actualitzar i ampliar les seves lleis de mediació, i tercer, la
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modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil introduïda per la Llei 15/2002 que
preveu la mediació familiar en els seus procediments de família.

Dades de mediació familiar a Catalunya
A Catalunya, el percentatge d’èxit en les mediacions que no venen derivades
dels jutjats és d’un 76,28% i de quasi un 51% en els casos que arriben a la
mediació per derivació judicial. En els darrers anys tant les sol·licituds de
mediació com les mediacions acabades han sofert un augment progressiu.
A Catalunya hi ha 1.447 mediadors familiars homologats pel Centre de
Mediació Familiar de Catalunya, 1.247 dels quals són actius i 200, inactius,
entre especialistes dels camps de la psicologia, l’educació, el treball social, la
pedagogia i el dret. Per demarcacions:
A Barcelona hi ha 827 mediadors familiars. La distribució de despatxos,
desglossada per partits judicials, és la següent: Arenys de Mar, 14; Badalona,
12; Barcelona, 581; Berga, 2; Cerdanyola del Vallès, 20; Cornellà de
Llobregat, 5; Esplugues de Llobregat, 8; Gavà, 12; Granollers, 32; l’Hospitalet
de Llobregat, 11; Igualada, 7; Manresa, 45; Martorell, 6; Mataró, 51; Mollet del
Vallès, 25; el Prat de Llobregat, 4; Rubí, 18; Sabadell, 46; Sant Boi de
Llobregat, 6; Sant Feliu de Llobregat, 31; Santa Coloma de Gramenet, 8;
Terrassa, 51; Vic, 17; Vilafranca del Penedès, 6, i Vilanova i la Geltrú, 15. En
total, hi ha 1.033 despatxos de mediadors.
A Girona hi ha 173 mediadors familiars. La distribució de despatxos de
mediadors que hi ha a la demarcació de Girona és la següent: a la Bisbal
d’Empordà, 10; a Blanes, 7; a Figueres, 43; a Girona, 136; a Olot, 10; a
Puigcerdà, 2; a Ripoll, 1; a Sant Feliu de Guíxols, 7, i a Santa Coloma de
Farners, 4. En total hi ha 220 despatxos de mediadors.
A Tarragona hi ha 78 mediadors familiars. La distribució de despatxos de
mediadors que hi ha a la demarcació de Tarragona és la següent: a Falset, 3;
a Reus, 27; a Tarragona, 52; a Valls, 8, i al Vendrell, 4. En total, hi ha 94
despatxos de mediadors.
A Lleida hi ha 104 mediadors familiars. La distribució de despatxos de
mediadors que hi ha a la demarcació de Lleida és la següent: a Balaguer, 10;
a Cervera, 4; a Lleida, 96; a la Seu d’Urgell, 3; a Solsona, 3; a Tremp, 6, i a
Vielha, 1. En total hi ha 123 despatxos de mediadors.
A les Terres de l’Ebre hi ha 65 mediadors familiars. La distribució de
despatxos de mediadors que hi ha a la demarcació de les Terres de l’Ebre és
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la següent: a Amposta, 51; a Gandesa, 35, i a Tortosa, 50. En total, hi ha 136
despatxos de mediadors.
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El Govern traspassa la gestió del primer paquet de
serveis socials al Consorci de Serveis Socials de
Barcelona
•

Són serveis de l’àrea d’atenció a la família, la infància i
l’adolescència, així com d’atenció a persones amb discapacitat i a
drogodependents

•

El traspàs respon al mandat de la Carta Municipal de Barcelona i
preveu la transferència inicial de 41 equipaments i 914 places

El Govern ha acordat traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
la gestió de determinats serveis socials especialitzats, donant compliment així
a la proposta de traspassos aprovada pel Consell de Govern del Consorci el
passat mes de gener, segons la qual es fixa els criteris de prioritat, terminis i
procediment per a la progressiva assumpció de les funcions del Consorci i les
corresponents transferències de serveis i mitjans personals i econòmics. El
traspàs dóna compliment així al mandat establert per la Carta Municipal de
Barcelona. Aquest és el primer paquet de traspassos de gestió de serveis que
s’efectua en favor del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Concretament, es traspassa la gestió dels serveis de l’àrea d’atenció a la
família, a la infància i a l’adolescència; l’àrea d’atenció a persones amb
discapacitat i la d’atenció als drogodependents. L’àrea d’atenció a la família
inclou els serveis d’acollida; els residencials d’acció educativa, els de valoració
de maltractaments infantils i els serveis residencials d’estada limitada per a
dones.
L’àrea d’atenció a persones amb discapacitat comprèn els serveis de centre
de dia d’atenció especialitzada pe a persones amb discapacitat i els de
centres residencials per a persones amb discapacitat. L’àrea d’atenció a
drogodependents inclou els serveis residencials d’atenció.
D’aquesta manera, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona passarà a
gestionar un total de 41 equipaments i 914 places. L’acord també inclou
traspassar al Consorci la part corresponent dels crèdits previstos en els
Pressupostos de la Generalitat per finançar els costos derivats de la prestació
dels serveis socials objecte d’aquest traspàs. Això suposa un total de 37,8
milions d’euros. Aquests crèdits s’incrementaran anualment d’acord amb els
costos de referència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.
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El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, integrat pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona, es va constituir l’any 2006. El
Consorci és l’encarregat de desenvolupar en l'àmbit territorial del municipi de
Barcelona, els serveis, establiments, programes i activitats de prevenció,
atenció i promoció social, per tal de garantir un bon accés als serveis en una
clara voluntat de donar una atenció de proximitat a la ciutadania.

Acords de Govern . 27.05.2008
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

8

El Govern destina 69 milions d’euros a la conservació,
reforç de ferm i millora de la seguretat a la xarxa viària
•

La Generalitat programa 43 actuacions de renovació del paviment i
de millora de la seguretat viària en més de 300 quilòmetres de
carreteres

El Govern ha aprovat avui una inversió de 69 milions d’euros per a
desenvolupar un total de 43 actuacions en el període 2008-2009. Aquests
treballs s’afegeixen a les actuacions de més abast com desdoblaments,
condicionaments i altres millores que el Govern també impulsa i possibiliten
actuar de forma rotatòria a la xarxa viària de la qual és titular la Generalitat,
que abasta 5.500 quilòmetres.
El Govern destina anualment al voltant de 70 milions d’euros a actuacions de
conservació i manteniment de les carreteres catalanes per tal d’afavorir la
seguretat viària i la comoditat en la conducció. Les obres que es
desenvolupen en el marc d’aquest programa específic consisteixen
principalment en renovacions de ferm, ordenació d’encreuaments o millora
dels elements de la seguretat viària.
Les inversions aprovades avui es distribueixen de la manera següent:
25,5 milions d’euros a les carreteres de Barcelona
Pel que fa a la demarcació de Barcelona, el Govern portarà a terme 22
actuacions, amb una inversió prevista de 25,5 milions d’euros. Entre les obres
que s’executaran, cal remarcar la millora en els elements de seguretat del
túnel de Parpers (2a fase), a la C-60 i els reforçaments del ferm a la C-31 en
els trams entre Sant Boi de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat i entre
Cubelles i Sant Pere de Ribes, i a l’itinerari entre Granollers i les Franqueses
del Vallès (carreteres N-152z i C-352).
Demarcació de Barcelona
Anoia

Millora característiques superficials. C-1412a. Els Prats de Rei
- Copons

Bages

Millora ferm B-431. Avinyó – Sant Feliu Sasserra

Ferm

Millora ferm N-141c. Moià

710.000
1.424.308
660.000

Baix Llobregat

Millora caract. superf. C-31. Sant Boi de Llobregat –
l’Hospitalet de Llobregat

2.050.000

Garraf

Reforçament ferm. C-31. Cubelles – Sant Pere de Ribes

2.350.000

Maresme / Vallès Or.

Reforç ferm. B-40 i C-1415c. Mataró – la Roca del Vallès

1.090.000

Osona

Reforç ferm. C-25D. Vic

580.000

Vallès Oriental

Reforç ferm C-35. Llinars del Vallès – Santa Maria de
Palautordera

845.000
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Millora ferm B-500. Sant Fost Campsentelles – Mollet del
Vallès
Reforç ferm N-152z. Granollers – les Franqueses del Vallès
Comarques Barcelona

Millora passos de mitjana a carreteres de la demarcació

Noves barreres de seguretat a les carreteres adscrites als
àmbits de conservació dels parcs de Berga, Igualada i Vic
Millora local. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers.
Maresme/ Vallès Or.
Carretera C-60. Tram: Argentona - La Roca del Vallès (2ª fase)
Maresme/ Baix Llobregat, Noves barreres seguretat a les carreteres adscrites als àmbits
Vallès Occidental
de conservació dels parcs d'Argentona, Sabadell i Viladecans
Ripollès, Segrià, Selva,
Noves barreres de seguretat a la xarxa viària
Osona
Noves barreres de seguretat al pont sobre l’AP-7 a Santa
Vallès Occidental
Perpètua de Mogoda
Noves barreres de seguretat. C-35. Parets del Vallès Vallès Oriental
Granollers
Ferm. Millora de les característiques superficials a les
carreteres adscrites als àmbits de conservació dels parcs de
Anoia, Berguedà, Osona
Berga, Igualada i Vic.
Bages
Millora enllumenat. C-55. Túnel de Cardona
Estabilització de talussos. C-55. Manresa - Cardona
Ferm. Millora de les característiques superficials a les
Maresme/ Baix Llobregat,
carreteres adscrites als àmbits de conservació dels parcs
Vallès Occidental
d'Argentona, Sabadell i Viladecans
Estabilització de talussos. BV-5301. Santa Maria de
Osona i Vallès Oriental
Palautordera - Seva

Conservació
extraordinària

Seguretat viària

Anoia, Berguedà, Osona

TOTAL OBRES DEMARCACIÓ BARCELONA

650.000
2.430.000
820.000
900.000
4.600.000
900.000
1.000.000
483.000
580.000

1.000.000
300.000
710.000

1.000.000
470.000
25.552.308

20,3 milions d’euros a les carreteres de Girona
Avui s’ha aprovat també una inversió de 20,3 milions d’euros en 9 actuacions
a la xarxa viària gironina. Entre aquestes, destaca la millora del ferm de l’N141e i la GI-535, entre Anglès i Salt, i de la C-66 entre Celrà i la Bisbal
d’Empordà. Així mateix, es durà a terme una actuació de millora de cunetes a
la GI-681 entre Llagostera i Tossa de Mar.
Comarques gironines
Garrotxa
Gironès
Gironès
Gironès/ Selva
Gironès/ Baix Empordà
Selva
Selva
Selva/ Gironès
Selva

Ferm . C-153 i C-152. Sant Esteve d’en Bas – les Preses
Ferm. C-65. Cassà - Quart
Reforçament ferm N-141e i GI-535. Anglès - Salt
Millora caract. superf. GI-542. Anglès – Sant Hilari Sacalm
Ferm. C-66. Celrà – la Bisbal d’Empordà
Millora caract. superf. GI-551. Sant Hilari Sacalm – Santa Coloma
Ferm. GI-562. De la C-35 a estació Maçanet - Massanes
Millora cunetes. GI-681. Llagostera – Tossa de Mar
Ferm. GI-632. De la C-31 a l’Escala
TOTAL OBRES COMARQUES GIRONINES

950.000
827.327
4.250.000
3.000.000
3.600.000
2.400.000
450.000
3.750.000
1.080.000
20.307.327

15,5 milions d’euros a les carreteres de Lleida
El Govern ha destinat 15,5 milions d’euros per a dur a terme 6 actuacions a la
xarxa viària de les comarques lleidatanes. Entre les obres que s’han projectat,
cal destacar la millora al ferm de la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu, un tram
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de 33 quilòmetres de longitud, per un valor de 9 milions d’euros. D’altra banda,
també s’han impulsat els treballs a dos trams de C-12, entre Maials i
Torrebesses i entre Menàrguens i Balaguer.
Comarques lleidatanes
Noguera
Pallars Sobirà
Pallars Sobirà
Pla d’Urgell, Garrigues
Segrià

Val d’Aran, Pallars Sobirà

Reforçament ferm C-12. Menàrguens - Balaguer
Ferm. Millora caract. superf. C-13. Sort – Esterri d’Àneu
Reforçament ferm C-28. Alt Àneu
Reforçament ferm i eixamplament puntual LV-2001. Mollerussa Juneda
Reforçament ferm. C-12. Maials - Torrebesses

Reforçament ferm. C-28. Cap de Port – refugi de les Ares
TOTAL OBRES LLEIDA

1.160.088
9.000.000
600.000
1.300.000
1.692.271

1.780.000
15.532.359

4,1 milions d’euros a les carreteres del Camp de Tarragona
A les carreteres de la xarxa viària de la seva titularitat, la Generalitat destinarà
una inversió de 4,1 milions d’euros a 4 actuacions de conservació i millora de
la seguretat viària. En aquest sentit, cal destacar els treballs que permetran
actuar en el drenatge i les barreres de seguretat de la carretera T-240 al llarg
de vuit quilòmetres entre la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès.
Camp de Tarragona
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès

Reforçament ferm C-37. Valls – el Pla de Santa Maria
Millora cunetes i barreres de seguretat. T-704. Prades
Millora cunetes i barreres de seguretat. T-240. la Bisbal del Penedès – Sant
Jaume dels Domenys - Llorenç del Penedès

1.000.000
600.000
1.500.000

Tarragonès, Baix
Reforçament ferm. C-14. Salou - Reus
Camp

1.000.000

TOTAL OBRES CAMP TARRAGONA

4.100.000

3,6 milions d’euros a la xarxa de les Terres de l’Ebre
Pel que fa les carreteres a les terres de l’Ebre, avui el Govern ha aprovat una
partida de 3,6 milions d’euros per tal de portar a terme la millora del ferm de la
C-12 al terme d’Amposta i entre Vinallop (Tortosa) i Jesús, que abastarà una
longitud total d’11 quiòmetres.
Terres de l'Ebre
Baix Ebre
Montsià

Millora del ferm. C-12. Amposta
Millora del ferm. C-12. Vinallop – Jesús
TOTAL OBRES TERRES DE L'EBRE
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El Govern destina 3 milions d’euros actuacions
paisatgístiques, de manteniment del litoral i per a la
rehabilitació de colònies industrials
•

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques obrirà tres
línies d’ajuts destinades a cofinançar els ajuntaments que realitzin
algunes d’aquestes actuacions

El Govern ha acordat avui destinar un total de 3 milions d’euros a 3 línies
d’ajuts que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP)
destinarà a actuacions paisatgístiques que incloguin la creació o restauració
d’avingudes, rambles i passeigs arbrats, a obres de manteniment del litoral i a
la rehabilitació de les antigues colònies industrials situades al llarg del riu
Llobregat. Aquestes són tres convocatòries d’ajuts que el Departament ja ha
convocat anteriorment i que van destinats als consistoris sota el règim de
copagament.
Millora dels municipis costaners
La primer línia d’ajuts va destinada als municipis costaners catalans que
realitzin actuacions de millora paisatgística en els seus litorals. Aquests ajuts,
amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, permetran cofinançar fins al 50% de
projectes d’arranjament de camins de ronda, accessos al litoral per a vianants
i mitjans no motoritzats a les zones costaneres i adquisicions de sòl que
serveixin per augmentar el patrimoni públic. També s’hi podran acollir els
projectes de reconstruccions de terrasses i marges, de millora de la vegetació,
prevenció d’incendis, enderroc d’instal·lacions il·legals al litoral o adaptació
paisatgística d’elements existents.
Aquesta línia d’ajuts es deriva de les disposicions dels Plans Directors
Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC I i II). Podran optar a aquest
finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur a terme
intervencions de millora en sòls no urbanitzables, sòls urbanitzables no
delimitats, i en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat.
Els criteris que se seguiran per a escollir els projectes beneficiaris d’aquesta
convocatòria d’ajuts seran l’adaptació de les actuacions als objectius de
protecció del PDUSC, l’impacte positiu que puguin tenir en el territori, l’abast
poblacional i el valor paisatgístic, entre d’altres.
Aquesta és la cinquena edició d’aquesta línea d’ajuts. Les quatre anteriors
convocatòries han permès tirar endavant 48 projectes de condicionament per
un import total de 3,9 milions d’euros.
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Revaloritzar el patrimoni industrial
El Govern també ha aprovat una partida d’un milió d’euros per obrir una línia
d’ajuts per rehabilitar antigues colònies industrials situades al llarg del riu
Llobregat, a les comarques del Bages i el Berguedà. Els ajuts, derivats del Pla
director urbanístic de les colònies del Llobregat, aniran dirigits als ajuntaments
compresos dins del seu àmbit d’influència.
El Pla director busca consolidar les 18 colònies i fàbriques de riu com a espais
de residència, d’activitat productiva, d’interès turístic i de preservació de la
memòria històrica, tot això en un marc de planejament coherent. Igualment, el
Pla pretén posar les bases per equiparar el teixit residencial i els equipaments
de les colònies amb els dels pobles i consolidar les colònies com a barris d’un
sistema urbà interrelacionat.
Entre les actuacions que podran optar a la segona convocatòria d’aquest fons
hi ha les de millora de l’espai públic de la colònia; la restauració d’edificis d’ús
col·lectiu i interès patrimonial; la millora paisatgística de les vies d’accés als
recintes, i la restauració de l’entorn.
A l’hora d’atorgar els ajuts es tindran en compte criteris com ara el valor
exemplar de l’actuació que es proposa, la contribució a l’estructuració de la
colònia com a sistema urbà, l’interès social de l’actuació i la valorització
d’elements del patrimoni arquitectònic. Els ajuts seran, com a màxim, del 50%
de l’import del projecte i tindran un límit de 350.000 euros. La primera
convocatòria d’aquesta línia d’ajuts, adjudicada el desembre de 2007, va
permetre oferir més de 885.000 euros a cinc municipis per endegar projectes
de millora de les seves colònies.
Rambles arbrades: embelliment del paisatge urbà
Finalment, el DPTOP obrirà una altra convocatòria d’ajuts per un import total
de 800.000 euros dirigida als municipis catalans per subvencionar la creació o
restauració d’avingudes, rambles i passeigs arbrats, inspirada en els principis
de la Llei del paisatge. La Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a
Catalunya dota a les administracions catalanes d’instruments per tal d’afrontar
els reptes per a la preservació del paisatge, atès que les últimes dècades ha
sofert, sovint, processos de degradació.
La creació de rambles i passeigs arbrats a partir del segle XIX ha esdevingut
una de les directrius dels nous creixements urbans. L’obertura d’aquesta línia
d’ajuts dirigida als ajuntaments pretén impulsar la seva implantació i garantir el
manteniment de les avingudes ja existents. Es podran acollir a aquestes
subvencions els municipis que vulguin crear, restaurar o remodelar avingudes,
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rambles i passeigs arbrats, tant al centre dels nuclis urbans com als accessos
o la perifèria.
Per tal d’escollir els projectes beneficiaris es tindran en compte criteris com
ara el valor exemplar de l’actuació, la seva funció com a element estructurador
del teixit urbà, l’utilitat com a element de millora urbana en barris degradats i
l’aprofitament de l’avinguda arbrada per a reordenar els usos de l’espai i
incrementar la seguretat dels vianants. La quantia de l’ajut variarà en funció de
la població del municipi. La convocatòria del 2007 ja va permetre atorgar
800.000 euros en ajuts per a la creació o remodelació de passeigs arbrats a
set municipis catalans.
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El Govern impulsa les obres d’un nou pont sobre el riu
Ter a Setcases
•

La nova estructura substituirà l’actual pont de pedra que serveix
d’entrada a la població sobre el riu Ter, a la carretera GIV-5264

•

Les obres començaran a principis d’aquest estiu i comptaran amb
una inversió prevista d’1,7 milions d’euros

El Govern construirà un nou pont sobre el riu Ter a Setcases, a la carretera
GIV-5264, i amb aquest objectiu, ha aprovat avui l’ocupació de béns i drets
afectats per aquestes obres. La nova estructura substituirà l’actual pont de
pedra d’entrada a Setcases i permetrà millorar l’accés a aquesta població, així
com a les pistes d’esquí Vallter 2000. Les obres, que estan actualment en
licitació per un valor d’1,7 milions d’euros, s’adjudicaran el mes vinent per tal
que puguin començar a principis d’estiu.
El nou pont
Les obres que ara s’impulsen permetran substituir l’actual pont sobre el Ter a
la carretera GIV-5264 a Setcases, que té una amplada de 3,60 metres i no
disposa de vorals, per una nova estructura més ampla. Així els treballs, que
també inclouran la millora del traçat de la carretera en el tram pròxim al pont,
significaran una millora en la seguretat viària i les condicions per a la
circulació.
El nou pont tindrà una amplada de 10 metres, amb una calçada de dos carrils
de circulació –un per sentit– de 3,5 metres cadascun i voreres d’1,5 metres
d’amplada. De 31 metres de longitud, serà de tipus mixt, format per una
estructura metàl·lica sobre la qual es disposarà una llosa de formigó.
Així mateix, el projecte inclou les actuacions següents:
•
•
•

•
•

Eixamplament i condicionament de la carretera en el tram anterior del
pont, en una longitud de 200 metres. Aquest tram s’eixamplarà dels 5
metres actuals als 10 previstos.
Millora de traçat de la via per tal de suavitzar l’actual revolt d’entrada al
pont.
Adaptació de la rotonda actual que es va construir en creuar el riu Ter,
en sentit nucli urbà, amb motiu de les obres de la variant de Setcases.
Així, la rotonda es recreixerà per tal d'obtenir uns paràmetres
compatibles amb la rasant del nou pont. Aquest recreixement de la
rotonda serà variable entre els 0,3 i 1,5 metres.
Disposició dels elements de drenatge
Senyalització vertical i horitzontal i abalisament
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•
•

Instal·lació de baranes al pont i de barreres de seguretat
Mesures d’integració ambiental, d'acord amb les característiques de la
fauna a preservar del riu Ter.
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El Govern destina ajuts per a llars d’infants i activitats
extraescolars per valor de 10 milions d’euros
•

Es destinen 6 milions d’euros a l’escolarització de nens menors de
3 anys

•

També s’ha aprovat un ajut de 4,1 milions d’euros per a activitats
extraescolars

El Govern ha aprovat avui una subvenció de 6.000.000 d’euros per a
l’escolarització en llars d’infants municipals de nens i nenes menors de 3 anys
que es trobin en situació socioeconòmica desafavorida. Aquesta subvenció
anirà destinada als ajuntaments que siguin titulars d’escoles bressol, que
seran qui distribuiran aquestes ajudes entre els alumnes. Dels sis milions
d’euros, dos milions es destinaran al període de curs que correspon al 2008 i
els 4 milions restants al que correspon al 2009.
Durant el curs 2007-2008, es van atorgar subvencions a 3.496 nens i es va fer
a través de l’acord amb 163 ajuntaments.
El Govern també ha aprovat avui una subvenció de 4.118.000 euros als
ajuntaments per al foment de la participació en activitats extraescolars en els
centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments
de segon cicle de l’educació infantil (de tres a sis anys) i/o ensenyaments
obligatoris. L’objectiu és fomentar la participació en activitats extraescolars
amb finalitats educatives i de cohesió social.
Aquestes subvencions serviran per a reduir el cost que han de sufragar les
famílies. Amb els 4,1 milions d’euros es subvencionaran les activitats que es
realitzin durant el curs 2008-2009.
Els fills de famílies en situació socioeconòmica desafavorida rebran un
tractament especial i directe, ja que es concediran els ajuts de forma
individual, mentre que en la resta de casos es subvencionarà el conjunt de
l’activitat que organitzi cada centre.
En el curs 2007-2008, es van atorgar subvencions a 57.868 alumnes, que van
participar en un total de 2.953 activitats. 258 ajuntaments van rebre
subvencions per a realitzar les activitats extraescolars.
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El Govern accepta els terrenys per a la construcció de
dos CEIP a les Masies de Voltregà i la Riera de Gaià
El Govern ha aprovat aquest matí l’acceptació de dos solars per a la
construcció de centres d’educació infantil i primària.
El primer solar es destinarà a la construcció del nou edifici del CEIP Comtes
de la Cambra de Les Masies de Voltregà. La nova construcció substituirà les
instal·lacions actuals, i comptarà amb una superfície de 2.320 metres
quadrats. Es tracta d’un centre d’una línia.
Pel que fa a l’actuació a la Riera de Gaia, el solar també es destinarà a la
construcció del CEIP del municipi, que comptarà amb una línia (dues aules
per curs) a educació infantil i una línia a l’educació primària. També es
construirà el menjador amb una capacitat per a un centre de dues línies. La
nova construcció, de 2.670 metres quadrats, substituirà les instal·lacions
actuals.
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El Govern destina 5,9 milions d’euros a la reforma de
la residència de gent gran de Sant Llorenç Savall
•

La residència té capacitat per a 180 persones

•

La redacció del projecte s’adjudicarà durant el darrer trimestre
d’enguany, amb la previsió que les obres comencin a finals de
l’any que ve

El Govern ha aprovat avui una inversió de 5,9 milions d’euros fins al 2012 per
a les obres de reforma i millora de la residència de gent gran de Sant Llorenç
Savall (el Vallès Occidental). El Departament d’Acció Social i Ciutadania
preveu que durant el tercer trimestre del 2008 s’adjudiqui la redacció del
projecte perquè les obres puguin començar a finals de l’any vinent.
Aquest projecte correspon a la segona fase de rehabilitació i reforma de la
residència, que permetrà fer una millora estructural de gairebé tot l’edifici. En
total afectaran una superfície de 9.045 metres quadrats entre els quals
s’inclou la reforma del soterrani, la planta baixa i les plantes primera i tercera.
Actualment ja està en marxa una primera fase per adequar i rehabilitar la
segona planta.
La residència de gent gran de Sant Llorenç Savall és de titularitat pública i té
una capacitat per a 180 persones.
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El Govern atorga les medalles i plaques Josep Trueta
al mèrit sanitari
•

Amb aquests guardons es vol distingir les persones i entitats
que han contribuït destacadament a la millora de la sanitat

El Govern, per vuitè any consecutiu, ha distingit avui amb les medalles i
plaques Josep Trueta aquelles persones i entitats que, pels seus mèrits, han
contribuït destacadament al progrés i millora de la sanitat.
Els premiats d’enguany amb la medalla Josep Trueta són els doctors Enric
Roures, Jesús Araque, Maria Lluïsa Marin, Josep Toro i Gerard Masllorens –a
títol pòstum-; la farmacèutica Rosa Domingo i la infermera Maria Josep
Guinovart. El Govern també ha volgut distingir Maria Àngels Sanahuja per la
seva contribució decisiva a la construcció de la nova unitat de càncer de
mama de la Vall d’Hebrón. Les plaques Josep Trueta s’han atorgat a la
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i a l’Associació de
Diabètics de Catalunya.
La medalla i la placa Josep Trueta al mèrit sanitari van ser creades l’any 1997
pel Govern, coincidint amb el centenari del naixement d’aquest doctor i
científic català.
GUARDONATS AMB LA MEDALLA JOSEP TRUETA
Dr. Enric Roures Gené
(1955). És metge de Sant Llorenç de Morunys des de 1998, i alcalde del
municipi des del 1999. Com a metge s’ha guanyat l’estima de la gent de Sant
Llorenç de Morunys per la seva dedicació a l’atenció dels pacients, fent de
metge les 24 hores del dia, així com pel seu bon caràcter, afable i servicial.
Dr. Jesús Araque Cundin
(Ceuta, 1953). Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Valladolid
el 1978. Especialista en medicina familiar i comunitària. Diplomat en Sanitat.
Ha exercit de metge al Solsonès, concretament als municipis de Lladurs,
Olius, Pinell i Castellar de la Ribera fins el 1987. Des del novembre de 1987
exerceix com a metge titular de Tivissa, adscrit a l'àrea bàsica de salut de
Móra d'Ebre-Móra la Nova. El Dr. Araque destaca per la seva gran entrega i
per la seva gran capacitat resolutiva en el municipi, per la qual cosa les
derivacions a especialistes i hospitals es situen per sota de la mitjana.
Dra. Maria Lluïsa Marin Puig
(Barcelona, 1947). Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina
(Hospital Clínic) de l’Universitat Central de Barcelona el 1971. És membre de
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la Societat Reumatològica Espanyola. Es va doctorar en Medicina per la
Universitat de Barcelona amb la tesi “Relación entre enfermedades reumáticas
y Yersinia entercolítica” El 1989 crea l’Associació Rauxa a Barcelona, un
projecte socio-sanitari integral de tractament d’alcohòlics sense llar, del qual
n’és la presidenta i directora mèdica. L’any 2003 va obtenir la menció a
l’abnegació professional pel col.legi de Metges de Barcelona.
Dr. Gerard Masllorens Vila
(Caldes de Malavella, 1970-2008). Va exercir de metge de família i de metge
d’urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova. Posteriorment va ser director de
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Bellpuig i director de processos assistencials i
millora de la qualitat del Servei d’Atenció Primària Pla d’Urgell- SegarraNoguera- Urgell. Interessat per totes les facetes de la medicina, des de les
emergències fins la planta, de la consulta al Centre d’Atenció Primària fins els
domicilis, els seus pacients i companys recorden el seu tracte exquisit i la
seva professionalitat. Va liderar diferents projectes de coordinació entre nivells
assistencials: digestiu, neurologia, pneumologia, dermatologia, endocrí,
cardiologia,... Participava activament en el grup de pneumologia de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i juntament amb d’altres
companys, endegà un estudi multicèntric a les terres de Lleida sobre el
pacient fumador "preMPOC".
Sra. Rosa Domingo Vidal
(Reus, 1926). Es va llicenciar en Farmàcia a la Universitat de Barcelona l’any
1949, i el mateix any va aconseguir el Títol d’Examen de Llicenciatura en
Farmàcia. Ha dedicat tota la vida al servei de la Farmàcia en particular i de la
Sanitat en general, dins de l’àmbit rural, amb dedicació plena, exercint com a
farmacèutica a l’oficina de farmàcia d’Esterri d’Àneu.
Sra. Maria Josep Guinovart Marqués
(Barcelona, 1953). Diplomada en infermeria. Va iniciar la seva trajectòria
professional com a infermera a la ciutat de Barcelona. Ha desenvolupat
l’activitat d’infermeria, sobretot, a zones rurals. Ha treballat a les àrees
bàsiques de salut de Montblanc, Alt Camp Est i Alt Camp Oest, on actualment
desenvolupa la seva tasca des de fa 6 anys. A més de l’activitat pròpia
d’infermeria, el seu perfil professional està molt marcat per la seva constant
implicació en l’àmbit comunitari on ha impulsat diferents projectes entre els
que destaquen l’atenció als cuidadors no professionals de malalts crònics,
tallers d’alimentació per a entitats i col·lectius del territori, programes de
conscienciació amb els municipis i centres educatius del territori com el
programa per a la millora de la recollida de residus sanitaris a Alcover,
participació en jornades i activitats adreçades a la integració d’immigrants.
Maria Àngels Sanahuja Pons, promotora immobiliària nascuda al
setembre de 1948. Va donar 4,4 milions d’euros a l’Hospital de la Vall
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d’Hebron per construir la nova unitat de càncer de mama del centre, que serà
un referent mundial que cobrirà totes les àrees d’atenció a la dona que tingui
aquesta malaltia. En el centre, que porta el nom Endavant i de Cara, també hi
participa la Fundació d’Estudis i Investigació Oncològica (FERO).
Dr. Josep Toro i Trallero
(Barcelona, 1936). Especialista en Psiquiatria i Psicologia clínica. Doctor en
Psiquiatria i Psicologia. Professor Titular de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica
de la Universitat Barcelona. Ex-cap de la Secció de Psiquiatria Infantil i Juvenil
de l'Hospital Clínic. La seva activitat científica i assistencial ha estat
fonamental en el desenvolupament d'una consciència de la Psiquiatria Infantil i
juvenil com a especialitat mèdica amb rigor mèdic i científic. Va engegar el
primer Hospital de Dia Infantil de l'Estat amb tractament específic per a
l'anorèxia i bulímia nervioses. És també autor de nombrosos llibres i articles.
Els seus coneixements i investigacions l’han fet un referent europeu de la
Psiquiatria Infanto-Juvenil.

GUARDONATS AMB LA PLACA JOSEP TRUETA
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)
Fundada el 1983, enguany la CAMFIC celebra el seu 25 aniversari. La seva
missió és promoure el desenvolupament d’una Atenció Primària resolutiva i
d’alta qualitat, centrada en la millora de la salut de la comunitat, potenciar i
facilitar el desenvolupament dels metges de família en col·laboració amb les
organitzacions sanitàries, polítiques i docents. Actualment agrupa bona part
dels professionals d’atenció primària de Catalunya, amb més de 3.000 socis,
la gran majoria metges de família que exerceixen en el nostre sistema sanitari.
Al llarg de la seva existència, la CAMFiC ha desenvolupat una gran quantitat
d’activitats tant en el terreny de la formació com en el de la recerca i promou
diverses convocatòries d’ajuts per als investigadors.
Associació de Diabètics de Catalunya
L’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) és una entitat, sense ànim de
lucre que aplega persones amb diabetis, els seus familiars i persones
sensibilitzades amb els problemes que es deriven d’aquesta malaltia crònica.
Creada l’any 1992, actualment compta amb més de 5.000 persones afiliades.
Es tracta, per tant, d’una de les associacions de diabètics que més nombre
d’afiliats té dins de l’estat espanyol. Els seus objectius són informar,
aconsellar, defensar els drets de les persones amb diabetis i promoure la
sensibilització de la societat en relació a la problemàtica de les persones amb
diabetis i el seu entorn. Per aquest motiu, a més de les activitats a cada
delegació, organitzen les colònies i campaments d’estiu per a infants i joves
amb diabetis amb la col·laboració del Departament de Salut, les trobades de
pacients (diabetis tipus 2 o joves amb diabetis), la jornada d’informació anual,
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les activitats per celebrar el Dia Mundial i col·laboren amb els mitjans de
comunicació.
Formen part del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya del
Departament de Salut des del 1983, any de la creació del Consell. La
presència de l’ADC al Consell al costat dels professionals de la societat
científica (Ass. Catalana de Diabetis) i de representants de l’administració
permet aportar la seva visió sobre l’atenció sanitària a la diabetis a Catalunya.
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