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La Memòria del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació s’ha ela-

borat d’acord amb el Consell Tècnic del dia 5 de febrer de 1996 el qual

estableix que a partir de l’any 1996 hi haurà una memòria única per al

conjunt de tots els departaments i els organismes de la Generalitat i que

els departaments que vulguin completar-la únicament ho poden fer amb

disquet informàtic o bé mitjançant un complement de memòria d’activitats

confeccionat per autoedició.
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Conseller/a
Caterina Mieras i
Barceló
(fins al 20.04.2006)
Ferran Mascarell i
Canalda
(del 21.04.2006 fins al
27.11.2006)
Joan Manuel
Tresserras i Gaju
(des del 28.11.2006) Secretaria General

Gemma Sendra i
Planas
(fins al 30.11.2006)
Lluís Noguera i
Jordana
(des del 01.12.2006)

Secretaria de
Cultura
Eduard Voltas i Poll
(des del 21.12.2006)

Secretaria de
Mitjans de
Comunicació
(anteriorment
Secretaria de
Comunicació)
Ramon Font i Bové
(fins al 20.12.2006)
Albert Sáez i Casas
(des del 21.12.2006)

Gabinet del
Conseller/a
Francesca Garcia
Almagro
(fins el 20.04.2006)
Susanna Blanco i Roures
(des del 27.04.2006 fins
al 28.11.2006)
Carles Mundó i Blanch
(des del 06.12.2006)

Direcció de Serveis
Aurora Baena Ruiz
(fins al 20.12.2006)
Montserrat Guri i López
(des del 21.12.2006)

Direcció General del
Patrimoni Cultural
Francesc Tarrats i Bou
(fins al 27.04.2006)
Josep Maria Carreté i
Nadal
(des del 28.04.2006)

Direcció General de
Cooperació Cultural
Assumpta Bailac i
Puigdellívol
(fins al 20.12.2006)
Anna Falguera i Rosas
(des del 21.12.2006)

Centre de Promoció de
la Cultura Popular
i Tradicional Catalana
Ferran Bello Hernáiz
(fins al 28.11.2006)
Ramon Fontdevila i
Subirana
(des del 14.12.2006)

Direcció General de
Comunicació i Serveis
de Difusió Audiovisuals
Gemma Domènech i
Costafreda 
(des del 21.12.2006)



Subdirecció
General de
Gestió
Econòmica,
Contractació i
Patrimoni
Jordi Domeque i
Arayo

Servei
d’Organització
Anna Soler i
Gràcia

Servei de
Règim Interior
Carme
Galimany i
Bonrepaux

Servei de
Gestió
Econòmica i
Contractació
Xavier Carrascós
i Garcia

Servei de
Patrimoni
Elsa Ibar i Torras
(fins al
30.06.2006)
Anna Maria
Clarimon i
Alsina (des del
01.10.2006)

Secció
d’Administració
de Recursos
Humans

Secció d’Arxiu
Central i
Registre 

Secció de Gestió
i Control
Pressupostari

Secció d’Obres

Secretaria
General
Gemma Sendra
i Planas 
(fins al
30.11.2006)
Lluís Noguera 
i Jordana
(des del
01.12.2006)

Direcció de
Serveis
Aurora Baena
Ruiz
(fins al
18.12.2006)
Montserrat Guri 
i López 
(des del
21.12.2006)

Secretaria General
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Registre de la Propietat Intel·lectual
de Catalunya
Santiago Orós i Muruzábal

Assessoria
Jurídica
Maria Pilar
Bayarri i Roda

Oficina de
Planificació
Estratègica
Vacant

Àrea de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions
Ferran Martínez i Ferrer

Subdirecció
General de
Recursos Humans
i Organització
M. Josefa Moya i
González
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Gabinet Tècnic
Josep Missé i Ferran

Serveis
Territorials de
Barcelona
Xavier Menéndez i
Pablo

Serveis
Territorials de
Girona
Josep Quintanas i
Bosch 

Serveis
Territorials de
Tarragona
Teresa Felip i
Capdevila 

Serveis
Territorials de
Lleida
Antonio Llevot i
Lloret 

Serveis
Territorials de les
Terres de l’Ebre
Antoni Lluís Josep
Sabaté Ibarz
(fins al 28.11.2006)

Serveis
Territorials a la
Catalunya Central
Pendent

Serveis
Territorials a l’Alt
Pirineu i Aran
Pendent

Servei de
Planificació
Estratègica
Vacant

Servei
d’Informació i
Difusió
Joan Josep Isern i
Màrquez

Secció d’estudis
i documentació

Secció de Gestió
i Informació

Secció de Gestió
Administrativa

Secció de Gestió
Administrativa

Secció de Gestió
Administrativa

Secció de Gestió
Administrativa

Secció de Gestió
Administrativa

Secció de Gestió
Administrativa

Secció de Gestió
Administrativa



Secretaria de Cultura
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Direcció General del
Patrimoni Cultural
Francesc Tarrats i Bou
(fins al 26.04.2006)
Josep Maria Carreté i
Nadal
(des del 28.04.2006)

Subdirecció General
del Patrimoni
Cultural
Carme Prats i
Joaniquet
(fins al 31.05.2006)
Elsa Ibar i Torras 
(des del 01.07.2006)

Àrea de
Coneixement i
Recerca
Gemma Hernández i
Herrero

Àrea de Planificació
i Acció Territorial
Jaume Fresquet i
Folch

Àrea de Difusió i
Explotació
Eulàlia Jané i
Amargós

Àrea de
Desenvolupament 
i Projecció
M. Dolors Portús i
Vinyeta

Secció d’Inventari
del Patrimoni
Cultural Immoble

Secció d'Informació
i Estudis del
Patrimoni Cultural

Secció d’Actuacions
del Patrimoni
Cultural Immoble

Secció de Protecció
del Patrimoni
Cultural Immoble

Secció de
Restauració i
Consolidació del
Patrimoni Cultural
Immoble

Secció de
Documentació del
Patrimoni Cultural
Immoble

Secció de Gestió i
Difusió del
Patrimoni Cultural

Direcció del Museu
d’Art de Girona
Josep M. Trullen
Thomas

Direcció General del Patrimoni Cultural

Secretaria de Cultura
Eduard Voltas Poll
(des del 21.12.2006)
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Subdirecció General
d’Arxius
Ramon Alberch i
Fugueras

Arxiu Nacional de
Catalunya
Josep Maria Sans i
Travé

Museu d'Història 
de Catalunya
Jaume Sobrequés i
Callicó

Àrea de Gestió
Isabel Colomer i Riera

Àrea de Coordinació
General d’Arxius
Assumpció
Corominas Noguera 

Subdirecció
Francesc Balada i
Bosch

Secció de Recursos
Econòmics i
Contractació

Secció d’Innovació
Tecnològica i Gestió
Documental

Secció de Projectes 
i Protecció del
Patrimoni
Documental

Àrea dels Fons
Històrics

Àrea dels Fons de
l'Administració

Àrea de Restauració

Àrea dels Fons
d'Imatges, Gràfics i
Audiovisuals

Àrea de Gestió
Economico-
administrativa

Àrea de Gestió
Museogràfica

Àrea de Gestió de
Documentació i
Difusió



Direcció General de Cooperació Cultural
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Direcció General de
Cooperació Cultural
Assumpta Bailac i
Puigdellívol
(fins al 20.12.2006)
Anna Falguera i Rosas
(des del 21.12.2006)

Àrea de Cooperació
Cultural
Ramon Bosch i Torra
(fins al 28.11.2006)
Oriol Picas Riera
(des del 01.12.2006)

Àrea de
Biblioteques
Gabriel Planella i
Doménech

Servei de
Cooperació
Bibliotecària
Glòria Pérez i
Salmerón

Servei de
Planificació i
Coordinació
Bibliotecària
Anna Maria Bröll i
Nadal

Servei de Gestió
Antoni Herrera i Pérez

Secció de Serveis
Bibliotecaris

Secció de
Planificació
Bibliotecària

Secció de
Coordinació
Territorial de
Biblioteques

Centrals de
Biblioteques de
Girona: Lleida,
Tarragona, Terres
de l’Ebre 

Biblioteques
públiques: Girona,
Lleida, Tarragona

Secció de Recursos 
i Programació
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Centre de Promoció
de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana
Ferran Bello i Hernáiz
(fins al 28.11.2006)
Ramon Fontdevila i
Subirana 
(des del 14.12.2006)

Gerència
Gerard Preminger i
Roig 

Unitat de Gestió Administrativa
Joan Soler i Clavero

Àrea de Foment de la Cultura
Popular i de l'Associacionisme
Esperança Torrens i Iglesias

Àrea de Recursos i
Documentació
Vacant

Àrea de Recerca, Conservació i Protecció 
del Patrimoni Etnològic
Antoni Anguela i Dotres
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Secretaria de Mitjans de Comunicació

Secretaria de
Comunicació
Ramon Font i Bové
(des del 06.06.2006 fins
al 20.12.2006)

Secretaria de Mitjans
de Comunicació
Albert Sáez i Casas
(des del 21.12.2006)

Direcció General de
Comunicació i
Serveis Audiovisuals
Gemma Domènech i
Costafreda 
(des del 21.12.2006)

Gabinet de Comunicació Estratègica
Jordi Fortuny Batalla (fins al 12.13.2006)

Àrea d’Innovació i Cooperació amb els
Mitjans de Comunicació
Vacant

Servei de Gestió de Radiodifusió 
i Televisió
Abigail Martínez i Gatius
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Entitats autònomes, ens públics i societats mercantils

Administració
Margarita Valverde i
Hernández

Unitat Bibliogràfica
Joana Escobedo i
Abraham

Hemeroteca
Maria del Tura Molas
i Alberich

Àrea de Difusió

Arxiu Joan Maragall

Biblioteca Bergnes de
las Casas

Secció d’Assumptes
Generals

Secció de Gestió
Econòmica

Secció de Recursos
Humans

Secció de
Manteniment i
Seguretat

Secció de Col·leccions
Generals

Secció de Reserva
Impresa

Secció de Manuscrits

Secció de Música

Secció de Col·lecció
de Premsa Catalana

Secció de Col·lecció de
Premsa Internacional

Secció de Col·lecció de
Recerca i de Revistes
Especialitzades

Secció de Col·lecció
de Reserva

Entitats autònomes comercials i financeres

Entitat Autònoma de Difusió Cultural
Berta Sureda i Berna

Entitats autònomes 
administratives

Institució de les Lletres Catalanes
Jaume Subirana i Ortín (fins al 26.11.2006)

Biblioteca de Catalunya
Maria Dolors Lamarca i Morell
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Entitats autònomes, ens públics i societats mercantils
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Gerència

Administració
Jordi Vela i
Martínez 

Administració
Jaume
Matamala i
Cura

Secció de Gravats

Secció de Cartoteca

Secció de Material
Menor

Secció
d’Enregistraments
Antics

Secció
d’Enregistraments
Moderns

Secció de Coordinació
de les Oficines del
Dipòsit Legal de
Catalunya

Secció de Compres,
Donatius i Intercanvis

Secció de Referència i
Comunicació

Secció d’Obtenció de
Documents i Préstecs

Secció de Dipòsits

Secció de Preservació
i Conservació

Unitat Gràfica
Francesc Fontbona de
Vallescar

Fonoteca
Margarida Estañol i
Ullate

Servei
d’Adquisicions
Neus Llisterri i Roc

Àrea de Tecnologia
de la Informació

Servei d’Accés 
i Obtenció de
Documents
Núria Altarriba i
Vigatà

Servei
d’Emmagatzema-
ment, Preservació 
i Conservació

Servei de
Normalització
Bibliogràfica
Imma Ferran i Augé 

Entitat Autònoma de
Museus d’Arqueologia
de Catalunya
Maria de Núria Rafel i
Fontanals

Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de
Catalunya
Eusebi Casanelles i
Rahola
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Entitats de dret públic

Institut Català de les Indústries Culturals
Xavier Marcé i Carol

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Joan Majó i Cruzate

Societats mercantils

Teatre Nacional de Catalunya, SA

President del Consell d’Administració
Romà Cuyàs Sol

Director artístic
Domènec Reixach i Felipe (fins al 30.06.2006)
Sergi Belbel i Coslado (des del 01.07.2006)

Televisió de Catalunya, SA (TVC)
Francesc Escribano i Royo

Catalunya Ràdio SRG, SA
Oleguer Sarsanedas i Picas

CCRTV Serveis Generals, SA
Joan Majó Cruzate

TVC Multimèdia, SL
Joan Majó Cruzate

CCRTV Interactiva, SA
Joan Majó Cruzate

Activa Multimèdia Digital, SL
Joan Majó i Cruzate

TVC Edicions i Publicacions, SA

Activa 3, I.T. Solutions and Technologies, SL

Intracatalonia, SA

Consorcis

Consorci del Palau de la Música Catalana
Fèlix Millet i Tusell



Conselleria

Gabinet de la Conselleria



Assistència a la consellera o al conseller en la seva activitat institucional i pública,
en actes culturals, acadèmics, parlamentaris o de representació. Relacions amb
els mitjans de comunicació. Relacions institucionals. Seguiment i tramitació de
qüestions parlamentàries relacionades amb el Departament de Cultura 
i àmbits del món cultural. Coordinació de l’activitat institucional i política en
relació amb altres departaments de la Generalitat, organismes oficials i partits 
i formacions polítiques.
També, manteniment i gestió dels dossiers de peticions per tal que la consellera
o conseller elevi la proposta per a la concessió de la Creu de Sant Jordi al
Consell de Govern.

1.1. Relació amb els mitjans de comunicació
Pel que fa a la relació amb els mitjans de comunicació, des del Gabinet s’ha
mantingut l’atenció de consultes puntuals formulades pels mitjans, també 
de peticions i de tramitació d’entrevistes amb els consellers i alts càrrecs del
Departament, així com l’elaboració de dossiers i comunicats de premsa. Com 
a novetat, s’ha començat a elaborar un butlletí setmanal que recull les rodes 
i notes de premsa, les convocatòries i altres actes del Departament.
Durant el 2006, s’han convocat i fet 43 rodes de premsa i s’han publicat un
total de 29 números del butlletí del Departament.

1.2. Despatx de la consellera o conseller i atenció a visites
Durant l’any 2006, a la Secretaria de la conselleria s’han tramitat 2.078 expedients
derivats de la correspondència adreçada directament a la consellera o conseller,
per via postal.
En aquest sentit, s’han mantingut relacions escrites i intercanvi de corres-
pondència amb personalitats polítiques, institucionals i entitats dels diversos
àmbits culturals i dels mitjans de comunicació, així com també amb artistes,
creadors i particulars, al marge del que han estat les invitacions a actes públics.
També, al llarg del 2006, els consellers han mantingut al seu despatx visites i
entrevistes, amb membres institucionals i personalitats i entitats representatives
dels diversos àmbits del món cultural, a més de la recepció de delegacions
diplomàtiques i altres autoritats institucionals de Catalunya.

L’Oficina de Relacions Institucionals s’ha fet càrrec de la preparació de la infor-
mació corresponent per donar compliment a les tramitacions parlamentàries en
matèria de cultura relacionades amb l’activitat del Departament, bé a iniciativa
pròpia o com a iniciativa dels diferents grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
Així mateix, s’ha fet el seguiment informatiu de l’activitat parlamentària del
Congrés de Diputats i del Senat, en qüestions relacionades amb els àmbits 
culturals o amb el mateix Departament de Cultura.
D’altra banda, s’ha coordinat la preparació d’informes per donar compliment 
a les peticions formulades pel Síndic de Greuges.

2.1. Síndic de Greuges
S’ha donat resposta a 6 expedients tramitats pel Síndic de Greuges de Catalunya,
que han fet referència als àmbits competencials del Departament de Cultura.

2.2. Parlament de Catalunya
- Compareixença a la Comissió de Política Cultural.
En el decurs del VI període de sessions, l’Oficina de Relacions Institucionals ha
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coordinat els treballs preparatoris per a la compareixença en sessió informativa,
que el conseller de Cultura, en data 31 de maig, va dur a terme a petició pròpia
davant la Comissió de Política Cultural per exposar les línies d’actuació del seu
departament.
- Substanciació i participació en qüestions parlamentàries d’impuls, control o
informació.
Durant l’any 2006, la funció d’impuls i de control de l’acció política i adminis-
trativa de l’activitat del Departament de Cultura, ha donat lloc a la presentació
de les tramitacions parlamentàries següents:

QUADRE 1. NOMBRE DE SUBSTANCIACIONS O TRÀMITS EN QUÈ S’HA INTERVINGUT DES DEL 

DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Tipus de tramitació Nombre

Interpel·lacions 3

Mocions subsegüents 2

Proposicions de resolució 9

Resolucions 7

Preguntes orals 7

Preguntes escrites 357

Compareixença 1

Sol·licituds d’informació 6

També s’ha donat suport a altres departaments de la Generalitat que han sol·lici-
tat informació i dades del Departament de Cultura per donar compliment a 47
iniciatives parlamentàries, no específicament d’àmbit cultural.

2.3. Corts Generals (Congrés dels Diputats i Senat)
L’Oficina de Relacions Institucionals ha donat suport per a la preparació d’informes
sobre la posició del Departament de Cultura en les iniciatives i tràmits parla-
mentaris a les Corts Generals. També s’ha fet un seguiment general de l’activitat
per tal d’oferir informació als alts càrrecs del Departament.

Durant tot el 2006, des de l’Oficina de Protocol i Relacions Públiques s’ha donat
tràmit i resposta a 2.202 invitacions d’assistència a actes públics, provinents de
la societat civil, particulars, empreses, entitats, institucions i organismes cultu-
rals. Entre aquestes, la consellera i els consellers de Cultura han acceptat de
prendre part en 6 comitès d’honor, als quals havien estat convidats.
També s’ha donat cobertura i s’ha coordinat la presència pública de la consellera
i els consellers en 319 actes culturals, de representació institucional, bé correspo-
nents a invitacions, bé a iniciativa del mateix Departament de Cultura.

Per veure la llista d’actes públics als quals han assistit la consellera i els consellers, vegeu l’Annex
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La Direcció de Serveis, d'acord amb el Decret 478/2004, de 28 de desembre, 
de reestructuració del Departament de Cultura, té les funcions d’administració,
règim interior i gestió dels serveis generals del Departament i la coordinació de 
les unitats que en depenen, que són:

a) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni
b) La Subdirecció General de Recursos Humans i Organització
c) L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

D’acord amb el procés del Departament de Cultura per definir la planificació
estratègica de la seva activitat, durant el 2005 s’ha establert que l’actuació de la
Direcció de Serveis s’articula a l’entorn de l’objectiu estratègic següent:

Objectiu estratègic 8
Assegurar una gestió eficient dels recursos

Aquest objectiu s’ha desglossat en els següents 7 objectius operatius que abasten
l’activitat de la Direcció de Serveis:

1. Definir un marc econòmic, fins al final de la legislatura, que permeti gestionar
l’increment de la despesa cultural fins el 2% del pressupost de la Generalitat de
Catalunya.

2. Garantir l’aplicació de l’1% de les obres d’infraestructures públiques a plans
plurianuals d’inversions culturals, establint convenis de col·laboració amb el
Ministeri de Cultura i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya.

3. Concertar nous criteris de col·laboració en matèria cultural amb les caixes 
d’estalvi que permetin un finançament dels projectes culturals en el marc de 
l’obra social d’aquestes entitats, i que representin un finançament addicional
d’un 3 % del pressupost cultural.

4. Generar altres fonts de finançament, que permetin incrementar els ingressos
del Departament de Cultura fins al 5% en el curs de la legislatura, potenciant fór-
mules com: patrocini i mecenatge, avantatges fiscals, dació d’obres d’art i garantia
de l’estat en els museus nacionals.

5. Dissenyar un sistema d’informació com a suport a la presa de decisions que
permeti el seguiment de la gestió i dels objectius del Departament i elaborar uns
indicadors culturals que permetin avaluar millor la incidència de les polítiques
culturals i que ofereixin a la població una visió transparent de l’actuació cultural
del Govern.

6. Elaborar i posar en marxa el Pla director d'informàtica donant prioritat a: 
Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, gestió dels museus i gestió de 
subvencions.

7. Elaborar i posar en marxa un Pla d'innovació, que impulsi les línies d’actuació
següents: millora dels processos interns de treball; millora de l'atenció al ciutadà;
establiment de compromisos de qualitat i servei.

Direcció de Serveis
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Subdirecció General de Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

1. Servei de 
Gestió Econòmica
i Contractació

1.1. Funcions
El Servei de Gestió Econòmica i Contractació té aquestes funcions:
- Impulsar i efectuar el seguiment de la programació, la planificació i el 
compliment dels objectius del Departament en matèria econòmica.
- Elaborar l’avantprojecte de pressupost.
- Fer el seguiment, el control i l’anàlisi de l’execució pressupostària i la preparació
de les modificacions pressupostàries.
- Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l’execució comptable.
- Gestionar i tramitar els ingressos.
- Elaborar estudis i informes econòmics en relació amb les competències del
Servei.
- Fer el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories dels organismes
autònoms i altres ens públics vinculats al Departament.
- Controlar el funcionament de la caixa d’habilitació.
- Donar suport als diferents òrgans del Departament pel que fa a la gestió 
econòmica.
- Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d’expedients de contractació
fetes per les diferents unitats directives del Departament.
- Elaborar, coordinar i controlar tots els expedients de contractació del
Departament.
- Gestionar el Registre de contractes.
- Coordinar, controlar i supervisar el procediment per a l’atorgament de 
subvencions.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

1.2. Execució del pressupost
El pressupost inicial de l’exercici ha estat de 275.366.913,88 euros. S’ha incre-
mentat un 1,03% i ha passat a un pressupost definitiu de 282.399.206,53 euros.
L’execució en fase O en finalitzar l’exercici ha estat del 95,66%, i en fase D, 
del 96,68%.

QUADRE 1. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LES SEVES ENTITATS 

AUTÒNOMES. 2005-2006

Despeses per capítols 2005 % 2006 % Variació 

2006/05 

(%)

Capítol I. Despeses de personal 27.759.608,89 11,5 28.784.904,06 10,7 3,7

Capítol II. Despeses de funcionament

i organització d'activitats 26.052.914,69 10,8 29.476.187,92 10,9 13,1

Capítol IV. Subvencions per a activitats 128.330.447,04 53,3 149.672.082,92 55,4 16,6

Capítol VI. Inversions 18.074.541,69 7,5 18.567.465,38 6,9 2,7

Capítol VII. Subvencions per a inversions 29.986.503,33 12,5 33.620.744,96 12,5 12,1

Capítol VIII. Variacions d'actius financers 10.361.090,30 4,3 9.882.857,33 3,7 -4,6

TOTAL 240.565.105,94 100 270.004.242,57 100 12,24
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QUADRE 2. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PER UNITATS DE GESTIÓ I DE DIRECCIÓ. 2006

Òrgans de gestió Cap. I Cap. II Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Total %

Secretaria General 28.784.904,06 18.447.680,10 120.174.588,91 7.570.878,06 4.418.103,22 9.867.857,33 189.264.011,68 70,10

Direcció General 

de Cooperació Cultural - 2.919.802,93 9.788.073,01 4.760.714,91 8.649.715,31 - 26.118.306,16 9,67

Direcció General 

del Patrimoni Cultural - 7.232.280,79 14.687.799,10 6.193.724,90 19.762.461,19 - 47.876.265,98 17,73

Centre de Promoció 

de la Cultura Popular 

i Tradicional Catalana - 876.424,10 5.021.621,90 42.147,51 790.465,24 15.000,00 6.745.658,75 2,50

TOTAL 28.784.904,06 29.476.187,92 149.672.082,92 18.567.465,38 33.620.744,96 9.882.857,33 270.004.242,57 100,00

% 10,66 10,92 55,43 6,88 12,45 3,66 100

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PER CAPÍTOLS. 2002-2006
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QUADRE 3. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PER ÒRGANS DE GESTIÓ (no inclou el capítol I). 2006

Òrgans de gestió Cap. II Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Total

Secretaria General 18.447.680,10 120.174.588,91 7.570.878,06 4.418.103,22 9.867.857,33 160.479.107,62

Secretaria General 18.447.680,10 30.518.746,83 7.570.878,06 3.195.017,20 3.694.569,67 63.426.891,86

Transferències a l'Institut Català 

de les Indústries Culturals - 46.180.416,79 - 620.506,05 3.599.763,20 50.400.686,04

Transferències a l'Institut Ramon Llull - 9.167.222,64 - - - 9.167.222,64

Transferències al Teatre Nacional 

de Catalunya, SA - 9.477.777,87 - - 2.483.524,46 11.961.302,33

Transferències a l'Entitat 

Autònoma de Difusió Cultural - 21.638.875,08 - 491.649,31 90.000,00 22.220.524,39

Transferències a la Institució 

de les Lletres Catalanes - 2.295.192,18 - 2.000,00 - 2.297.192,18

Transferències al Consorci 

del Palau de la Música Catalana - 896.357,52 - 108.930,66 - 1.005.288,18

Direcció General 

de Cooperació Cultural 2.919.802,93 9.788.073,01 4.760.714,91 8.649.715,31 0,00 26.118.306,16

Àrea de Cooperació Cultural - 8.517.403,07 - 3.514.439,68 - 12.031.842,75

Àrea de Biblioteques - 1.270.669,94 4.760.714,91 5.135.275,63 - 11.166.660,48
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Direcció General 

del Patrimoni Cultural 7.232.280,79 14.687.799,10 6.193.724,90 19.762.461,19 - 47.876.265,98

Àrea de Gestió - 

Despeses no desglossables 15.513,60 - 20.478,83 446.800,00 - 482.792,43

Transferències a la Biblioteca de Catalunya - 7.264.688,71 - 3.847.175,33 - 11.111.864,04

Transferències a l’Entitat 

Autònoma Museus d'Arqueologia - 1.424.711,12 - 2.510.707,25 - 3.935.418,37

Transferències al Museu de la Ciència 

i de la Tècnica de Catalunya - 2.471.692,41 - 973.019,01 - 3.444.711,42

Museu d'Història de Catalunya 1.661.350,60 - 306.748,96 - - 1.968.099,56

Subdirecció General 

del Patrimoni Cultural 3.843.783,71 1.974.444,92 4.627.579,42 10.498.024,26 - 20.943.832,31

Subdirecció General 

del Patrimoni Cultural - Museus 974.212,00 - 400.350,00 - - 1.374.562,00

Àrea de Coneixement i Recerca 1.402.091,84 44.400,00 467.232,48 2.575.480,32 - 4.489.204,64

Àrea de Planificació i Acció Territorial 226.072,12 165.127,31 3.299.648,21 4.905.246,62 - 8.596.094,26

Àrea de Difusió i Explotació 804.981,71 1.764.917,61 460.348,73 2.717.297,32 - 5.747.545,37

Àrea de Desenvolupament i Projecció 436.426,04 - - 300.000,00 - 736.426,04

Subdirecció General d'Arxius 1.711.632,88 1.552.261,94 1.238.917,69 1.486.735,34 - 5.989.547,85

Àrea de Coordinació General d'Arxius 1.194.107,31 1.547.261,94 639.734,82 1.486.735,34 - 4.867.839,41

Arxiu Nacional de Catalunya 517.525,57 5.000,00 599.182,87 - - 1.121.708,44

Centre de Promoció de la Cultura  

Popular i Tradicional Catalana 876.424,10 5.021.621,90 42.147,51 790.465,24 15.000,00 6.745.658,75

Centre de Promoció de la Cultura  

Popular i Tradicional Catalana 876.424,10 5.021.621,90 42.147,51 790.465,24 15.000,00 6.745.658,75

TOTAL 29.476.187,92 149.672.082,92 18.567.465,38 33.620.744,96 9.882.857,33 241.219.338,51

QUADRE 4. PRESSUPOST CONSOLIDAT EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA I ELS SEUS ENS, PER CAPÍTOLS I PER ÒRGANS 

DE GESTIÓ. 2006

Òrgans de gestió Cap. I Cap.II Cap. III Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Cap. IX Total

Secretaria General 10.696.157,02 18.447.680,10 0,00 120.174.588,91 7.570.878,06 4.418.103,22 9.867.857,33 0,00 171.175.264,64

Secretaria General (inclou personal 

Conselleria+Direcció de Serveis) 10.696.157,02 18.447.680,10 - 30.518.746,83 7.570.878,06 3.195.017,20 3.694.569,67 - 74.123.048,88

Transferències a l'Institut Ramon Llull - - - 9.167.222,64 - - - - 9.167.222,64

Transferències al Teatre Nacional de Catalunya, SA - - - 9.477.777,87 - - 2.483.524,46 - 11.961.302,33

Transferències a l'E. A. de Difusió Cultural - - - 21.638.875,08 - 491.649,31 90.000,00 - 22.220.524,39

Transferències a la Institució de les Lletres Catalanes - - - 2.295.192,18 - 2.000,00 - - 2.297.192,18

Transferències al Consorci del Palau de la Música Catalana - - - 896.357,52 - 108.930,66 - - 1.005.288,18

Institut Català de les Indústries Culturals (1) 5.061.706,34 5.251.755,55 4.551,31 41.446.385,58 1.043.069,30 823.626,14 6.388.170,00 - 60.019.264,22

Institut Ramon Llull 2.361.565,24 3.376.836,87 - 4.311.186,72 134.694,05 - - - 10.184.282,88

Teatre Nacional de Catalunya, SA (2) 6.741.214,83 6.158.394,04 127.813,13 - 448.756,61 - - 2.033.524,45 15.510.792,40

Entitat Autònoma de Difusió Cultural 2.100.290,15 3.596.158,28 - 16.437.456,59 43.176,03 685.815,42 - - 22.862.896,47

Institució de les Lletres Catalanes 439.498,01 1.353.256,26 - 867.741,54 13.370,13 - - - 2.673.865,94

Consorci del Palau de la Música Catalana 1.846.743,92 2.613.521,62 122.310,12 392.010,57 - - - 87.269,97 5.061.856,20

Total consolidat Secretaria General 29.247.175,51 40.797.602,72 254.674,56 93.973.527,83 9.253.944,18 4.704.458,76 10.082.739,67 2.120.794,42 190.436.006,99

Direcció General de Cooperació Cultural 5.582.226,75 2.919.802,93 0,00 9.788.073,01 4.760.714,91 8.649.715,31 0,00 0,00 31.700.532,91

Àrea de Biblioteques 4.445.290,81 - - 8.517.403,07 - 3.514.439,68 - - 16.477.133,56

Àrea de Cooperació Cultural 1.136.935,94 - - 1.270.669,94 4.760.714,91 5.135.275,63 - - 12.303.596,42

Total consolidat DG 

de Cooperació Cultural 5.582.226,75 2.919.802,93 0,00 9.788.073,01 4.760.714,91 8.649.715,31 0,00 0,00 31.700.532,91
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Direcció General del Patrimoni Cultural 11.113.336,74 7.232.280,79 0,00 14.687.799,10 6.193.724,90 19.762.461,19 0,00 0,00 58.989.602,72

Direcció General del Patrimoni Cultural - 

Àrea de Gestió 751.877,13 15.513,60 - - 20.478,83 446.800,00 - - 1.234.669,56

Transf. Biblioteca de Catalunya - - - 7.264.688,71 - 3.847.175,33 - - 11.111.864,04

Transf. Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia - - - 1.424.711,12 - 2.510.707,25 - - 3.935.418,37

Transf. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya - - - 2.471.692,41 - 973.019,01 - - 3.444.711,42

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 992.920,49 1.651.077,98 - 148.705,00 539.331,66 341.920,00 - - 3.673.955,13

Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia 2.672.015,23 2.479.561,81 424,58 35.921,05 1.981.654,08 119.665,00 1.297,08 - 7.290.538,83

Biblioteca de Catalunya 5.543.816,26 2.738.969,89 - 156.669,86 3.004.786,55 - 7.267,00 - 11.451.509,56

Museu d'Història de Catalunya 1.532.845,30 1.661.350,60 - - 306.748,96 - - - 3.500.944,86

Subdirecció General del Patrimoni Cultural 4.993.407,68 3.843.783,71 - 1.974.444,92 4.627.579,42 10.498.024,26 - - 25.937.239,99

Subdirecció General del Patrimoni Cultural - 974.212,00 - - 400.350,00 - - - 1.374.562,00

Àrea de Coneixement i Recerca - 1.402.091,84 - 44.400,00 467.232,48 2.575.480,32 - - 4.489.204,64

Àrea de Planificació i Acció Territorial - 226.072,12 - 165.127,31 3.299.648,21 4.905.246,62 - - 8.596.094,26

Àrea de Difusió i Explotació - 804.981,71 - 1.764.917,61 460.348,73 2.717.297,32 - - 5.747.545,37

Àrea de Desenvolupament i Projecció - 436.426,04 - - - 300.000,00 - - 736.426,04

Subdirecció General d'Arxius 3.835.206,63 1.711.632,88 - 1.552.261,94 1.238.917,69 1.486.735,34 - - 9.824.754,48

Àrea de Coordinació General d'Arxius 2.418.577,17 1.194.107,31 - 1.547.261,94 639.734,82 1.486.735,34 - - 7.286.416,58

Arxiu Nacional de Catalunya 1.416.629,46 517.525,57 - 5.000,00 599.182,87 - - - 2.538.337,90

Total consolidat DG

del Patrimoni Cultural 20.322.088,72 14.101.890,47 424,58 3.868.002,77 11.719.497,19 12.893.144,60 8.564,08 0,00 62.913.612,41

Centre de Promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana 1.393.183,55 876.424,10 - 5.021.621,90 42.147,51 790.465,24 15.000,00 - 8.138.842,30

Total consolidat CPCPTC 1.393.183,55 876.424,10 0,00 5.021.621,90 42.147,51 790.465,24 15.000,00 0,00 8.138.842,30

TOTAL DEPARTAMENT 28.784.904,06 29.476.187,92 0,00 149.672.082,92 18.567.465,38 33.620.744,96 9.882.857,33 0,00 270.004.242,57

TOTAL CONSOLIDAT 56.544.674,53 58.695.720,22 255.099,14 112.651.225,51 25.776.303,79 27.037.783,91 10.106.303,75 2.120.794,42 293.188.994,61

(1) El pressupost de despesa de l'ICIC considerat per a l'elaboració d'aquest quadre es correspon amb la "Despesa comptabilitzada" per l'ICIC,

que exclou les subvencions pendents d'aplicació.

(2) S'han afegit les Despeses d'exercicis anteriors del Teatre Nacional de Catalunya, per valor de 1.089,34 euros, al total.

QUADRE 5. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER OBJECTIUS ESTRATÈGICS. 2006. En milions d’euros

Objectiu estratègic 2005 2006

OE 1 - Preservar el patrimoni i la memòria 63,43 62,91

OE 2 - Impulsar la cooperació cultural, la difusió i la formació 50,92 31,70

OE 3 - Impulsar la cultura cívica i la participació ciutadana 6,87 8,14

OE 4 - Consolidar les empreses culturals 41,93 60,02

OE 5 - Potenciar la creació 37,04 46,11

OE 6 - Projectar la cultura catalana a l'exterior 8,26 10,18

OE 7 - Impulsar els grans debats de la política cultural
37,53 74,12

OE 8 - Assegurar una gestió eficient dels recursos

TOTAL 245,98 293,19
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GRÀFIC 2. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PER OBJECTIUS ESTRATÈGICS.

2005-2006. En milions d’euros
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El salt que s’ha produït en la despesa associada a l’objectiu estratègic 2 per una
banda, i a l’agregat dels objectius estratègics 7 i 8 per l’altra, es justifica pel fet
que la Secretaria General, a qui s’associa les despeses dels objectius estratègics 
7 i 8, ha estat l’òrgan gestor que ha executat un conjunt de subvencions que
anteriorment eren gestionades per la Direcció General de Cooperació Cultural,
la despesa de la qual s’associa a l’objectiu estratègic 2.

Aquestes subvencions s’inclouen en la relació de subvencions executades per
Secretaria General ha estat la següent:

QUADRE 6. SUBVENCIONS I APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL EXECUTADES PER LA SECRETARIA

GENERAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Beneficiari Capítol IV Capítol VII Capítol VIII Total

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 6.690.381,08 2.165.140,26 - 8.855.521,34

Museu d'Art Contemporani 

de Barcelona (MACBA) 4.027.948,21 445.122,00 - 4.473.070,21

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Simfònica 

de Barcelona i Nacional de Catalunya 5.812.900,00 - 177.120,00 5.990.020,00

Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada 

dels Centres d’Estudis de Parla Catalana 372.600,00 - - 372.600,00

Fundació Gran Teatre del Liceu 9.267.751,83 - 3.499.231,67 12.766.983,50

Teatre Lliure 2.077.098,03 383.666,32 - 2.460.764,35

Fundació Centre Internacional de Música Antiga 290.000,00 - - 290.000,00

Fundació Joan Miró 372.600,00 169.488,62 - 542.088,62

Fundació Antoni Tàpies 372.600,00 - - 372.600,00

Fundació Josep Pla 35.532,00 - - 35.532,00

Casa Àsia 350.000,00 - - 350.000,00

Moviment Coral Català 6.567,04 - - 6.567,04

Associació de Cant i Intèrprets en Llengua Catalana 30.000,00 - - 30.000,00

Ateneu Barcelonès 60.000,00 - - 60.000,00

Òmnium Cultural 207.862,06 - - 207.862,06

Institut d'Estudis Catalans (IEC) 418.700,00 - - 418.700,00

Altres 126.206,58 31.600,00 18.218,00 176.024,58

TOTAL 30.518.746,83 3.195.017,20 3.694.569,67 37.408.333,70

62,91
63,43

31,70

8,14

60,02
41,93

46,11

74,12
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37,53

10,18
8,26

6,87

50,92
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QUADRE 7. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ, INCLOENT-HI SERVEIS GENERALS (*).

2003-2006

2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Arts visuals 11.015.744,90 4,19 11.462.374,43 5,76 16.095.120,17 6,54 14.740.339,95 5,03

Arxius 5.582.195,95 2,13 7.803.201,39 3,92 10.087.191,81 4,10 10.929.563,89 3,73

Biblioteques 16.651.063,71 6,34 19.043.085,27 9,57 29.176.418,81 11,86 33.027.273,26 11,26

Cinematografia i vídeo 10.191.425,09 3,88 10.830.522,20 5,44 15.664.244,47 6,37 28.981.594,02 9,88

Cultura populari tradicional 5.484.208,90 2,09 7.075.154,44 3,55 8.642.433,46 3,51 9.071.419,86 3,09

Lletres 12.284.805,03 4,68 14.238.246,47 7,15 16.383.046,24 6,66 17.418.858,56 5,94

Museus 25.684.271,27 9,78 24.439.138,57 12,28 33.755.767,22 13,72 34.568.823,32 11,79

Música 23.722.216,33 9,03 26.500.483,14 13,31 32.083.821,81 13,04 40.359.157,65 13,77

Normalització lingüística 18.353.926,70 6,99 - - - - - -

Patrimoni arquitectònici arqueològic 11.015.704,35 4,19 11.238.225,26 5,65 12.237.544,82 4,98 15.521.599,94 5,29

Teatre i dansa 25.156.712,13 9,58 31.025.523,01 15.59 38.268.482,71 15,56 45.975.836,37 15,68

Esports 67.599.220,07 25,74 - - - - - -

Serveis Generals (**) 29.880.643,64 11,38 35.383.357,41 17,78 33.583.696,75 13,65 42.594.527,79 14,53

TOTAL 262.622.138,07 100 199.039.311,59 100 245.977.768,27 100 293.188.994,61 100

(*) Hi són inclosos els ingressos propis de les entitats autònomes i de les empreses públiques no aportats pel Departament de Cultura.

(**) Hi són incloses les transferències a l'Institut Ramon Llull. 

QUADRE 8. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (*). 2003-2006

2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Arts visuals 12.184.076,97 4,64 13.805.798,67 6,94 18.181.601,84 7,39 17.244.898,18 5,88

Arxius 6.445.247,21 2,45 9.419.841,13 4,73 11.966.091,41 4,86 12.786.685,30 4,36

Biblioteques 19.748.011,73 7,52 24.088.318,01 12,10 36.213.168,87 14,72 38.641.232,02 13,18

Cinematografia i vídeo 11.121.457,19 4,23 12.777.200,89 6,42 16.602.090,66 6,75 33.905.521,43 11,56

Cultura popular i tradicional 6.358.172,49 2,42 9.154.109,67 4,60 10.463.874,38 4,25 10.613.341,77 3,62

Lletres 13.037.059,09 4,96 16.993.232,49 8,54 19.130.105,61 7,78 20.379.178,24 6,95

Museus 29.460.593,52 11,22 30.877.668,51 15,51 40.354.265,95 16,41 40.446.868,16 13,80

Música 24.732.691,43 9,42 29.770.520,94 14,96 33.548.959,14 13,64 47.221.136,08 16,11

Normalització lingüística 20.063.401,26 7,64 - - - - - -

Patrimoni arquitectònici arqueològic 11.923.362,94 4,54 12.795.700,44 6,43 14.124.074,37 5,74 18.158.201,21 6,19

Teatre i dansa 28.599.461,64 10,89 39.356.920,84 19,77 45.393.536,04 18,45 53.791.932,22 18,35

Esports 78.948.602,59 30,06 - - - - - -

TOTAL 262.622.138,07 100 199.039.311,59 100 245.977.768,27 100 293.188.994,61 100

(*) Hi són inclosos els ingressos propis de les entitats autònomes i de les empreses públiques no aportats pel Departament de Cultura.

GRÀFIC 3. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ. 2002-2006. En milions d’euros
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GRÀFIC 4. PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ.
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1.3. Activitat

1.3.1. Expedients de gestió econòmica: quantificació
El 2006 s’han tramitat 95 expedients de modificació pressupostària, 63 dels
quals pertanyents als centres gestors dels serveis centrals del Departament 
i 32 dels organismes autònoms dependents.
S’han gestionat 93 expedients de despesa de caràcter pluriennal, a través de la
Direcció General de Pressupostos i Tresor, 37 dels quals, d’organismes autònoms.

1.3.2. Expedients de contractació

QUADRE 9. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ: NOMBRE I DESPESA. 2006

Tipus Nombre ¤

Contractes d’obres superiors a 3.005,06 euros 201 6.382.278,62

Contractes de serveis superiors a 3.005,06 euros 502 12.293.267,50

Contractes de subministrament superiors a 3.005,06 euros 434 6.485.683,83

Contractes de consultoria i assistència superiors a 3.005,06 euros 229 5.587.204,84

Contractes especials superiors a 3.005,06 euros 4 918.714,00

Contractes privats superiors a 3.005,06 euros 0 -

TOTAL 1.370 31.667.148,79



1.3.3. Expedients de subvenció

QUADRE 10. EXPEDIENTS DE SUBVENCIÓ: NOMBRE I DESPESA. 2006

Tipus Nombre ¤

Directes 470 67.351.434,57

Capítol IV 327 8.873.729,81

Resta anualitats 1.912.498,63

Capítol VII 143 9.579.091,88

Resta anualitats 46.986.114,25

Per concurs 2.740 75.594.640,21

Capítol IV 1.254 7.611.530,69

Resta anualitats

Capítol VII 1.486 4.711.564,32

Resta anualitats 63.271.545,20

Nominatives 0 0,00

Total 3.210 142.946.074,78

Revocacions 5 42.906,67

TOTAL 3.205 142.903.168,11

2.1. Funcions 
El Servei de Patrimoni té aquestes funcions:
- Tramitar i gestionar els expedients patrimonials del Departament.
- Controlar i fer el seguiment d’incidències derivades del patrimoni adscrit al
Departament de Cultura, sense perjudici de les competències d’altres òrgans.
- Elaborar i fer el seguiment del pla anual d’obres, els programes d’inversions 
i dels projectes d’edificis adscrits al Departament.
- Examinar els avantprojectes i projectes d’obres, les seves modificacions i el
compliment dels criteris tècnics i de les normes reguladores de la construcció.
- Coordinar i supervisar el funcionament de les dependències del Departament
pel que fa a les instal·lacions, compres, serveis i subministraments.
- Tramitar les assegurances i les propostes del Departament a la Junta
Distribuïdora d’Herències.
- Gestionar l’inventari de béns mobles i immobles adscrits al Departament.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2.2. Activitats

Actuacions en les dependències administratives del Departament:
- Als Serveis Territorials de Barcelona s’ha fet el projecte, subministrament 
i instal·lació de la nova senyalització. 
- S’ha continuat la quarta fase de les obres de rehabilitació de la Casa Solterra,
seu dels Serveis Territorials de Girona. També s’han portat a terme l’adequació 
i renovació de l’enllumenat de 4 sales de la planta baixa, s’han sectoritzat diver-
sos espais de les àrees administratives i s’ha adquirit mobiliari homologat per a
la direcció i els despatxos de la primera planta. S’ha encarregat un projecte de
mesures correctores i un estudi d’amidaments.
- S’han fet treballs de pintura a les caixes d’escala i les baranes del segon pis 
i reparació de les cobertes de les dues torres dels Serveis Territorials de Lleida.
També s’ha encarregat un estudi sobre la renovació de la climatització.
- S’ha substituït el SAI dels Serveis Territorials de Tarragona.
- S’ha redactat el projecte de les obres d’adequació del Palau Oliver de Boteller,
seu dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.
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- S’han acabat les obres d’adequació d’un edifici com a dipòsit documental i 
oficines a l’Hospitalet de Llobregat. Per posar-lo en funcionament s’ha connectat
l’estació transformadora a la línia de tensió mitjana, s’ha construït un taulell a
mida, s’ha fet el tancament de la sala dels informàtics i s’han subministrat els
equips d’electrònica.
- Al Palau Marc, seu de la Conselleria s’ha continuat amb les obres de remodelació
de diferents espais i s’han pintat diverses dependències, s’han instal·lat uns
mòduls absorbents per millorar l’acústica del bar, s’han instal·lat mampares de
redistribuir espais a la 3a planta, s’ha adequat la instal·lació de veu i dades, s’ha
adequat l’ascensor i s’han instal·lat mecanismes per a l’estalvi d’energia elèctrica
i aigua. També s’ha canviat la senyalització.
- S’ha adquirit mobiliari divers per completar les dotacions dels despatxos d’inter-
venció, de l’oficina de premsa, de la Secretaria de Cultura i taquilles per al vestuari
d’homes. També s’han adquirit uns equips per a la cobertura tècnica d’actes.
- S’ha canviat el sistema de detecció d’incendis i de control d’intrusisme a la seu
del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, al passatge
de la Banca, 1- 3 de Barcelona.
- Han continuat les obres de reforma de les dependències de la Direcció General
del Patrimoni Cultural: treballs de paleteria a la planta baixa, sanejat i pintura
de murs, adequació de la instal·lació d’il·luminació al menjador i a la segona i
la tercera plantes, reparació del baixant d’aigües, parquet, adquisició de mobiliari
per diverses dependències i prestatgeries per a la Biblioteca de l’Àrea de
Coneixement, instal·lació d’una porta d’emergències, subministrament i
col·locació de cortines i restauració i neteja de les cortines del despatx de
Direcció General, instal·lació d’un nou quadre elèctric. 
- En previsió de futures obres a la façana i de reforçament estructural del Palau
Moja, s’ha encarregat un estudi de càlcul d’estructures i s’han col·locat xarxes
de protecció a les façanes.
- De cara a senyalitzar correctament l’edifici una vegada hagin finalitzat les
obres, també s’ha encarregat un estudi de senyalització.
- A la Sala d’exposicions del Palau Moja s’han instal·lat humidificadors i deshu-
mificadors, i portes automàtiques.
- Al Punt d’Informació Cultural s’han substituït les portes de vidre.
- S’ha continuat en les reformes de l’edifici Portal de Santa Madrona, núm. 6-8,
de Barcelona, on hi ha la Direcció General de Cooperació Cultural, l’Entitat
Autònoma de Difusió Cultural i la Institució de les Lletres Catalanes. S’ha remo-
delat la 4a planta on s’han fet treballs d’adequació dels espais, adequació i 
renovació de l’enllumenat, reposició de peces d’alumini al terrat i instal·lació de
filtres solars als vidres. Altres actuacions que s’han portat a terme són: substitució
de les cortines d’aire condicionat, reparació d’una finestra corredissa, subminis-
trament i instal·lació de la senyalització i subministrament i instal·lació de
mobiliari fet a mida per a la primera planta.
- S’han continuat les obres d’adequació de les dependències: plantes principal,
segona i àtic de l’edifici Rambles, 14, de Barcelona portant a terme les actuacions
següents: subministrament i col·locació de cortines a les balconeres i obertura
d’una porta entre dos despatxos a la planta principal.
- Al mateix edifici (Rambles 14) s’han iniciat les obres d’adequació de l’entresol,
i s’han fet les actuacions següents: condicionament, pintura, construcció d’un
bany al servei mèdic i subministrament i col·locació de llumeneres. També s’ha
fet la senyalització de tot l’edifici.
- S’han fet les obres per a la instal·lació d’un sistema contra incendis i s’ha cons-
truït una sortida d’emergències a l’edifici La Campana.



Actuacions en les xarxes territorials d’equipaments culturals
- S’han continuat les obres d’adequació per als nous espais dels dipòsits d’arxius
d’imatges de l’Arxiu Nacional de Catalunya, i també s’han fet les actuacions
següents: treballs per adequar els ascensors a maniobres d’emergència; obres de
reparació de la tanca perimetral; adquisició d’un SAI, instal·lació de cablatge,
subministrament i instal·lació de sondes ambientals, instal·lació de càmeres de
seguretat, reparació del parquet de la sala d’exposicions, remodelació dels com-
pactes, nova senyalització i canvi de la central d’instrusisme.
- S’ha continuat el seguiment de les obres de construcció de l’Arxiu Històric
Comarcal de la Ribera d’Ebre, Móra d’Ebre.
- S’ha continuat el seguiment de les obres de construcció de l’Arxiu Històric
Comarcal del Pla de l’Estany, Banyoles.
- S’han continuat les obres d’adequació del pati posterior del Museu d’Art de
Girona. També s’han fet obres d’adequació del nou accés de la terrassa del jardí,
d’instal·lació de la caldera de gas i obres al magatzem del Museu (Magatzem de
Can Falló).
- S’han fet diverses actuacions a l’Arxiu Històric de Tarragona consistents en:
neteja, protecció pels coloms i pintura de les reixes de la façana, adequació del
replà d’accés, arranjament dels serveis sanitaris i restauració del claustre. I per al
control de la humitat i temperatura de l’arxiu fotogràfic s’ha instal·lat un sistema
de climatització.
- A l’Arxiu Històric de Girona s’han fet treballs diversos de rehabilitació, s’han
canviat els detectors de fum i ampliat el circuit de càmeres de CTTV.
- S’ha traslladat documentació del Col·legi d’Arquitectes de Lleida a l’Arxiu
Històric de Lleida.
- S’han iniciat les obres d’adequació del magatzem annex al Teatre Nacional de
Catalunya, i s’ha encarregat la redacció dels projectes executius d’instal·lacions.
- A la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia del Vallès s’han encarregat un
estudi tècnic de viabilitat, un projecte ambiental i un projecte de remodelació
de la coberta. També s’han fet les obres de climatització i les d’adequació de la
reixa perimetral.
- S’ha rehabilitat totalment el pis de l’Àrea de Biblioteques del carrer Comerç,
32 de Barcelona, amb obres d’adequació, instal·lació elèctrica, climatització i
adquisició de mobiliari i electrodomèstics nous.
- S’ha donat suport tècnic a diferents actuacions de l’Arxiu Històric Comarcal 
de Balaguer.
- S’ha donat suport tècnic en diverses gestions dels projectes dels Arxius
Històrics Comarcals de Vilanova, la Bisbal d’Empordà i la Seu d’Urgell.
- S’ha donat suport tècnic a la Subdirecció General d’Arxius en diverses actuacions.
- S’ha impermeabilitzat la coberta del dipòsit de la Biblioteca de Catalunya, 
a Barcelona.
- A la Biblioteca Pública de Girona s’han canviat els detectors d’incendis i s’ha
instal·lat un sistema de videoporter, s’han fet treballs per instal·lar un nou
ascensor que s’ha adquirit, s’ha adequat el quadre elèctric i s’han instal·lat nous
punts de llum i reparació de l’enllumenat d’emergència.
- Les actuacions que s’han fet a la Biblioteca Pública de Lleida són les següents:
adaptació del mostrador d’atenció al públic a les recomanacions de la Unitat de
Riscos Laborals i canvi de la fusteria de la finestra per fer-la practicable, renovació
dels conductes d’aire condicionat, instal·lació d’un equip de megafonia i antena
de TV, instal·lació d’una escala de gat per accedir a la passarel·la del terrat, tal
com recomana la normativa sobre riscos laborals, canvi dels vidres de les clara-
boies i adequació de la instal·lació de veu i dades.
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- A la Biblioteca Pública de Tarragona s’ha portat a terme una reforma integral
del vestíbul i l’escala d’accés a la primera planta que ha consistit en: l’adequació
de les portes de vidre i la fusteria, adequació de la instal·lació elèctrica a la nova
normativa, instal·lació d’un nou terra, treballs de pintura i confecció i muntatge
d’un vinil a la paret. Altres actuacions que també són: reforma del bany, cons-
trucció d’una base suport a les bústies externes de retorn de llibres, reparació de
l’aparell elevador, subministrament i instal·lació de màquines d’aire condicionat
al hall, sala de juntes i sala dels informàtics i subministrament i instal·lació de
motors per a persianes.
- A causa de les obres i reorganització dels espais, ha estat necessari el trasllat
interior de llibres i prestatgeries.
- S’ha continuat amb les obres de pavimentació de la Casa de Cultura de Valls 
i també s’han fet treballs de pintura.
- S’han fet obres de divisió d’espais i s’ha construït una sala per a les màquines
d’aire condicionat, a la Central de Biblioteques de Lleida. També s’ha renovat el
sistema d’aire condicionat i s’han instal·lat 2 aparells nous.
- La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals va emetre un informe en què reco-
manava sectoritzar el magatzem de la Central de Biblioteques de Tarragona per
adequar-lo a la normativa de prevenció d’incendis. Les actuacions per adaptar-se
a la normativa són les següents: treballs de d’obra, fusteria i manyeria per secto-
ritzar el magatzem, adequació de les instal·lacions i de les instal·lacions d’aire
condicionat i construcció d’una sala de reunions.
- S’ha condicionat acústicament la sala d’exposicions del Centre d’Art Santa
Mònica fet que ha comportat la construcció de mòduls absorbents acústics i el
subministrament i muntatge d’una estructura de suport per a aquests mòduls.
També s’han pintat les portes i s’han adquirit equips per a la cobertura tècnica
d’actes.
- Centre de Restauració de Béns Mobles a Sant Cugat: s’ha instal·lat un nou
motor d’aspiració a la instal·lació d’extracció, s’ha construït una passarel·la per
fotografiar de prop les peces, s’ha fonamentat un nou tancament perimetral,
s’han adquirit taquilles per als vestidors del personal, s’ha reparat la xarxa de
sanejament i s’ha instal·lat un sistema que permet omplir des de l’exterior el
dipòsit d’aigua destil·lada.
- Museu d’Història de Catalunya: s’han instal·lat portes telescòpiques als dos
ascensors, s’ha adequat un recinte a la segona planta per a l’entitat ICONO, s’ha
fet la instal·lació elèctrica a un despatx de la segona planta, s’ha sanejat i s’han
pintat els murs, s’ha reparat el cel ras i el sostre del vestíbul, s’ha reparat la
compressora de la màquina d’aire condicionat i s’ha adequat el sistema operatiu
del programari de manteniments.
- A la Vil·la Romana dels Munts a Altafulla, s’han fet unes actuacions consistents
en: construcció d’una solera de formigó, instal·lació d’una construcció modular
al magatzem, s’ha canviat la central d’intrusisme i s’ha instal·lat una nova central
de detecció d’incendis i s’ha instal·lat un aparell d’aire condicionat split a les
oficines d’informació i venda d’entrades.
- Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona s’han fet les actuacions següents:
encàrrec d’aixecament de plànols de l’estat actual, reparació de la 
cornisa caiguda i neteja de la molsa, substitució de la moqueta i canvi de màne-
gues d’extinció d’incendis.
- Al magatzem del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, a la parcel·la 
15 del Polígon Francolí, s’ha canviat la connexió de la central d’alarmes, per tal
d’unificar totes les del Departament i s’ha fet una nova instal·lació de detecció
d’incendis.
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- El gener es van entregar les claus del nou magatzem del Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, a la parcel·la 18 del Polígon Francolí de Tarragona.
Per adequar aquest immoble a les seves necessitats, s’han fet obres d’enderroca-
ment i estintolament dels murs, adequació dels serveis sanitaris, treballs de pin-
tura, instal·lació elèctrica, obres d’adequació i instal·lació dels mitjans de detecció
i extinció d’incendis, instal·lació de la climatització i subministrament i
instal·lació de prestatgeries i s’ha iniciat el trasllat del magatzem antic al nou.
- A la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres s’han fet treballs per a la restau-
ració de la pèrgola.
- S’ha adquirit mobiliari –cadires ergonòmiques i taules homologades– per a
diferents dependències del Departament.
- S’han fet actuacions relacionades amb els plans d’evacuació i emergència de
diversos edificis; avaluacions de les condicions d’il·luminació.
- S’han fet revisions de detecció d’incendi i d’intrusisme.
- S’ha col·locat senyalització de seguretat, elements d’extinció d’incendis, mesures
de seguretat de les instal·lacions. 

2.3. Inversions en immobles

QUADRE 11. INVERSIONS EN IMMOBLES I ADQUISICIONS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 

DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Concepte ¤

Serveis Territorials de Girona: 4a fase obres Casa Solterra, projecte direcció obres instal·lacions 

elèctriques i tèrmiques, renovació enllumenat, treballs de paleteria i adquisició mobiliari divers 704.686,77

Serveis Territorials de Lleida: Treballs de pintura 11.579,53

Serveis Territorials Terres de l’Ebre: redacció projecte obres adequació Palau Oliver de Boteller 80.000,00

Dipòsit Biblioteca de Catalunya i Central de Préstec: Cens emfitèutic, obres d’adequació, connexió 

a estació transformadora de mitjana tensió, construcció taulell vestíbul i tancament sala informàtics 3.460.995,22

Palau Marc: Adquisició mobiliari divers i instal·lacions de: mampares, 

mòduls absorbents acústics, aparells aire condicionat, veu i dades, equips cobertura 

tècnica actes i de mecanismes d’estalvi d’energia. Treballs de pintura. Senyalització 154.208,41

Passatge de la Banca, 1-3: obres d’adequació, 

canvi del sistema de detecció d’intrusisme i adquisició de mobiliari divers 9.908,68

Palau Moja: reparacions diverses de manteniment com treballs de paleteria, 

pintura i canvi de parquet, adquisició de mobiliari divers, instal·lació quadre elèctric 

i canvi lluminàries, subministrament i col·locació de cortines i col·locació xarxes façana 231.884,36

Palau Moja – sala d’exposicions: instal·lació de portes automàtiques, 

instal·lació porta sortida emergència i de 2 humidificadors i deshumidificadors 49.626,23

Portal de Santa Madrona: Treballs de paleteria, 

enllumenat 4a planta, reposició peces alumini terrat, canvi central intrusisme, 

subministrament cortines d’aire, fabricació mobiliari a mida i senyalització 71.288,55

Edifici Rambles, 14: obres d’adequació, treballs de pintura, construcció d’un bany, 

instal·lació d’aparells d’aire condicionat, subministrament i col·locació de llumeneres, 

subministrament col·locació de cortines i senyalització i adquisició de mobiliari divers 65.957,69

Magatzem de la Campana: obres d’instal·lació del sistema de protecció 

contra incendis, construcció de la sortida d’emergències i adquisició d’una transpaleta 86.287,37

Arxiu Nacional de Catalunya: obres d’adequació dels nous espais d’arxiu d’imatges, 

obres tanca perimetral, restauració parquet sala exposicions, canvi central intrusisme, 

adequació ascensors a maniobres d’emergència, cablatge i subministrament de SAI, 

subministrament i instal·lació sondes ambientals, instal·lació càmeres de seguretat 617.027,07

Arxiu Històric de Tarragona: obres de restauració del claustre, arranjament serveis sanitaris, adequació 

replà d’accés, neteja de la façana i instal·lació de protecció pels coloms i instal·lació de climatització 85.103,57
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Arxiu Històric de Girona: obres diverses, canvi detectors de fum i ampliació càmeres TV 23.661,46

Teatre Nacional de Catalunya:

obres al magatzem annex i redacció dels projectes executius de les instal·lacions 132.069,34

Museu d’Art de Girona: obres d’adequació al pati posterior, 

de nou accés al jardí, al magatzem de Can Falló i d’instal·lació de la caldera de gas 114.212,31

Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia del Vallès: obres de climatització, d’adequació de 

la reixa perimetral, projecte de remodelació de la coberta i estudi de viabilitat i projecte ambiental 157.570,19

Pis Àrea de Biblioteques (Comerç, 32): obres d’adequació del pis, instal·lació elèctrica i de climatització,

subministrament i instal·lació de mobiliari de cuina i electrodomèstics i adquisició de mobiliari divers 49.169,28

Dipòsit Biblioteca de Catalunya, Villaroel, 91: impermeabilització de la coberta 3.075,39

Biblioteca Pública de Girona: instal·lació ascensor, canvi de detectors d’incendi, instal·lacions 

elèctriques, instal·lació d’un sistema de videoporter i ampliació del sistema de megafonia 65.416,65

Biblioteca Pública de Lleida: modificació mostrador, instal·lació 

megafonia i antena TV, adequació instal·lació veu i dades, instal·lació escala de gat 

al terrat, canvi vidres claraboies, renovació conductes aire condicionat i adquisició de cortines 70.969,25

Biblioteca Pública de Tarragona: remodelació vestíbul, climatització, 

instal·lació motors persianes i reforma banys, canvi central intrusisme, 

treballs de fusteria, trasllat interior llibres i prestatgeries i adquisició de mobiliari divers 115.950,87

Casa de Cultura de Valls: obres adequació paviment  sala dipòsit de l’Arxiu Comarcal i pintura 26.649,93

Central de Biblioteques de Lleida: obres diverses, 

instal·lació aire condicionat i tancament sala aire condicionat 92.497,06

Central de Biblioteques de Tarragona: treballs diversos de paleteria, manyeria 

i fusteria, adequació a les normes de prevenció d’incendis i renovació instal·lacions aire condicionat 86.986,74

Centre d’Art Santa Mònica: construcció estructura mòduls absorbents acústics, obres adequació 

del sistema d’evacuació i sanejament clavegueram i adquisició equips cobertura tècnica d’actes 52.513,31

Centre de Restauració de Béns Mobles: construcció passarel·la, fonamentació nou tancament 

perimetral, instal·lacions diverses, subministrament de taquilles i adquisició de mobiliari divers 64.273,45

Museu d’Història de Catalunya: treballs d’adequació del recinte, pintura, 

instal·lació portes telescòpiques, instal·lació elèctrica despatx i fabricació, 

subministrament i col·locació de finestra. Adequació programari manteniment 29.064,52

Vil·la Romana dels Munts: construcció solera formigó, obres magatzem, canvi central intrusisme, 

nova instal·lació detecció incendis, instal·lació d’un videoporter i instal·lació aire condicionat 40.698,92

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: canvi mànegues extinció 

d’incendis, reparació cornisa, substitució moqueta i aixecament plànols 34.935,98

Magatzem Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: 

canvi connexió central intrusisme i nova instal·lació detecció incendis 8.628,02

Nou magatzem Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: 

obres d’adequació edifici, pintura, instal·lació elèctrica, climatització, 

instal·lació sistemes detecció d’incendis i subministrament i instal·lació de prestatgeries 185.131,43

Departament: subministrament de cadires ergonòmiques i taules 20.407,20

Altres inversions (obres, instal·lacions, mobiliari i màquines) 146.988,53

TOTAL 7.149.423,28

2.4. Supervisió de projectes
S’han supervisat els projectes d’obres següents:
1. Projecte bàsic i d’execució de les obres de restauració de la planta noble de la
casa La Bergadana al monestir de Santes Creus.
2. Informe sobre la supervisió del projecte de restauració de la teulada del claustre
posterior del monestir de Santes Creus.
3. Informe sobre la supervisió del projecte executiu de restauració de la cartoixa
d’Escala Dei, la Morera de Montsant.
4. Informe sobre el projecte bàsic i d’execució del cobriment del claustre del
monestir de Sant Pere de la Portella.



5. Informe sobre el projecte bàsic i d’execució de les obres de restauració del
criptopòrtic, zona religiosa i temple central, basílica i cúria del fòrum romà 
del conjunt monumental d’Empúries.
6. Informe sobre el projecte bàsic i d’execució de les obres de l’edifici magatzem
de materials arqueològics del conjunt monumental d’Empúries.
7. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i d’execució de les obres de res-
tauració de la façana nord del convent de Sant Bartomeu de Bellpuig.
8. Informe sobre el projecte bàsic i d’execució de la restauració dels paviments 
i el pou del claustre del convent de Sant Bartomeu de Bellpuig.
9. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i d’execució de la reparació de
la cara interior de la muralla del segon recinte del castell de Miravet.
10. Projecte arqueològic de desmuntatge del bastió del castell de Miravet.
11. Projecte arqueològic de l’excavació extensiva de la nau de les cavallerisses
del castell de Miravet.
12. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i d’execució de restauració 
del claustre del castell de Cardona i el seu entorn.
13. Informe sobre la revisió del projecte bàsic i executiu de restauració de la
Casamata i la muralla que delimita l’antic accés al castell de Cardona.
14. Informe sobre la supervisió del projecte reformat de restauració del castell
de Cardona 1a etapa, fase A, del Pla director, torre mestra o de l’homenatge.
15. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i d’execució de les obres de
restauració i consolidació estructural d’un tram de les muralles de Balaguer,
adjacent al futur passeig del Bombo.
16. Informe sobre la revisió del projecte per a la finalització de la restauració 
de la col·legiata de Santa Maria de Mur.
17. Informe sobre la revisió del projecte d’adequació a la zona de recepció, 
tancament i repàs parcial de la coberta de Sant Pere Galligants.
18. Informe sobre la revisió del projecte bàsic i executiu de consolidació de base
i muralla nord-oest del recinte del castell de Bàscara.
19. Informe del projecte bàsic d’execució de l’Arxiu Històric del Garraf.
20. Informe del projecte bàsic d’execució de l’Arxiu Comarcal de la Bisbal
d’Empordà.
21. Projecte per a la finalització de la restauració de la Col·legiata de Santa
Maria de Gerri de la Sal.
22. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i d’execució de l’edifici de
recepció del conjunt històric d’Ullastret.
23. Projecte bàsic i executiu d’actuacions d’urgència a les façanes del sector
nord-est, capçalera i façana sud de la Seu Vella de Lleida.
24. Modificacions del projecte de façana sud i porta de l’anunciata a la Seu
Vella de Lleida.
25. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i executiu reformat de la 
restauració de l’església de Santa Maria de Cardet, Vall de Boí.
26. Informe sobre la supervisió del projecte de restauració de l’església de 
Sant Miquel d’Olèrdola.
27. Informe sobre la supervisió del projecte de rehabilitació de l’àmbit nord 
del castell de Ciutadilla.
28. Projecte de restauració de les ruïnes del castell de l’Albí.
29. Projecte de rehabilitació del castell de Maldà.
30. Projecte bàsic i d’execució de les obres de restauració de la torre de Campredó.
31. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i d’execució reformat a zero de
les obres de restauració 1a fase, actuació 2a, etapa 1a, previstes en el Pla director
del conjunt monumental de Vilabertran, Girona.
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32. Informe sobre la supervisió del projecte d’ampliació del bar, restauració del
rebost i adequació de la sala existent sota del bar com a magatzem, a Sant Pere
de Rodes.
33. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i executiu de restauració 
i consolidació estructural dels murs dels antics horts del monestir de Sant Pere
de Rodes.
34. Informe previ sobre el projecte bàsic i executiu de l’Arxiu Comarcal del Pla
d’Urgell.
35. Informe sobre la supervisió del projecte bàsic i executiu de l’Arxiu Històric
Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú.
36. Informe sobre la supervisió del projecte executiu de l’Arxiu Històric
Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d’Empordà.
37. Informe sobre la supervisió del projecte executiu de l’Arxiu Històric
Comarcal de la Seu d’Urgell.
38. Informe sobre la revisió del projecte d’Arxiu Històric Comarcal del Montsià.
39. Informe sobre la supervisió del projecte modificat de rehabilitació de la
Casa Solterra, 4a fase.
40. Informe sobre la supervisió del projecte d’execució de les obres de 
museografia del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
41. Informe sobre la supervisió del projecte de rehabilitació de la Biblioteca
Vicente Aleixandre de Badia del Vallès.
42. Informe sobre la revisió del projecte bàsic i executiu de la Filmoteca 
de Catalunya.

2.5. Incidències
S’han gestionat 984 incidències, de les quals: 120 han estat reparacions de les
diverses instal·lacions i equipaments; 69 actuacions en avaries en serveis sanitaris;
122 actuacions en veus i dades; 32 actuacions per repassar la instal·lació elèctrica;
181 en canvis de tot tipus de bombetes i llums; 18 en avaries de calefacció, 
87 en avaries de l’aire condicionat; 17 en avaries d’ascensors; 58 actuacions per
tramitar peticions d’adquisicions i 280 actuacions per tramitar serveis diversos.

GRÀFIC 5. INCIDÈNCIES GESTIONADES PEL SERVEI DE PATRIMONI, PER TIPUS D’INCIDÈNCIA. 2006
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2.6. Expedients de patrimoni

2.6.1. Expedients tramitats de béns immobles:
- Reversió a la Diputació de Tarragona de l’ús de l’edifici de l’antiga Biblioteca
Popular de Tortosa situada a l’edifici Palau Despuig.
- Finalització de l’expedient d’arrendament de tres naus industrials al Polígon
Francolí de Tarragona per a destinar-les com a magatzem del Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona.
- Tramitació de l’expedient de renúncia anticipada del contracte d’arrendament
i el corresponent acord indemnitzatori del local dels baixos de la Casa Solterra
de Girona (seu dels SSTT Girona) per part de la Fusteria Sureda.
- Preparació conveni de cessió d’ús temporal de l’immoble del carrer Hospital,
51 al Patronat Municipal de la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega, l’Institut de
Promoció i Economia de Vic i l’Ajuntament d’Igualada.
- Preparació del conveni cessió d’ús temporal de l’immoble situat al carrer
Mallorca, 272-274, 9a. planta a la Fundació Interarts.
- Tramitació de la renovació del nou contracte d’arrendament del temple de
Sant Pere de Galligants a Girona, seu actual del Museu Arqueològic de Girona.
- Inici de la tramitació de la cessió gratuïta d’espais de l’Escorxador Municipal
de Tortosa per part de l’Ajuntament de Tortosa mentre es fan les obres 
de rehabilitació del Palau Oliver de Boteller (actual seu dels serveis territorials
del Departament de Cultura a Tortosa).
- Acta de reversió de la 2a planta del Palau Oliver de Boteller assignat fins al
moment al Departament de la Presidència.
- Retrocessió a l’Estat (titular dominical) de la gestió de l’immoble anomenat
Roser de Lleida i ubicat a la plaça Sant Antoni Maria Claret, 5 de Lleida, 
on fins al moment hi havia l’Arxiu Provincial de Lleida.

2.6.2. Béns mobles

Donacions
- Acceptació del llegat testamentari de José Rafael Carreras de Nadal.
- Acceptació del Fons Documental de Marc Aureli Vila i Comaposada.

Contractes
- Contracte de dipòsit a l’ANC del Fons Documental de Pau Casals.
- Contracte de modificació del contracte de compravenda del Fons Brangulí.
- Contracte de cessió en dipòsit del Fons Fotogràfic de FOTO RAYMON.

Convenis
- Conveni entre Edicions 62, SA i Critèria, SCCL.

2.6.3. Marques
- Fermesa de la Sentència recaiguda en el procediment Ordinari núm.
1088/2003 contra el registre de la marca núm. 2.476.593 “OFC ORQUESTRA
FILHARMÒNICA DE CATALUNYA”, mixta, classe 41.

2.6.4. Expedients d’alienació
- Expedient de maquinari informàtic del Departament.



2.7. Assegurances

QUADRE 12. ASSEGURANCES (1). 2006

Concepte ¤

Vehicles 28.365,40

Danys materials 106.359,16

Danys personals 14.497,86

Responsabilitat patrimonial i civil 14.497,86

Exposicions 79.904,23

TOTAL 243.624,51

(1) L’import de les assegurances es paga des del Departament d’Economia i Finances.

2.8. Subscripcions
Subscripcions del Departament a premsa i revistes especialitzades per valor de
42.768,39 euros.
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D’acord amb el Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del
Departament de Cultura, la Subdirecció General de Recursos Humans i
Organització té aquestes funcions:
- Aplicar les polítiques del Govern en matèria de recursos humans, així com
supervisar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents
unitats directives i orgàniques del Departament.
- Elaborar directrius referents a plans sobre necessitats de recursos humans.
- Supervisar i controlar el règim econòmic, administratiu i disciplinari del personal.
- Coordinar la gestió i l’administració del personal del Departament, d’acord
amb la normativa vigent.
- Coordinar l’elaboració del capítol 1 de l’avantprojecte de pressupost i el control
de la despesa corresponent.
- Assessorar en matèria de recursos humans i proposar mesures que permetin
adequar els efectius a les necessitats de les diferents unitats del Departament.
- Supervisar els processos de provisió i de selecció del personal adscrit al
Departament.
- Impulsar i coordinar els plans de formació del personal del Departament.
- Supervisar els processos de provisió i de selecció del personal adscrit al
Departament.
- Supervisar l’actuació del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Organitzar els serveis de règim interior i administratius del Departament.
- Coordinar les funcions d’inspecció que corresponen a la Direcció de Serveis.
- Coordinar el Registre general i l’arxiu central administratiu del Departament.
- Efectuar el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament
i l’aplicació dels convenis subscrits.

QUADRE 1. EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENT DE

CULTURA. 2002-2006

Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Alts càrrecs i eventuals 33 29 24 19 17

Funcionaris de la Generalitat 594 527 467 468 499

Personal interí 140 223 190 188 162

Personal amb contracte laboral 210 179 168 163 156

TOTAL 977 958 849 838 834

GRÀFIC 1. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 

2006. En %
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QUADRE 2. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER UNITATS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ 

I CATEGORIES. 2006

Llocs de treball Conselleria Secretaria Direcció Direcció Direcció Centre de Total

General de Serveis General de General de Promoció de la places

Cooperació Patrimoni Cultura Popular i

Cultural Cultural Tradicional Catalana

Alts càrrecs 1 1 1 1 1 0 5

Eventuals 8 1 0 1 1 1 12

Subdirectors generals 0 5 2 1 3 1 12

Caps de servei 0 2 4 3 8 1 18

Caps de secció 0 5 4 17 17 1 44

Caps de negociat 0 0 3 3 0 0 6

Cos Superior 2 22 27 14 116 5 186

Cos de gestió 0 5 13 60 15 3 96

Administratius 8 32 27 28 42 4 141

Auxiliars 1 19 12 11 27 4 74

Subalterns 0 16 36 16 16 0 84

Laborals 2 24 25 12 81 12 156

TOTAL 22 132 154 167 327 32 834

QUADRE 3. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2001-2006

Any ¤ % pressupost

2001 26.814.234,42 12,86

2002 27.454.890,67 11,70

2003 29.058.545,86 11,83

2004 27.233.861,72 14,12

2005 27.759.608,99 11,54

2006 28.784.904,06 10,66

3.1. Funcions
Al Servei d’Organització li corresponen les funcions següents:
- Assessorar els diferents òrgans del Departament en assumptes referents a l’or-
ganització, l’estructura i el funcionament administratiu.
- Coordinar la implantació i l’aplicació de normativa i instruccions que, en
matèria d’organització, tenen incidència en les unitats del Departament.
- Elaborar i estudiar les propostes de valoració i classificació de llocs de treball.
- Coordinar l’elaboració de manuals d’organització.
- Avaluar els resultats de les polítiques de recursos humans.
- Fer el seguiment de les accions de millora de qualitat implantades al
Departament i avaluar els resultats obtinguts.
- Coordinar i controlar la detecció de necessitats formatives i la formació del
personal del Departament.
- Planificar i gestionar els processos de provisió i de selecció del personal adscrit
al Departament.
- Coordinar i perfeccionar els circuits administratius, així com l’elaboració dels
catàlegs de processos i dels impresos, en col·laboració amb la resta d’òrgans del
Departament.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

3. Servei 
d’Organització 
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3.2. Activitats

3.2.1. Estructura organitzativa
- Elaboració, tramitació i implementació de l’Ordre CLT/300/2006, de 8 de juny,
per la qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell de
Direcció del Departament de Cultura.
- Elaboració i tramitació del Decret 569/2006, de 19 de desembre, d’estructura-
ció del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
- Anàlisi i desenvolupament de diverses propostes d’estructura orgànica en 2
unitats del Departament.
- Elaboració i tramitació de l’Avantprojecte de llei de creació del Consell de la
Cultura i de les Arts de Catalunya.
- Elaboració, tramitació i implementació de l’Ordre CLT/321/2006, de 19 de
juny, per la qual s’estableix l’estructura orgànica del Departament de Cultura al
nivell de negociat.

3.2.2. Estudis organitzatius
- Elaboració de 2 estudis organitzatius i de càrregues de treball d’unitats de la
Direcció de Serveis.
- Estudi preparatiu per a la Implantació de cartes de serveis a les unitats finalistes
del Departament.

3.2.3. Processos i circuits
- Desenvolupament i implantació del nou model de gestió de subvencions del
Departament. 
- Anàlisi funcional per a la difusió a traves del web de l’estat de les subvencions.
- Estudi de viabilitat per a la creació d’un mòdul de valoració per a la gestió de
subvencions. 
- Anàlisi per a la integració de l’ILC, l’EADC i l’ICIC a l’aplicació de subvencions
SDC.
- Inici del projecte eECAT (Extranet de les Administracions Catalanes): adequació
de les bases i formularis per a la tramitació telemàtica de les subvencions del
Departament amb l’Administració local.
- Implantació del sistema de sol·licitud de certificacions de l’Agència Tributària
(AEAT) per via telemàtica.
- Implantació i seguiment dels processos d’avaluació de riscos del Servei de
Règim Interior i del procés de cobertura de lloc de treball de la Secció
d’Administració de Recursos Humans. 
- Estudi inicial i presentació del projecte per a la creació d’un repositori docu-
mental del Departament. 
- Anàlisi funcional i desenvolupament de l’aplicatiu informàtic corresponent al
Sistema d’Informació Territorial del Departament que permet la disponibilitat
d’informació en línia en tots els àmbits culturals que afectin un mateix municipi
o unitat territorial.
- Estudi per a la implantació d’una  aplicació compartida per diverses unitats
del Departament per a la gestió de recursos humans.

3.2.4. Convocatòries de llocs de treball

Convocatòries de provisió
S’han publicat 6 convocatòries de provisió de llocs de treball –1 de lliure desig-
nació i 5 de concurs específic de mèrits i capacitats– que han representat una
oferta de 10 llocs de treball.
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QUADRE 4. CONVOCATÒRIES DE PROVISIÓ. 2006

Tipus Convocatòries Llocs convocats

Lliure designació 1 2

Concurs específic de mèrits i capacitats 5 8

TOTAL 6 10

Llocs convocats de lliure designació:
- Subdirecció General d’Arxius.
- Subdirecció General del Patrimoni Cultural.

Llocs convocats a través de concurs específic de mèrits i capacitats:
- Direcció de l’Arxiu Històric de Lleida.
- Direcció de l’Arxiu Comarcal de Granollers.
- Responsable de Gestió en l’Àmbit de Personal del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya.
- Coordinador/a tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals.
- Responsable d’Anàlisi Organitzativa i Planificació.
- Responsable de Desenvolupament de Projectes de Millora Organitzativa.
- Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya.
- Responsable de Digitalització i Reproducció de Documents de la Biblioteca de
Catalunya.

Convocatòries de selecció
S’ha publicat 1 convocatòria de procés selectiu de nou accés per a personal.
laboral fix dels grups C, D i E que representa una oferta d’11 llocs de treball.

Llocs convocats
- C1 Tècnic/a especialista informàtic/a.
- C2 Responsable de magatzem.
- C2 Especialista d'oficis.
- D1 Guia d'informació de monument o museu.
- D1 Guia d'informació de monument o museu.
- D1 Guia d'informació de monument o museu.
- D1 Guia d'informació de monument o museu.
- D1 Guia d'informació de monument o museu.
- D1 Guia d'informació de monument o museu.
- D1 Oficial/a de 1a manteniment.
- E Guarda.

3.2.5. Formació

QUADRE 5. CURSOS DE FORMACIÓ PER AL PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Línia formativa Activitats organitzades Nombre de places

1. Directiva

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 32

Externs - 2

Total - 34

2. Funció de comandaments intermedis i responsables

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 12

Total - 12
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3. Funció de comunicació, informació i habilitats

FFF (Fons de Formació Contínua) 1 15

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 12

Externs - 2

Total 1 29

4. Funció econòmica

FFF (Fons de Formació Contínua) 8 181

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 27

Externs - 2

Total 8 210

5. Funció de formació

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 5

Total - 5

6. Funció jurídica

Departament 2 30

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 66

Externs - 5

Total 2 101

7. Funció llengua catalana i llenguatges d'especialitat

Departament 4 100

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 10

Total 4 110

8. Funció de llengües estrangeres

Departament 5 95

FFF (Fons de Formació Contínua) 1 12

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 34

Total 6 141

9. Funció organitzativa

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 11

Total - 11

10. Funció de polítiques socials

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 8

Externs - 7

Total - 15

11. Funció de prevenció de riscos laborals

Departament 19 402

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 21

Externs - 4

Total 19 427

12. Funció de processos administratius

Departament 2 65

FFF (Fons de Formació Contínua) 1 15

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 46

Externs - 5

Total 3 131

13. Funció de recursos humans

FFF (Fons de Formació Contínua) 2 30

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 37

Total 2 37

14. Funció de polítiques de govern

Departament 8 240

Total 8 240
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15. Funció de les tecnologies de la informació

FFF (Fons de Formació Contínua) 26 370

Departament 13 220

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) - 52

Externs - 30

Total 39 662

16. Funció d'urbanisme

Total - -

17. Funció específica del Departament: arqueologia

Departament 1 25

Externs - 20

Total 1 45

18. Funció específica del Departament: arxius

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)-Arxius 4 104

Externs 29

Total 4 233

19. Funció específica del Departament:  biblioteques

Departament 5 83

Externs 68

Total 5 151

20. Funció específica del Departament: cooperació cultural

Departament

Externs - 4

Total - 4

21. Funció específica del Departament: museologia

Departament 1 30

Externs - 8

Total - 38

22. Funció específica del Departament: restauració de béns mobles

Departament 1 10

Externs - 9

Total 1 19

23. Funció específica del Departament: patrimoni arquitectònic

Externs - 7

Total - 7

24. Funció específica del Departament: altres (fusteria)

FFF (Fons de Formació Contínua) 1 15

Total 1 15

TOTAL FORMACIÓ 104 2.677

4.1. Funcions
Al Servei de Règim Interior corresponen les funcions següents:
- Coordinar la política de prevenció de riscos laborals i salut laboral i impulsar
l’execució dels plans d’actuació del Departament en aquesta matèria.
- Analitzar les demandes que formulen les unitats relacionades amb la seguretat
i la salut a la feina.
- Controlar i supervisar la gestió del pressupost de prevenció.
- Elaborar les prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis externs
de prevenció.
- Promoure la formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Elaborar, proposar i fer el seguiment i l’aplicació de les instruccions relatives al
règim interior i serveis generals del Departament.

4. Servei de 
Règim Interior



- Coordinar els serveis de missatgeria, recepció, seguretat i reprografia.
- Coordinar l’organització de l’arxiu central administratiu del Departament, 
així com el funcionament del Registre general i auxiliars del Departament.
- Efectuar el seguiment de les funcions d’inspecció que corresponen a la
Direcció de Serveis.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

4.2. Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
- S’han fet 17 revisions i/o actualitzacions d’avaluacions de riscos d’edificis que
havien modificat les condicions de treball per obres d’adequació i millora i ava-
luacions de situacions de risc puntuals a 8 centres de treball.
- S’han planificat mesures correctores a 23 centres.
- S’han redactat 13 plans d’evacuació i emergència nous o se n’han revisat i
actualitzat. 
- S’han organitzat 17 simulacres d’emergència i s’han revisat els integrants dels
equips d’emergència de 15 centres de treball.
- S’han redactat informes sobre condicions de seguretat dels edificis, s’han ava-
luat màquines i equips de treball, s’ha informat sobre situacions de risc d’incendi,
sortides d’emergència i sobre els mitjans de senyalització i extinció d’incendis
de diversos edificis.
- S’han fet 10 visites per concretar la coordinació d’activitats empresarials amb
les empreses externes que fan tasques als centres del Departament.
- S’han fet 34 actuacions de redacció d’informes de condicions de treball i asses-
sorament en la compra de mobiliari, cadires ergonòmiques, sobre pantalles de
visualització i equips de treball.
- Avaluació de riscos psicosocials a la Biblioteca de Catalunya amb la metodologia
Cat21.
- S’han revisat 134 actuacions de control de plagues dels diversos edificis del
Departament, inclosos els tractaments que s’han fet als dipòsits dels arxius
comarcals.
- S’han fet estudis ambientals d’agents microbiològics de diversos dipòsits docu-
mentals, i s’ha establert un protocol de neteja i desinfecció de documentació
infectada per fongs.
- S’ha seguit amb el programa de control de la legionel·losi de l’aigua sanitària
de 12 edificis del Departament.
- S’han fet avaluacions de risc químic ambiental a 4 tallers de restauració.
- S’ha actualitzat, ampliat i millorat el contingut que hi ha a la intranet en 
prevenció de riscos per tal que els treballadors tinguin fàcil accés a la informació
relativa a la seva seguretat i salut.
- S’han fet 8 cursos de prevenció de riscos laborals a Barcelona, amb un total 
de 168 persones formades, 3 cursos a Girona, amb 29 treballadors formats, 
2 cursos a Lleida, amb 19 persones formades, 4 cursos a Tarragona, amb 37 per-
sones formades, i 1 a les Terres de l’Ebre, amb 9 persones formades.

4.3. Unitat de vigilància de la salut
- S’han fet 583 reconeixements mèdics específics, segons el protocol correspo-
nent a les tasques que es fan.
- S’han fet 75 reconeixements mèdics d’inici.
- S’han fet 86 vacunacions en el marc de la campanya de vacunació antigripal.
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- S’han dut a terme visites mèdiques relacionades amb els accidents laborals,
amb les condicions de treball i visites de retorn després d’una baixa llarga per
un total de 684.
- S’han investigat 39 accidents laborals: 15 amb baixa mèdica, 24 sense baixa
mèdica.

4.4. Arxiu Central i Registre
Les activitats en aquest àmbit abasten tots els aspectes del sistema de gestió de
documents administratius, donant-li coherència i continuïtat respecte a aquest
enfocament, del qual el Departament de Cultura va ser pioner. És un sistema
complex i dinàmic per la transversalitat dels processos i la implicació de la tota-
litat del personal del Departament que gestiona documents administratius.
- Nombre de formularis, models de documents i plantilles revisats i/o elaborats i
actualitzats a  la pàgina web, a la intranet o a les xarxes locals d’estils: 301.
- Assentaments registrals d’entrada a l’oficina del Palau Marc: 27.914.
- Atenció presencial a l’oficina de Palau Marc: 11.312.
- Nombre de compulses al registre del Palau Marc: 20.938.
- Assentaments registrals de sortida a l’oficina del Palau Marc: 20.938.
- Administració funcional del S@rcat: 17 oficines de registre.
- 4 sessions formatives internes al Departament sobre registre i gestió dels docu-
ments administratius.
- Transferències de les unitats a l’Arxiu Central: 1.858 capses.
- Consulta i préstec de documents de l’Arxiu a les unitats: 839 expedients.
- Expedients reclassificats: 1.726.
- Canvis d’ubicació de documentació entre dipòsits: 69 capses.
- Destrucció de documentació: 710 capses.
- Transferència de documentació a l’ANC: 549 capses.
- Participació en l’equip interdepartamental per a la revisió del Quadre de classi-
ficació de la documentació administrativa de la Generalitat (4 reunions).
- Implementació del registre telemàtic coordinat amb el programa S@rcat.
- Aprovació de la Instrucció de la Secretària General sobre el funcionament dels
registres generals d’entrada i sortida de documents

4.5. Inspecció
S’han fet un total de 401 visites d’inspecció a sales d’exhibició cinematogràfica,
de les quals 107 de seguiment de l’exhibició de 29 títols de producció catalana.
- S’han fet els requeriments corresponents a les deteccions constatades en les
actes de les visites d’inspecció
- S’han inspeccionat un total de 360 pel·lícules exhibides a tot el territori.
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L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions té les funcions
següents:
- La planificació de les necessitats en matèria d’informàtica i la coordinació amb
els organismes competents de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
- L’elaboració i l’execució del Pla anual d’informatització del Departament.
- La direcció dels equips tècnics de disseny, construcció, implantació de projectes i
manteniment de les aplicacions informàtiques.
- L’assessorament i el suport informàtic a tots els òrgans del Departament.

Del Pla anual d’actuació cal destacar les activitats següents:
- Desplegament del Pla director TIC (tecnologies de la informació i les comuni-
cacions).
- Difusió, consolidació i explotació d’ajuts del Departament i ens instrumentals.
- Consulta estat tramitació subvencions per Internet.
- Desenvolupament i implantació fase-I del PICEM (Projecte d’Indicadors
Culturals per a l’Entorn Municipal).
- Implantació del SIG (Sistema d’Informació Geogràfic) als inventaris arqueològic
i arquitectònic.
- Seguiment del projecte per al Canvi de Sistema de Gestió Bibliotecària.
- Desenvolupament i implantació del Quadre de Comandament Departamental.
- Desenvolupament del Sistema d’Informació Territorial.
- Desplegament fase-I del Pla director de telefonia del Departament.
- Implantació fase-I del PRD (SAN per concentració de servidors).
- Integració del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a la
xarxa i model de gestió del Departament. 
- Completar migració de la xarxa d’Arxius Comarcals a la xarxa ADSLxCAT de la
Generalitat.
- Inici del desplegament de la xarxa ADSLxCAT a les biblioteques connectades
al Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública de Catalunya.

3.1. Implantació d’aplicacions existents (desenvolupament de nous
requeriments)
- Implementació millores de gestió de l’ANC i associació d’imatges a les unitats
de catalogació.
- Adequació del GANC per als Arxius Comarcals.
- Millores als Inventaris del patrimoni arquitectònic i arqueològic per a l’entrada
automatitzada de dades externes i la incorporació d’imatges.
- Suport a la implantació del nou programari de Museus.
- Desenvolupament de millores al SIG (Sistema d’Informació Geogràfic).
- Punt de difusió i informació de Patrimoni, adequació del Registre de Museus i
Col·leccions.
- Desenvolupament de nous mòduls del Sistema d’adquisicions bibliotecàries
(SAB).
- Desenvolupament de millores i nous requeriments d’inspecció de taquilles en
el sistema Control taquilla i quota de pantalla.
- Millores al sistema d’estadístiques culturals.
- Desenvolupament i implantació en el sistema GANC del mòdul de reprografia
(RANC), del mòdul de gestió del servei didàctic, i de millores en el fons d’imatges.
- Adreces per a l’àrea de Relacions Institucionals.
- Adreces per a la Subdirecció General d’Arxius.

Àrea de Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions

1. Funcions

2. Principals 
activitats de 
l’any 2006

3. Activitats



3.2. Desenvolupament i posada en funcionament dels sistemes següents:
- Mòdul de consultes estadístiques de subvencions.
- Mòdul de consulta de l’estat de les sol·licituds de subvencions per Internet.
- Sistema de gestió del Mapa de Lectura Pública.
- Sistema de subscripcions a revistes (SOLAR).
- PICEM fase-I (Projecte d’Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal).
- Integració de la web del Departament al nou entorn corporatiu Vignette de la
Generalitat. 
- Sistema per a la gestió del Programa de Difusió Cultural.
- Gestió de contactes i llista d’adreces.
- Sistema de gestió d’Informació Parlamentària.
- Sistema d’Informació Territorial.
- Quadre de Comandament Departamental.

3.3. Manteniment correctiu i evolutiu
Manteniment correctiu i evolutiu dels programaris de gestió en l’entorn Access,
Visual Basic, Power Builder i Browser.

3.4. Adquisició de programari
- Manteniment programari de còpies de seguretat de servidors (59 llicències
ARCServer).
- Manteniment programari antivirus McAffee (1.100 llicències). 
- Manteniment programari Windows (1.200 llicències client i 59 llicències de
servidor).
- 1 llicència XCOM servidor windows per a xarxes TCP/IP.
- 1 certificat servidor segur.
- 10 llicències MS Project 2003.
- 3 llicències MIS on Vision.
- 25 llicències Team Trainer.
- 1 llicència Powercontrol.

3.5. Adquisició d'equipaments
- 8 servidors.
- 70 ordinadors personals.
- 16 ordinadors portàtils.
- 2 Tablets PC.
- 16 agendes electròniques (PDA).
- 20 impressores làser color.
- 6 impressores d’injecció tinta color.
- 15 escàners d'ofimàtica.
- 45 gravadores de DVD.
- 26 commutadors de comunicacions de nivell 3.
- 14 discs SCSI.
- 1 equip de backup i emmagatzematge.
- elements cabina SAN.

3.6. Suport tècnic
S’han atès 18.873 comunicacions, desglossades d’aquesta manera:
- Consultes immediates: 1.923 (+1,8%)
- Consultes diferides: 1.139 (+5,8%)
- Peticions d’adquisicions: 260 (+46%)
- Peticions de servei: 9.473 (+12%)
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- Incidències/avaries: 921 (+17,3%)
- Incidències/problemes: 4.443 (+2,3%)
- Notes informatives: 714 (-40%)
- Instal·lació i trasllats de maquinari i programari: s’han fet 2006 instal·lacions
de maquinari, 422 trasllats, 523 instal·lacions d’aplicacions i 867 instal·lacions
de programari estàndard.

3.7. Inversió en informàtica
Les inversions en equips de procés de dades i informàtica han ascendit a
421.454,78 euros.
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Registre de la Propietat 
Intel·lectual de Catalunya

El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya té les funcions següents:
- La pràctica de les inscripcions quan siguin procedents.
- La certificació i publicitat dels drets, actes i contractes inscrits al Registre.
- L’assessorament a través de l’emissió d’informes de caràcter tècnic sobre qües-
tions referents a les inscripcions de drets, actes i contractes sobre obres, actua-
cions i produccions protegides per la Llei de la propietat intel·lectual, quan
siguin requerits pels jutjats, tribunals o altres òrgans o entitats públiques. 

- Notificar en un termini no superior a tres mesos, als interessats, les inscrip-
cions definitives dels drets de propietat intel·lectual.
- Complimentar en un termini no superior a 24 hores les sol·licituds de certifi-
cacions i les notes simples informatives sobre els drets, actes i contractes inscrits
en el Registre.
- Complimentar en un termini no superior a una setmana les sol·licituds de
còpies d’obres registrades.
- Millorar l’aplicació unificada de tramitació dels procediments registrals i
implementar-la en totes les delegacions del Registre.
- Sistematitzar les reunions de coordinació amb les responsables de les delega-
cions del Registre.
- Organitzar la reunió anual de la Comissió de Coordinació Estatal dels Regis-
tres.

- Implementació continuada de millores en l’assessorament personalitzat al
públic per obtenir la màxima eficàcia en el compliment de la normativa i agili-
tar el procés del registre, optimitzant els recursos existents. 
- Informació i assessorament de caràcter tècnic sobre tot allò relacionat amb les
inscripcions i els drets que se’n deriven, previs a les inscripcions per tal d’opti-
mitzar el procés.
- Emissió d’escrits per aconseguir les subsanacions tècniques sobre les actua-
cions que siguin subsidiàries de protecció per la Llei de la Propietat Intel·lectual.
- Aplicació de mesures conduents al compliment del reglament del Registre
general. 
- Emissió de certificats i publicitat dels drets, actes i contractes inscrits al regis-
tre.
- Desenvolupament i implementació a totes les seus del registre de l’enllaç entre
l’aplicatiu de gestió del Ministeri i l’aplicatiu específic de gestió del Registre de
la Propietat Intel·lectual de Catalunya.
- Formació específica del personal tant en matèria d’atenció al públic com d’ac-
tualització de coneixements en matèria de propietat intel·lectual.
- Durant l’any 2006 les estadístiques de presentació d’obres i les taxes recapta-
des han estat les següents:

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ D’OBRES AL REGISTRE 

DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE CATALUNYA. 2002–2006
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QUADRE 1. NOMBRE DE SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ D’OBRES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT 

INTEL·LECTUAL DE CATALUNYA, PER PROVÍNCIES. 2005

Obres presentades Nombre

Barcelona 6.672

Girona 393

Lleida 240

Tarragona 464

Total 7.769

QUADRE 2. SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

DE CATALUNYA, PER TIPUS D’OBRA. 2006

Obres Barcelona Girona Lleida Tarragona Total

Literàries o científiques 4.085 262 107 238 4.692

Musicals 1.302 79 77 167 1.625

Dramàtiques 199 5 8 9 221

Audiovisuals 81 3 3 14 101

Plàstiques 909 44 37 25 1.015

Arquitectòniques 8 - - 5 13

Programes d’ordinador 88 - 8 6 102

Total 6.672 393 240 464 7.769

QUADRE 3. TAXES RECAPTADES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE CATALUNYA.

2006. EN EUROS

2004 2005 2006

Barcelona 27.304,28 29.081,90 27.209,62

Girona 1.502,10 1.339,80 1.641,60

Lleida 896,85 743,40 885,95

Tarragona 1.760,85 1.940,40 1.918,35

Total 31.464,08 33.105,50 31.655,52
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L’Assessoria Jurídica té les funcions que estableix el Reglament dels serveis jurí-
dics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
257/1997, de 30 de setembre.

1. Decret 11/2006, de 31 de gener, de cessament del senyor Eduard Carbonell i
Estellés com a director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (DOGC de
02.02.2006).
2. Ordre CLT/75/2006, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les quanties de
la taxa per la utilització d’espais del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (DOGC de 08.03.2006).
3. Decret 37/2006, de 14 de març, de nomenament de la senyora Maria Teresa
Ocaña i Gomà com a directora del Museu Nacional d’Art de Catalunya (DOGC
de 16.03.2006).
4. Decret 51/2006, de 28 de març, de modificació del Decret 342/1982, de 26 de
setembre, de creació del Patronat de la Seu Vella de Lleida (DOGC de 30.03.2006).
5. Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i el funcionament del
Consell Nacional d’Arxius (DOGC de 30.03.2006).
6. Decret 115/2006, de 25 d’abril, de cessament del senyor Francesc Tarrats i
Bou com a director general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura
(DOGC de 25.04.2006).
7. Decret 116/2006, de 25 d’abril, de nomenament del senyor Josep Maria
Carreté Nadal com a director general del Patrimoni Cultural del Departament
de Cultura (DOGC de 25.04.2006).
8. Ordre CLT/231/2006, de 24 d’abril, per la qual s’actualitzen els imports de
determinades taxes i es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departa-
ment de Cultura i les entitats que en depenen (DOGC de 15.05.2006).
9. Ordre CLT/232/2006, de 6 d’abril, de derogació de l’Ordre de 2 de juny de
1984, per la qual es crea el Centre de Documentació de l’Art Contemporani
“Alexandre Cirici” (DOGC de 15.05.2006).
10. Ordre CLT/300/2006, de 8 de juny, per la qual s’aprova el Reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell de Direcció del Departament de Cultura
(DOGC de 21.06.2006).
11. Ordre CLT/298/2006, de 8 de juny, per la qual es crea la Comissió Assessora
de Reconeixement de Mèrits Culturals (DOGC de 21.06.2006).
12. Decret 266/2006, de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Ins-
titut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’a-
bril (DOGC de 29.06.2006).
13. Ordre CLT/321/2006, de 19 de juny, per la qual s’estableix l’estructura orgà-
nica del Departament de Cultura a nivell de negociat (DOGC de 29.06.2006).
14. Decret 315/2006, de 25 de juliol, pel qual es dissol i es liquida el Consorci
Català de Promoció Exterior de la Cultura (DOGC de 27.07.2006).
15. Ordre CLT/382/2006, de 12 de juliol, per la qual es fixen els preus públics
dels drets d’inscripció als cursos i tallers de la Festcat, Escola Catalana de Cultu-
ra Popular (DOGC de 02.08.2006).
16. Decret 348/2006, de 19 de setembre, dels consells locals del patrimoni cul-
tural (DOGC de 21.09.2006).
17. Decret 360/2006, de 19 de setembre, de concessió de la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 23.09.2006).
18. Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya (DOGC
de 19.10.2006).
19. Ordre CLT/482/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aproven i es modifi-
quen taules d’avaluació documental (DOGC de 23.10.2006).
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20. Ordre CLT/492/2006, de 6 d’octubre, de derogació de l’Ordre de 4 d’octubre
de 1995, sobre els criteris per determinar les pel·lícules cinematogràfiques en
versió original catalana (DOGC de 27.10.2006).
21. Decret 456/2006, de 30 de novembre, de cessament de la senyora Gemma
Sendra i Planas com a secretària general del Departament de Cultura (DOGC de
01.12.2006).
22. Decret 457/2006, de 30 de novembre, de nomenament del senyor Lluís
Noguera i Jordana com a secretari general del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació (DOGC de 01.12.2006).
23. Decret 569/2006, de 19 de desembre, d’estructuració del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
24. Decret 604/2006, de 19 de desembre, de nomenament del senyor Albert
Sáez i Casas com a secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
25. Decret 605/2006, de 19 de desembre, de nomenament del senyor Eduard
Voltas i Poll com a secretari de Cultura del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
26. Decret 606/2006, de 19 de desembre, de nomenament de la senyora
Gemma Domènech i Costafreda com a directora general de Comunicació i Ser-
veis de Difusió Audiovisuals del Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació (DOGC de 21.12.2006).
27. Decret 607/2006, de 19 de desembre, de cessament de la senyora Assumpta
Bailac i Puigdellívol com a directora general de Cooperació Cultural del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
28. Decret 608/2006, de 19 de desembre, de nomenament de la senyora Anna
Falguera i Rosas com a directora general de Cooperació Cultural del Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
29. Decret 609/2006, de 19 de desembre, de cessament de la senyora Aurora
Baena Ruiz com a directora de Serveis del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
30. Decret 610/2006, de 19 de desembre, de nomenament de la senyora Mont-
serrat Guri i López com a directora de Serveis del Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
31. Decret 630/2006, de 19 de desembre, de cessament del senyor Ramon Font i
Bové com a secretari de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació (DOGC de 21.12.2006).
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QUADRE 1. RESUM DE LES ACTUACIONS JUDICIALS, SEGONS UNITAT DE GESTIÓ IMPLICADA. 2006

Recursos administratius 

interposats 1 1 21 13 15 - 3 15 7 76

Recursos contenciosos 

administratius interposats - - 9 1 - 6 - 1 2 19

Demandes laborals 3

Sentències dictades 

en procediments 

contenciosos administratius 2 - 7 - - - - - 1 10

Sentències dictades en 

procediments laborals 1

Total 3 1 37 14 15 6 3 16 10 108

Per veure la llista d’actuacions judicials, consulteu l’Annex.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CONVENIS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2002-2006
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1. Amb el Ministeri de Cultura, de 16 de novembre, de col·laboració per a la cre-
ació d’un centre de documentació sobre el comerç i la presència grega a Ibèria.
2. Amb l’Ajuntament de Barcelona, de 18 d’octubre, de col·laboració en relació
amb la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Pública Sant Pau–Santa Creu.

Secretaria General
1. Amb la Diputació de Tarragona, de 9 de gener, sobre la reversió de l’ús dels
béns mobles i l’immoble de la Rambla Nova, 18, del Vendrell, seu de la Bibliote-
ca Popular del Vendrell.
2. Amb la Fundació Catalana Síndrome de Down, de 16 de gener, per a la parti-
cipació en el programa d’integració sociolaboral de persones amb Síndrome de
Down.
3. Amb la Universitat Rovira i Virgili, de 22 de febrer, per a desenvolupar pro-
grames de pràctiques externes.
4. Amb Visual  Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, de 24 de març, pròrroga
del conveni de col·laboració de 7 de febrer de 2002.
5. Amb l’Institut Català de Finances, de 9 de maig, addenda al conveni per a la
creació d’instruments financers per al finançament d’actuacions dins del món
de la cultura.
6. Amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, de 22 de maig, pròrroga del conveni de col·laboració
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per a la gestió de projectes TIC de caràcter general, projectes TIC en l’àmbit del
projecte de desenvolupament del sistema de gestió de biblioteques i tecnologia.
7. Amb el Teatre Nacional de Catalunya, l’Institut de Cultura de Barcelona
(Mercat de les Flors) i el Teatre Lliure, de 24 de juliol, per a la creació d’un con-
sell de Coordinació entre els centres de Creació d’Arts Escèniques.
8. Amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de 24 de juliol, de col·labo-
ració per a l’accés dels ciutadans de Catalunya a l’activitat cultural i els béns
culturals i en la producció del sector audiovisual.
9. Amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, de 4 d’octubre, per a la realització
de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006.
10. Amb l’Ajuntament de Barcelona, de 13 d’octubre, per desenvolupar la capi-
talitat cultural de Barcelona.
11. Amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, l’Institut Ramon
Llull i l’Institut Català de les Indústries Culturals, de 16 d’octubre, sobre l’expo-
sició de la Fira del Llibre de Frankfurt.
12. Amb l’Ajuntament de Reus i l’Institut Municipal de Museus de Reus, de 22
de novembre, per a la cessió en comodat dels documents videogràfics de l’arxiu
“Projectart”.
13. Amb l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional, sense data, per la
posada en pràctica d’activitats de capacitació de capital humà al sector cultural
al servei del desenvolupament en execució dels objectius del pla director del
Cooperació espanyola 2005-2008.

Patrimoni Cultural
1. Amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), de 30 de gener,
per a la realització de pràctiques a diversos arxius.
2. Amb el Patronat de la Fundació Joan Miró, de 22 de febrer, per a la importa-
ció temporal de l’obra integrant de l’exposició “Douglas Gordon. What you
want me to say... I am already dead”.
3. Amb la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Bisbat
de Girona i l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, de 10 de
març, per a la cessió de l’ús de l’església del monestir de Sant Miquel de Cruïlles.
4. Amb l’Ajuntament de Ripoll i el Bisbat de Vic, de 24 de març, per a la restau-
ració de les cobertes del monestir de Santa Maria de Ripoll.
5. Amb el Departament d’Educació, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de
Cervera, el Consell Comarcal de la Segarra, la Universitat de Barcelona i l’Insti-
tut Català del Sòl, de 27 de març, en relació amb les obres de restauració del
paranimf i les cobertes de l’edifici de la Universitat de Cervera.
6. Amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 19 d’abril, per a la ges-
tió del poblat ibèric de Castell i la revaloració del patrimoni arqueològic del
paratge de Castell (Palamós, Baix Empordà) a través del Museu d’Arqueologia de
Catalunya.
7. Amb la Paeria de Lleida, de 7 de juny, per a l’execució de les obres d’arranja-
ment i creació del centre d’interpretació al Centre d’Interpretació al Castell del
Rei o de la Suda.
8. Amb la Paeria de Lleida, de 7 de juny, per a la rehabilitació del recinte
emmurallat del turó de la Seu Vella de Lleida.
9. Amb la Fundació Privada Sant Romà i l’Ajuntament de Lloret de Mar, de 16
de juny, per al finançament de les obres de restauració de l’església de Sant
Romà de Lloret de Mar.
10. Amb la Universitat Autònoma de Barcelona, de 4 de juliol, per a la realitza-
ció de pràctiques en aplicació dels programes de cooperació educativa.
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11. Amb el Departament d’Educació i Universitats, l’Ajuntament de Lleida, la
Universitat de Lleida i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,
de 19 de juliol, per a la creació de l’equipament GEPA (Garantia d’Espai per a la
Preservació de l’Accés).
12. Amb l’Ajuntament de la Jonquera, de 2 d’agost, per al finançament del 
projecte “Museu de l’Exili, Centre de Recerca sobre l’Exili i les Migracions 
Contemporànies”.
13. Amb el Bisbat de Girona, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona,
de 6 de setembre, per al finançament de l’elaboració del projecte i les obres de
restauració de l’església de Sant Feliu de Girona.
14. Amb diversos ens locals, de 13 de setembre, en relació amb el finançament
per a la construcció d’arxius comarcals.
15. Amb el Departament de Relacions Institucionals i Participació, de 18 de
setembre, addenda per a l’any 2006 al protocol de col·laboració per al tractament
de l’arxiu dels procediments judicials del Tribunal Militar Territorial Tercer.
16. Amb la Fundació Cipriano García - Arxiu Històric de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya, de 25 de setembre, addenda per a l’any 2006 al conveni
de col·laboració signat el 16 de desembre de 2004.
17. Amb el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, de 25 de setembre, adden-
da al conveni de col·laboració per a la custòdia, gestió i accés del fons docu-
mental de la Casa Ducal de Medinaceli.
18. Amb la Secretaria d’Estat de la Cultura de la República Dominicana, de 29
de setembre, per a la cooperació en l’àmbit dels arxius i la gestió documental.
19. Amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell
Comarcal de l’Alt Urgell, el Bisbat d’Urgell i el Museu Nacional d’Art de Catalunya,
de 3 d’octubre, per a la reproducció del baldaquí de Tavèrnoles, i la seva exposició
en el monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, a Anserall (Valls de Valira, Alt Urgell).
20. Amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, el Bisbat d’Urgell i el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, de 3 d’octubre, per a la reproducció del frontal d’altar de Farrera, i la
seva exposició en l’església de Farrera (Pallars Sobirà).
21. Amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell
Comarcal de la Cerdanya, el Bisbat d’Urgell i el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, de 3 d’octubre, per a la reproducció del frontal d’altar de Baltarga, i la
seva exposició en l’església de Sant Andreu de Baltarga (Bellver de Cerdanya).
22. Entre l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita-
ris i de Recerca, a través del Departament d’Educació i Universitats i el Progra-
ma per al Memorial Democràtic del Departament de Relacions Institucionals i
Participació, de 13 d’octubre, de col·laboració per al desenvolupament del pro-
grama “De l’Ebre als Pirineus: Guerra Civil i Primera Postguerra”.
23. Amb la Universitat Politècnica de Catalunya, de 17 d’octubre, addenda per a
l’any 2006 al conveni marc de col·laboració amb el Taller de Patrimoni Arqui-
tectònic de l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona (a l’actualitat, Escola
Politècnica Superior d’Edificació).
24. Amb la Societat Genealògica de Utah, de 17 d’octubre, addenda per a l’any
2006 al conveni signat el 12 d’abril de 2005, per a la microfilmació de docu-
mentació històrica de caràcter genealògic conservada a la Xarxa d’Arxius
Comarcals i als Arxius Històrics Provincials.
25. Amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 d’octubre, per a
la dotació d’ajuts per als alumnes que vulguin realitzar el Graduat Superior en
Arxivística i Gestió de Documents de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents (ESAGED), addenda per a l’any 2006 al conveni de col·laboració.
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26. Amb la Universitat Rovira i Virgili, de 19 d’octubre, conveni marc de
col·laboració per establir un sistema de pràctiques a l’Arxiu Històric Provincial
de Tarragona.
27. Amb el Capítol de la Catedral - Arquebisbat de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, de 20 d’octubre, per a la restauració de la catedral de Barcelona. 
28. Amb el Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona, l’Ajuntament
d’Arbúcies, l’Ajuntament de Breda, l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, l’A-
juntament de Riells i Viabrea i el Patronat per a la Gestió de la Conservació i
Millora del Castell de Montsoriu, de 27 d’octubre, per al finançament dels pro-
jectes per a la restauració del Castell de Montsoriu.
29. Amb l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, de 27 d’octubre, per al finança-
ment de l’elaboració del projecte i la primera fase de les obres de restauració del
Castell-Palau Comtal de Bellcaire.
30. Amb la Universitat de Lleida, de 30 d’octubre, addenda al conveni per a la
realització d’activitats d’història medieval.
31. Amb la Fundació Josep Comaposada, de 31 d’octubre, per a l’organització
de l’arxiu històric de la UGT de Catalunya.
32. Amb l’Ajuntament de Guissona i el Patronat d’Arqueologia de Guissona, de
31 d’octubre, per a la preservació del patrimoni arqueològic del municipi de
Guissona.
33. Amb l’Ajuntament de Sentmenat, de 31 d’octubre, per al finançament del
projecte i l’execució de les obres de restauració del Castell de Sentmenat.
34. Amb la Diputació de Girona, el Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, de 31 d’octubre, per a l’aixecament de plànols i l’elaboració del
projecte de restauració de l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
35. Amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de 31 d’octubre, per al
desenvolupament del patrimoni cultural de la ciutat.
36. Amb l’Ajuntament de Sentmenat, de 31 d’octubre, per al finançament del
projecte i l’execució de les obres de restauració del castell de Sentmenat.
37. Amb la Diputació de Girona, el Bisbat de Girona i Ajuntament de Castelló
d’Empúries, de 31 d’octubre, per a l’aixecament de plànols i projecte de restau-
ració de l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
38. Amb l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia de Santa Maria del Pi, de 3 de
novembre, per a la redacció dels projectes i obres de restauració de l’església de
Santa Maria del Pi.
39. Amb l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia de Santa Maria del Mar, de 3
de novembre, per la redacció dels projectes i execució d’obres de restauració de
l’església de Santa Maria del Mar.
40. Amb l’Ajuntament de Castelldefels i la Mancomunitat de municipis de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona, de 15 de novembre, per a la restauració del
Castell de Castelldefels.
41. Amb l’organització no governamental Arxivers sense Fronteres, de 24 de
novembre, addenda 2006 al conveni per a la col·laboració en projectes de coo-
peració i solidaritat arxivística.
42. Amb la Universitat de Barcelona, de 24 de novembre, pel manteniment i
funcionament del laboratori de datació per radiocarboni.
43. Amb l’Ajuntament de Mataró i Fundació Pública Municipal Museu Comarcal
del Maresme - Mataró, de 15 de novembre, addenda per a l’any 2006 al conveni
signat el 10 de juny de 1992, relatiu a l’àrea d’intervenció arqueològica de Mataró.
44. Amb el Ministeri de Cultura, de 21 de novembre, per a la realització de l’In-
ventari general de béns mobles en possessió d’institucions eclesiàstiques.
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45. Amb l’Ajuntament Figueres, de 24 de novembre, per a la publicació del lli-
bre commemoratiu de l’any Miravitlles “La revolució del bon gust. Jaume Mira-
vitlles i el Comissariat de Propaganda”.
46. Amb la Diputació de Lleida, l’Ajuntament Lleida, el Bisbat de Lleida, el Con-
sell Comarcal del Segrià i el Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal,
de 20 de desembre, per a l’acabament de les obres, museografia i equipaments
del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
47. Amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de 28 de desembre, per al
desenvolupament del curset “ Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el
patrimoni arquitectònic”.
48. Amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i El Bisbat de Vic,
sense data, per restaurar la col·legiata de Santa Maria de l’Alba, a Manresa.
49. Amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la Universitat
Politècnica de Catalunya, el Bisbat d’Urgell i el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, sense data, amb relació a la projecció de la pintura original en l’absis de
Sant Pere, de l’església romànica de Sant Miquel de la Seu d’Urgell.
50. Amb l’Ajuntament de Terrassa i el Bisbat de Terrassa, sense data, per a la res-
tauració de les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria de Terrassa.

Cooperació Cultural
1. Amb l’Ajuntament del Vendrell, de 16 de gener, relatiu a la Biblioteca Terra
Baixa. Addenda de 27 de desembre de 2006.
2. Amb l’Ajuntament de Salt, d’1 de març, relatiu a la Biblioteca Jaume Minis-
tral i Masià i a la Biblioteca d’en Massagran.
3. Amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ateneu Barce-
lonès, de 21 de març, pel projecte de restauració i adequació de la Biblioteca de
l’Ateneu Barcelonès. Addenda de 24 de novembre de 2006.
4. Amb l’Ateneu Barcelonès, de 21 de març, pel projecte de restauració i adequa-
ció de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. Addenda de 24 de novembre de 2006.
5. Amb l’Ajuntament de Matadepera, de 19 d’abril, per a la rescissió d’un con-
veni en relació amb la Biblioteca Municipal.
6. Amb l’Ajuntament de la Sènia, de 16 de juny, relatiu a la Biblioteca Pere de
Montcada.
7. Amb l’Ajuntament de Molins de Rei, de 16 de juny, relatiu a la Biblioteca Pau
Vila.
8. Amb l’Ajuntament de Ripoll, de 16 de juny, relatiu a la Biblioteca Lambert
Mata.
9. Amb l’Ajuntament d’Alella, de 27 de juny, per a la rescissió d’un conveni en
relació amb la Biblioteca Municipal.
10. Amb l’Ajuntament de les Borges Blanques, de 28 de juny, relatiu a la Biblio-
teca Marquès d’Olivart.
11. Amb Ajuntament de Terrassa i l’Institut Municipal de Cultura i Esports de
Terrassa, de 6 de juliol, conveni específic de col·laboració per al desenvolupa-
ment del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.
12. Amb l’Ajuntament de Barcelona, de 20 de juliol, en relació amb les obres de
construcció i remodelació de les biblioteques públiques de Barcelona.
13. Amb la Diputació de Girona i els ajuntaments de Salt i de Girona, de 28 de
juliol, per a la constitució del Centre d’Arts Escèniques.
14. Amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de 2 d’agost, relatiu a la Biblio-
teca Joan Salvat-Papasseit.
15. Amb el Ministeri de Cultura, de 31 d’agost, per a l’aportació i distribució de
crèdit per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les biblioteques
públiques.
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16. Amb l’Administració General de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona, d’1 de
setembre, protocol per fixar els compromisos futurs entre les tres administracions
en relació a la nova ubicació de la Biblioteca Pública de l’Estat de Barcelona.
17. Amb l’Ajuntament de Sabadell, de 16 de setembre, conveni marc de
col·laboració pel projecte “Ciutat de la Música”.
18. Amb l’Ajuntament d’Igualada, de 22 de setembre, per a la creació d’equipa-
ments culturals.
19. Amb l’Ajuntament de Girona, de 27 de setembre, per a la creació d’equipa-
ments culturals.
20. Amb l’Ajuntament de Lloret de Mar, de 28 de setembre, per a la creació d’e-
quipaments culturals.
21. Amb l’Ajuntament de Badalona, de 29 de setembre, conveni marc de
col·laboració en relació amb diversos equipaments culturals.
22. Amb l’Ajuntament de Balaguer, de 14 d’octubre, per a la creació d’equipa-
ments culturals.
23. Amb l’Ajuntament de Deltebre, de 17 d’octubre, relatiu a la Biblioteca Delta
de l’Ebre.
24. Amb l’Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa, de
17 d’octubre, per a la concessió d’una subvenció a l’organització d’Entre Cultu-
res, Festival Internacional de Teatre de Tortosa.
25. Amb l’Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana
(ACIC), de 17 d’octubre, de col·laboració.
26. Amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, de 19 d’octu-
bre, de col·laboració. Addenda de 22 de novembre.
27. Amb l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i la Federació de Joventuts
Musicals de Catalunya, de 23 d’octubre, de col·laboració per a fer front a les
despeses de producció i promoció musical i l’organització de la Xarxa de Músi-
ques a Catalunya durant els anys 2006 i 2007.
28. Amb l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i l’Associació Amics de l’Òpera
de Sabadell, de 27 d’octubre, de col·laboració per al manteniment de les activi-
tats de producció i promoció d’aquesta associació.
29. Amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, de 31
d’octubre, addenda al conveni de col·laboració d’11 de desembre de 2005 pel
projecte Nascuts per llegir.
30. Amb la Diputació de Barcelona, de 31 d’octubre, per a la coordinació de les
funcions respectives del sistema de lectura pública.
31. Amb l’Ajuntament de Granollers, de 31 d’octubre, per a la creació d’equipa-
ments culturals.
32. Amb l’Ajuntament de Mataró, de 31 d’octubre, per a la creació d’equipa-
ments culturals.
33. Amb l’Ajuntament de Sitges, de 31 d’octubre, per a la creació d’equipaments
culturals.
34. Amb l’Ajuntament de Capellades, de 31 d’octubre, per a la creació d’equipa-
ments culturals.
35. Amb l’Ajuntament de Santa Susanna, de 20 de novembre, per a l’organitza-
ció del Festival Shakespeare durant els anys 2006 a 2008.
36. Amb l’Ajuntament de Pont de Suert, de 24 de novembre, en relació amb la
gestió i organització de la Biblioteca Pública.
37. Amb l’Ajuntament de Tortosa, de 24 de novembre, relatiu a la biblioteca
Marcel·lí Domingo. 
38. Amb el Departament de la Presidència, l’Institut Català de les Dones i el
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, de 27 de novembre, de
col·laboració per al finançament de diverses activitats.
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39. Amb la Diputació de Barcelona, de 18 de desembre, respecte de l’aportació
provinent del Ministeri de Cultura per a l’adquisició de fons bibliogràfics.
40. Amb l’empresa Chillida Leku, SL, de 21 de desembre, de col·laboració per a
l’itinerari de l’exposició “Chillida. Codis”.
41. Amb la Diputació de Girona, de 22 de desembre, de col·laboració respecte
de l’aportació provinent del Ministeri de Cultura per a l’adquisició de fons
bibliogràfics.
42. Amb l’Ajuntament de Falset, de 27 de desembre,  en relació amb la gestió i
organització de la Biblioteca Pública.
43. Amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sense data, per a l’itine-
rari de l’exposició “Chillida. Codis”.
44. Amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, sense data, per a l’itinerari de l’ex-
posició “Chillida. Codis”.

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
1. Amb el Departament de Benestar i Família, el Comitè Català de Representats
de Persones amb Discapacitat de Catalunya (COCARMI) i la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), de 6 de març, per a l’organització i la convocatòria de la
tercera edició dels premis i de l’exposició “Nous Genis”.
2. Amb el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, de 18
de maig, per a l’organització de l’exposició “Pirates” en el Museu Marítim de
Barcelona i el seu itinerari.
3. Amb l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de
Parla Catalana, de 3 de juliol, per a la gestió de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya.
4. Amb l’Ajuntament d’Arsèguel , de 24 de juliol, per a la creació d’un centre
d’estudis musicals relacionats amb la música tradicional.
5. Amb les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, de 27 de juliol, per a la
cessió d’aules per Curs de Música Tradicional dins de la desena edició de l’Esco-
la Catalana de Cultura Popular (FestCat).
6. Amb la Universitat Rovira i Virgili, de 27 de juliol, per a la programació de
cursos dins de l’Escola Catalana de Cultura Popular (FestCat).
7. Amb Televisió de Catalunya, SA, la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya i SA DAMM, de 18 de setembre, de patrocini.

Institut Català de les Indústries Culturals
1. Amb el Ministeri de Cultura del Brasil, de 29 de maig, per buscar el desenvo-
lupament de la cooperació tecnicocientífica en la recerca i promoció de la
industria cultural i del cinema nacional.
2. Amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, de 29 de juny, per desenvo-
lupar accions de promoció del sector editorial català a Fira de Frankfurt 2007.
3. Amb el Departament de Cultura, de 29 de maig, per a la cessió d’un espai als
Serveis Territorials de Cultura a Barcelona.
4. Amb l’Institut Català de Finances, de 30 de juny, per finançar inversions en
l’àmbit de la producció audiovisual.
5. Amb l’Ajuntament de Mataró i Visualsonora SCCL, de 9 d’octubre, addenda
al conveni de col·laboració de 16 de desembre de 2004, per al projecte Casa de
la Música Popular.

Entitat Autònoma de Difusió Cultural
1. Amb el Departament de Cultura i el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, de
30 de març, per al traspàs de l’activitat musical de l’Espai.
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2. Amb l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música i l’Institut de
Cultura de Barcelona, de 22 de maig, en relació amb el Centre de les Arts de
Moviment de Barcelona.
3. Amb el Consell de les Arts i de les Lletres del Quebec, de 30 de maig, per a
l’establiment d’un programa d’intercanvi de residències artístiques entre Cata-
lunya i Quebec durant els anys 2006, 2007 i 2008. 
4. Amb l’Institut de Cultura de Barcelona, de 14 de setembre, en relació amb les
activitats programades a l’Espai Escènic Mercat de les Flors
5. Amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, de 16 d’octubre,
conveni marc de col·laboració en la producció del programa d’activitats del
Centre.
6. Amb la Fundació Interarts, de 6 de novembre, per al programa d’activitats
2006. 
7. Amb l’Ajuntament de Vic i l’entitat H. Associació per a les Arts Contemporà-
nies, de 15 de novembre, per al desenvolupament del projecte de creació del
Centre d’Art i Creació Contemporànies de Vic.

Biblioteca de Catalunya
1. Amb el Ministeri de Cultura, de 18 de setembre, per a la realització del Catà-
leg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic 2006-2010.

Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia
1. Conveni de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el
Consell Català del Llibre per a Infants i Joves i l’Institut Municipal de Gestió
del Patrimoni Cultural i Natural de l’Ajuntament de Gavà, de 24 de març, 
per a l’exposició “D’Hèrcules a Superman. Déus i herois de la mitologia
grecoromana”.
2. Conveni de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Con-
sell Català del Llibre per a Infants i Joves i el Museu Comarcal del Montsià, de 5
de maig, referent a l’exposició “D’Hèrcules a Superman. Déus i herois de la
mitologia grecoromana”.
3. Acord de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museo
de Belas Artes da Coruña, d’11 de maig, per consolidar l’itinerari de l’exposició
“La fragilitat en el temps. El vidre a l’antiguitat”.
4. Conveni de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i la
Fundació Elsa Peretti, de 6 de juny, per a la restauració d’estructures, paviments
i altres elements de l’ínsula 30 de la ciutat romana d’Empúries.
5. Conveni marc entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Consorci de les
Biblioteques universitàries de Catalunya, de 6 de juny, per a la integració dels
registres bibliogràfics de la biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.
6. Conveni de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el
Museu Nacional d’Art de Catalunya, de 7 de juny, per a l’estudi i restauració de
l’estàtua coneguda com l’Esculapi d’Empúries.
7. Conveni de col·laboració entre el Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, de 14 de setembre, per a
la cessió de l’exposició “Artífex. Ingenieria romana en España”.
8. Conveni de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i l’Ajun-
tament de Gandesa, d’11 d’octubre, per a la seva adhesió a la “Ruta dels Ibers”.
9. Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Còrdova i el Museu
d’Arqueologia de Catalunya, de 6 de novembre, per a la realització de pràcti-
ques tutelades d’alumnes.
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10. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i el
Museu d’Arqueologia de Catalunya, de 21 de novembre, per a la prestació de
serveis a Ullastret per part de l’Escola Taller les Gavarres.
11. Acord de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el
Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse, de 22 de novembre,
per consolidar l’itinerari de l’exposició “La Fragilitat en el Temps. El Vidre a
l’Antiguitat”.
12. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, de 16 d’octubre, per a donar suport als
treballs de recerca, consolidació i difusió del poblat ibèric de Puig Castellar.
13. Conveni de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, de 14 de novembre.
14. Conveni de col·laboració entre la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales del Ministeri de Cultura i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, de 7
de desembre de 2006, per a la cessió temporal de l’exposició “Reflexos
d’Apol·lo. Esport i Arqueologia al Mediterrani Antic”.
15. Amb l’Ajuntament de Barcelona, de 12 de desembre, per formar part del
Consell Promotor de Barcelona Ciència 2007.
16. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona, l’Entitat Autòno-
ma Museus d’Arqueologia i el Patronat d’Arqueologia de Guissona, de 28 de
desembre, per a la consolidació de treballs d’excavació arqueològica a realitzar
en el municipi de Guissona.

Museu d’Història de Catalunya
1. Amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de 6 de març, conveni de col·labo-
ració  en activitats d’interès general.
2. Amb la Universitat de Barcelona, de 10 de juliol, per portar a terme conjunta-
ment un projecte de recerca global al poblat de Santa Creu de Rodes (Alt
Empordà).
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El Gabinet Tècnic estructura la seva activitat en cinc grans línies d’actuació:
- L’elaboració de la Memòria del Departament de Cultura, la planificació i ela-
boració dels informes i estudis econòmics i socials en els àmbits culturals i la
col·laboració en l’elaboració d’instruments per a la planificació i avaluació dels
objectius del Departament.
- La planificació i coordinació de la producció estadística en les matèries que
són competència del Departament.
- La planificació de l’adquisició, conservació, manteniment i divulgació dels
fons documentals i bibliogràfics sobre polítiques culturals.
- El control de la identitat visual i el disseny gràfic del Departament i de les
entitats que en depenen, així com la supervisió de les actuacions del Departa-
ment en matèria de publicitat, d’informació i de difusió cultural al públic.
- La supervisió de les actuacions del Departament en matèria de publicitat, d’in-
formació i de difusió cultural al públic.

S’ha elaborat la Memòria del Departament de Cultura 2005.
Durant el 2006 s’han fet o coordinat els encàrrecs dels estudis següents:
- Subvencions i inversions nominatives en cultura als Pressupostos Generals de l’Estat.
2004–2006. Cristina Simon i de Pablo.
- Despesa de l’Estat en cultura a través de les convocatòries de subvencions. 2003-
2005. Cristina Simon i de Pablo.
- El National Trust en el context polític i legal del suport al patrimoni al Regne Unit.
Toni González – Escena Internacional BCN.
- La projecció exterior de les cultures i les llengües europees a través d’instituts i cen-
tres. Sergi Bo i Gudiol.
- Models de projecció exterior de la cultura i la llengua: els Estats Nòrdics, Països Bai-
xos, Àustria, les comunitats valona i flamenca de Bèlgica, Baviera i Quebec. Sergi Bo
i Gudiol.
- El programa DIGICULT de la Unió Europea. Projectes de digitalització del patrimoni
cultural i científic en el marc de la política de la UE de la Societat de la Informació.
Muntsa Ciurana i Risques.
- Entitats internacionals de representació de societats gestores de drets d’autor. Sergi
Morera i Vizcaino.
- Nous centres de creació, producció i d’exposició d’art contemporani a França. Tho-
mas Reydellet.

El 2006 s’ha seguit amb la línia de difondre els fons documentals de la Bibliote-
ca Central del Departament de Cultura a través de dossiers, com a suport a les
línies de treball del Departament. Temàticament, s’ha seguit el bloc correspo-
nent a la presentació i anàlisi de plans estratègics en cultura d’altres administra-
cions de països o regions europees i anglosaxones:
- Living Life to the Full. Five Year Plan 2005-2009. Departament de Cultura, Mitjans
de Comunicació i Esports del Regne Unit. Nexes Consultors.
- Stability and Strength. Ontario Arts Council Strategic Plan 2003-2006. Nexes Con-
sultors.
- The Arts. Inspiring the imagination, building the future. Pla 2001-2006. Pla Corpo-
ratiu 2003-2006. Consell de les Arts d’Irlanda del Nord. Nexes Consultors.
- Statement Strategy 2005-2007. Pla Estratègic d’Irlanda 2005-2007. Departament de
les Arts, l’Esport i el Turisme. Nexes Consultors.
- The Arts Work for Washington. Pla Estratègic 2005-2011. Comissió de les Arts de
l’Estat de Washington. Nexes Consultors.
- The Plan. Corporate Plan 2004-2009. Consell de les Arts d’Escòcia. Nexes Consultors.
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- Corporate Plan 2005-2008. Access to Excellence II. Consell de les Arts de Gal·les.
Nexes Consultors.

Per altra banda, s’ha desenvolupat una nova línia de productes que s’emmar-
quen en les tasques de suport al procés de definició d’un sistema d’indicadors
per al Quadre de Comandament del Pla d’Actuació Departamental 2006.
Aquests productes tenen com a objectiu presentar informació i documentació
sobre la teoria sobre la construcció d’indicadors culturals:
- Lliçons apreses de la història dels indicadors socials. Sergi Benedicto i Bonilla.
- Un model de mesura del funcionament de les organitzacions culturals. Sergi Bene-
dicto i Bonilla.
- Indicadors culturals: aproximacions actuals i algunes qüestions clau. Sergi Benedic-
to i Bonilla.
- Conceptes bàsics sobre indicadors i estadístiques culturals. Sergi Benedicto i Bonilla.
- Avaluació de les polítiques culturals i el benestar de la ciutadania. Sergi Benedicto 
i Bonilla.

Altres dossiers que s’han elaborat durant el 2006 han estat:
- Magnituds, distribució i pautes evolutives del comerç internacional de béns i serveis
culturals. Sergi Bo i Gudiol.
- Els sistemes d’indemnització estatal en la circulació d’obres d’art a Europa. Sergi
Benedicto i Bonilla.
- El valor econòmic del patrimoni històric d’Espanya. 1998-2001. Sergi Benedicto 
i Bonilla.

Finalment, s’han difós altres fons documentals relatius a institucions, equipa-
ments, xarxes o festivals culturals a través del full Dades Culturals, dels quals se
n’han fet 18 números, i també s’han presentat polítiques o dades d’àmbit euro-
peu en cultura a través d’El Full de l’Europa Cultural, dels quals se n’han fet 8
números.

S’ha actualitzat l’estadística anual per a l’any 2006, d’acord amb la periodicitat
establerta per a cada àmbit, la metodologia i les indicacions del manual de pro-
cediment estadístic, per a la qual cosa s’ha seguit el Programa anual d’actuació
estadística que coordina l’Institut d’Estadística de Catalunya.

S’ha acomplert la programació estadística següent: 
- Estadística de consum i pràctiques culturals
- Estadística de llibre
- Estadística de cinema
- Estadística de teatre
- Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic
- Estadística dels mitjans de comunicació
- Estadística de l’ensenyament i la formació en cultura
- Estadística cultural històrica
- Estadística d’equipaments culturals
- Comptabilitat satèl·lit de la cultura
- Estadística de l’audiovisual
- Estadística de la despesa pública en cultura
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A més s’han fet els estudis d’estadística següents:
- Formació en gestió cultural. 2006. SICS
- Formació audiovisual a Catalunya. 2006. SICS
- Cinema a Catalunya/Europa. 2004
- Dimensió econòmica de la cultura a Catalunya. 1999-2003
- Estudi de les companyies de teatre familiar. ICC Consultors Culturals
- Indicadors i estadístiques culturals de Catalunya. 2006
- Indicadors culturals Catalunya/Espanya 2006
- Indicadors culturals. Anual 2005 i Primer i Segon trimestre 2006
- Ajuts concedits pel Departament de Cultura. 2005
- Anàlisi i valoració. LOOP 2006. MPG
- Les Juanis: hàbits de consum d’oci i temps lliure. 2006. GESOP
- Estudi d’impacte en el sector de les arts escèniques de “Mediterrània Fira d’especta-
cles d’arrel tradicional” de Manresa. Escena Internacional Barcelona

S’han iniciat els estudis següents:
- Dimensió econòmica de la cultura. 2004/2005. BCF Consultors
- Indicadors econòmics i financers de les empreses culturals de Catalunya,. 2002-
2003. BCF Consultors
- Compte satèl·lit de la cultura. BCF Consultors
- Mapes comarcals en cultura: oferta, demanda, acció pública

A més, s’ha iniciat la difusió dels webs d’estadística a través del full Estadística
cultural. Webs d’estadística europea, del qual se n’han fet 13 números.
Per altra banda, s’han actualitzat fins a l’any 2004 les dades del Gestor de bases
de dades d’estadística cultural.
Finalment, s’ha publicat l’anuari estadístic: Estadístiques culturals de Catalunya
2006, en format llibre i en versió electrònica, que recull una selecció de les
dades estadístiques de tots els sectors culturals.

Al fons de la Biblioteca central hi ha introduïts 14.526 registres, 716 dels quals
són noves referències corresponents a llibres, articles de revista, buidatges, revis-
tes i literatura grisa (actes, informes i dossiers). 174 usuaris hi han consultat 402
documents, dels quals 88 han estat de préstec. S’han fet 169 consultes en sala i
30 recerques documentals. S’han editat a Internet 10 ressenyes de bibliografia
destacada. La difusió selectiva de la informació dels fons documentals s’ha fet
mitjançant el Butlletí d’Actualitat Bibliogràfica (9 números). Finalment, s’ha fet
una bibliografia sobre política cultural: Selecció comentada del fons de la Biblioteca
central del Departament de Cultura.

Punt d’Informació Cultural
Al Punt d’Informació Cultural, obert al públic de dilluns a dissabte, s’han pres-
tat aquests serveis:
- Consulta de les bases de dades d’informació cultural.
- Informació sobre els serveis i les publicacions del Departament de Cultura.
- Informació sobre les activitats culturals que s’organitzen arreu de Catalunya.
- Informació sobre CAT365.
- Informació sobre subvencions
- S’hi han registrat 38.628 visites.

72

4. Documentació

5. Servei 
d’Informació 
i Difusió

SECRETARIA GENERAL - GABINET TÈCNIC



73

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES VISITES AL PUNT D’INFORMACIÓ CULTURAL. 2002–2006
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Punts d’atenció al públic als Serveis Territorials
Els locals situats a les seus dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Lleida i
Tarragona han registrat aquestes visites: Girona, 772; Lleida, 2.269; Tarragona, 866.

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE LES VISITES ALS PUNTS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC SITUATS A LES SEUS DELS

SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA. 2004-2006
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Mitjans de comunicació

Premsa
- S’ha publicat cada divendres l’espai de recomanacions culturals “On anem?”
als diaris El Periódico, La Vanguardia, El Punt, l’Avui i El País. També als diaris El
Punt (edició Girona), Diari de Girona, Segre, La Mañana, Diari de Tarragona i El
Punt (edició Tarragona).

Televisió
- Espai Agenda Cultural: espai de vint-i-cinc segons de durada que s’emet tres
cops al dia (dos a TV3 i un al Canal 33) en horari de màxima audiència. Durant
el primer trimestre cada setmana s’hi ha anunciat una activitat. A partir del mes
d’abril l’Agenda s’ha integrat en l’espai “TV3 recomana” que s’emet tres vegades
cada dia per TV3 en les franges de màxima audiència. En total s’han difós 52
activitats al llarg de l’any.
- Teleservei Agenda Cultural: servei informatiu consultable per mitjà del teletext
de TV3. Ha ocupat l’espai entre les pàgines 620 i 634. S’ha fet ressò de prop de
7.000 activitats culturals. Els continguts es renoven a mesura que van caducant.
- Espai Cinema en català: espai de trenta segons de durada que s’emet tots els
dies per TV3. S’hi han anunciat 45 pel·lícules: 14 de producció original catalana
i 31 de producció estrangera doblades al català.
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Bases de dades
- Activitats Culturals: informació sobre esdeveniments culturals que tenen lloc
principalment a Catalunya. Indica data, lloc, hora, organitzador, descripció de
l’activitat com també la pàgina web i l’adreça electrònica —si en té— com a
complement de la informació sobre cada acte. S’hi han entrat 15.435 docu-
ments. És consultable per Internet.
- Premis Literaris: resum de les bases de participació dels premis en llengua cata-
lana —o dels que admeten el català entre altres llengües— que es convoquen al
llarg de l’any. Conté 1.527 documents. És consultable per Internet.
- Premis d’Art: resums de les bases de participació en premis de fotografia, pintu-
ra, pintura ràpida i certàmens que admeten diverses modalitats. Contenen un
total de 1.482  documents i són consultables per Internet.
- Servei d’Atenció al Ciutadà: S’han ampliat 43 registres i 57 més s’han modificat
i/o actualitzat. Conté un total de 212 registres.

Internet
El web del Departament de Cultura ha registrat 3.554.232 visites.
S’ha continuat elaborant la pàgina Recomanacions Culturals, de periodicitat
quinzenal, que proposa una selecció d’activitats, premis literaris, premis d’art i
enllaços d’interès a través del web de Televisió de Catalunya i de la pàgina prin-
cipal del web de Cultura.

Publicitat
S’han coordinat els aspectes relatius a la publicitat del Departament als mitjans
de comunicació. S’han gestionat 84 expedients d’anuncis a premsa, 72 a ràdio i
63 a televisió.

QUADRE 1. DESPESES EN CONCEPTE DE PUBLICITAT DEL DEPARTAMENT DE CULTURA ALS MITJANS

DE COMUNICACIÓ. 2006

Mitjà de comunicació ¤

Premsa i Internet 986.000

Ràdio 282.000

Televisió 1.230.000

Total 2.498.000

En el camp de les publicacions s’han editat 40 llibres en suport paper, un dels
quals incorpora un CD i un DVD (amb un tiratge total de 44.390 exemplars), i
se n’ha reeditat un (500 exemplars); 19 catàlegs d’exposició (tiratge total:
19.100 exemplars); 13 publicacions periòdiques (52 números i 189.500 exem-
plars de tiratge); 37 opuscles (tiratge total: 824.551 exemplars), 5 punts de llibre
(46.000 exemplars), 12 cartells (34.920 exemplars), 3 desplegables (24.500
exemplars), 2 DVD (tiratge total: 2.060 exemplars) i 3 CDR (525 exemplars).

- Calendari d’activitats culturals. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Cultura, 2005. Núm. 204 a 214. Consultable també per Internet:
http://cultura.gencat.net/agenda 
- Premis literaris en llengua catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura, 2005. Núm. 165 a 175. Consultable també a Internet:
http://cultura.gencat.net/prelit 
- Estadístiques culturals de Catalunya 2005. Barcelona: Generalitat de Catalun-
ya. Departament de Cultura, 2006. Consultable també a través d’Internet:
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/ 
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- Memòria de Departament de Cultura 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura, 2006. Consultable també a través d’Internet:
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/ 
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La Direcció General del Patrimoni Cultural, d'acord amb el Decret 478/2004, de
28 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura, té per funció
protegir, defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural de Catalunya
i, en conseqüència, li corresponen les competències que la Llei 9/1993 del patri-
moni cultural català, la Llei 17/1990, de museus, i la Llei 10/2001, d’arxius i
documents i la normativa respectiva de desplegament atribueixen a
l’Administració de la Generalitat.

La Direcció General del Patrimoni Cultural s’estructura en els òrgans següents:
a) La Subdirecció General del Patrimoni Cultural
b) La Subdirecció General d’Arxius
c) L’Àrea de Gestió
d) L’Arxiu Nacional de Catalunya
e) El Museu d’Història de Catalunya

La Biblioteca de Catalunya, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i
l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia estan adscrits al Departament de
Cultura mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural.

D’acord amb el procés del Departament de Cultura per definir la planificació
estratègica de la seva activitat, l’actuació de la Direcció General s’articula a 
l’entorn de l’objectiu estratègic següent:

Objectiu estratègic 1
Preservar la memòria històrica i afavorir l’accessibilitat al patrimoni cultural

Aquest objectiu s’ha desglossat en els següents 8 objectius operatius que abas-
ten l’activitat de la Direcció General del Patrimoni Cultural:

1. Implementar el Pla d’infraestructures culturals per posar al servei de les per-
sones nous equipaments i serveis i per millorar els existents, actuant de forma
prioritària a 14 arxius comarcals nous i a la Biblioteca de Catalunya.

2. Facilitar el coneixement i l’accessibilitat del patrimoni cultural a través de la
dotació a 100 museus i 40 col·leccions del programa per a la documentació i
gestió i l’accés virtual a recursos i serveis.

3. Adequar i desplegar les normes sobre patrimoni cultural que han de permetre
garantir la seva conservació i accessibilitat, actuant sobre 4 lleis i 13 normes.

4. Implementar el pla director per protegir i donar valor al patrimoni immoble
mitjançant les declaracions de béns culturals d’interès nacional (BCIN), els pro-
grames d’arquitectura i monuments, i els programes de jaciments arqueològics 
i paleontològics.

5. Implementar el pla director de preservació i restauració del patrimoni
bibliogràfic, documental i moble per garantir la seva conservació i accessibilitat,
mitjançant 10 noves declaracions de béns culturals d’interès nacional (mobles) 
i 10 incorporacions al Catàleg.

6. Promoure la millora del patrimoni i l’augment de la seva presència en l’acti-
vitat cultural del país i en els circuits de turisme cultural de manera prioritària

Direcció General del Patrimoni Cultural
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mitjançant: el programa de suport a la millora del patrimoni i dels museus i
col·leccions, la creació del Butlletí Electrònic del Patrimoni Cultural, els progra-
mes d’exposicions, divulgació i foment de museus, arxius i de la Biblioteca de
Catalunya.

7. Contribuir al desenvolupament i divulgació de la cultura científica, al foment
de la investigació i a posar la ciència a l’abast de la ciutadania, de forma prio-
ritària a través del programa d’intervencions arqueològiques i paleontològiques,
la constitució de l’Acadèmia de Ciència i Societat, la recollida de dades i la defi-
nició d’indicadors relatius al patrimoni cultural, i la creació del Portal de la
Biodiversitat.

8. Impulsar el reconeixement i la projecció exterior del patrimoni cultural
català mitjançant la inclusió de 3 elements de patrimoni cultural de Catalunya
en la llista de patrimoni mundial i l’augment de la presència catalana en troba-
des i àmbits professionals.

79 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL



Corresponen a aquesta Subdirecció General, les funcions següents:
a) Dirigir, controlar i supervisar els programes en matèria de patrimoni cultural
moble i immoble, excepte els corresponents a la Subdirecció General d’Arxius
b) Establir les directrius orientatives de les activitats a desenvolupar
c) Planificar, coordinar i dirigir l’activitat dels serveis que en depenen
d) Organitzar, programar i impulsar les actuacions específiques que li correspo-
nen
e) Coordinar la seva actuació amb la Subdirecció General d’Arxius per unificar
les accions que es desenvolupen en els diferents àmbits
f) Donar assistència i suport a la Direcció General en l’exercici de les seves fun-
cions
g) Supervisar i verificar el compliment dels programes i objectius establerts per a
cada unitat i per a cada exercici en matèria de la seva competència.

De la Subdirecció General del Patrimoni Cultural depenen els òrgans següents:
a) L’Àrea de Coneixement i Recerca
b) L’Àrea de Planificació i Acció Territorial
c) L’Àrea de Difusió i Explotació
d) L’Àrea de Desenvolupament i Projecció
e) La Direcció del Museu d’Art de Girona

2.1. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

2.1.1. Aportacions del Departament de Cultura i visitants
El 2006, el Departament de Cultura ha executat una transferència corrent de
6.690.381,08 euros i una transferència de capital de 2.165.140,26 euros.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS AL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA.
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2.1.2. Exposicions temporals
S’han fet 10 exposicions temporals a la seu del MNAC al Palau Nacional.

QUADRE 1. NOMBRE DE VISITANTS A LES EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU NACIONAL D’ART

DE CATALUNYA. 2006

Títol Data inici Data final Visitants

Caravaggio i la pintura realista europea 11-10-2005 15-01-2006 45.166

El Cubisme i els seus entorns a les col·leccions 21-12-2005 07-05-2006 133.983

de Telefónica

Toulouse-Lautrec i l'origen del cartell modern 07-02-2006 23-04-2006 98.317

Francesc Gimeno, un artista maleït 03-03-2006 21-05-2006 93.120

Domènech i Montaner i la descoberta del romànic 18-05-2006 29-10-2006 110.314

El viatge a Espanya d'Alexandre Laborde 30-05-2006 29-10-2006 111.920
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Mediae aetatis moneta. La moneda a la mediterrània medieval 18-05-2006 01-05-2007 28.032

Mirades paral·leles. La fotografia realista aItàlia i Espanya 20-062006 03-09-2006 70.535

Humberto Rivas, el fotògraf del silenci 11-11-2006 18-02-2007 40.344

Grans mestres de la pintura europea de The Metropolitan 01-12-2006 04-03-2007 38.074

Museum of Art, Nova York. D’El Greco a Cézanne

TOTAL 769.805

2.1.3. Cursos i conferències
- En el marc de l’exposició temporal “Caravaggio i la Pintura Realista Europea”:

- Conferència, “Caravaggio: una visión de la masculinidad”, a càrrec de Luis
Antonio de Villena. 13 de gener.
- En el marc de l’exposició temporal “Toulouse Lautrec i l’Origen del Cartell
Modern (1846-1901)”.
- Conferència “Ressons literaris parisencs a la Barcelona de finals del segle
XIX: Yxart, Oller i Rusiñol”, a càrrec de Rosa Cabré i Margarita Casacuberta.
16 de febrer.

- En el marc de l’exposició temporal “Francesc Gimeno. Un Artista Maleït”:
- Conferència “Autobiografia i ficció”, a càrrec de Javier Cercas, Jordi Gràcia i
Enrique Vila Matas. 9 de març.
- Conferència “La frontera entre l'objectivitat i la subjectivitat en l'art i la
literatura”, a càrrec de Manuel Cruz i Manuel Delgado. 14 de març.
- Itinerari per l'exposició “L'evolució pictòrica de Francesc Gimeno”, a càrrec
de Jordi À. Carbonell. Dins el Programa d'activitats per a Tortosa i les Terres
de l'Ebre amb motiu de l'exposició “Francesc Gimeno. Un artista maleït”. 
1 d'abril.
- Conferència “Entorn de la Pintura”, a càrrec de Fernando Huici, Antonio
López i Xavier Serra de Rivera. 4 d'abril.

- En el marc de l’exposició temporal “El Cubisme i els Entorns a les Col·leccions
de Telefónica”:

- Conferències seguides de debat: “La modernitat assolellada. Les avantguar-
des parisenques a Barcelona (1912-1918)” a càrrec de Pascal Rousseau i “El
cubisme i l'experiència artística catalana”, a càrrec de Joan Minguet Batllori,
del cicle Diàlegs sobre el Cubisme, dirigit per Eugenio Carmona. 22 de març.
- Conferències seguides de debat: “Cubism and Decoration: Life and Death”,
a càrrec de David Cottington, i “Il Cubismo: significati ancora da esplorare”, a
càrrec de Jolanda Nigro Covre. 23 de març.
- Conferències seguides de debat: “Cosmopolitismo, cubismo y arte nuevo.
Itinerarios latinoamericanos”, a càrrec de Diana B. Wechsler i “Escriure 
sobre el cubisme. Els pioners: de Junoy a Kanhweiler”, a càrrec de Jaume
Vallcorba. En el marc de l'exposició “El Cubisme i els Entorns a les Col·lec-
cions de Telefónica”. 24 de març.

- En el marc de l’exposició temporal “Domènech i Montaner i la Descoberta del
Romànic”:

- Conferència “De l'arqueologia francesa a la Renaixença catalana: la inven-
ció de l'art romànic”, a càrrec d'Olivier Poisson. 8 de juny.
- Taula rodona “Domènech i Montaner, una referència clau en la descoberta
del romànic”. Ponents: Lluís Domènech i Girbau, Mariàngels Fondevila i
Antoni Ramon. Moderada per Jordi Camps.

- En el marc de l’exposició temporal “El Viatge a Espanya d'Alexandre de Laborde”:
- Taula rodona “Història, pintoresquisme i ficció. El viatge a Espanya
d'Alexandre de Laborde”. Ponents: Albert García Espuche, Ignacio González
Tascón i Delfín Rodríguez. Moderada per Núria Llorens. 14 de juny.
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- En el marc de l’exposició temporal “Mirades Paral·leles. La Fotografia Realista
a Itàlia i Espanya”:

- Conferència “Espanya i Itàlia. En el mirall de l'humanisme realista”, a
càrrec d'Ennery Taramelli. 27 de juny.
- Conferència “El meu viatge al neorealisme”, a càrrec de Claude Nori i
David Balsells i amb la participació d'Oriol Maspons, Joan Colom i Ennery
Taramelli. 28 de juny.

- Joan Yeguas, Conservador de l’Àrea del Renaixement i Barroc:
- “Els secrets de Lluís Bonifàs a través de la seva correspondència (1763-1771)”. 
- “L’obra de Luigi Valadier a Lleida (1779-1780)”; en col·laboració amb el 
Dr. Isidre Puig.

- Conjuntament amb el Departament de Romànic, el Gabinet de Dibuixos 
i Gravats ha organitzat i ha dut la direcció científica del cicle de conferències,
“Els camins, el viatge, els artistes”, fet al MNAC entre el 28 de setembre i el 24
d’octubre.
- El Gabinet Numismàtic de Catalunya, ha organitzat els següents cursos durant
el 2006: el XVI Seminari d'història monetària de la Corona d'Aragó: “La moneda
en els camins medievals: pelegrins, mercaders i diplomàtics”, dies 25 i 27 d’a-
bril, el XVII Curs de Documentació: “La moneda antiga”, impartit del 2 al 23 
de maig i el X Curs d'Història Monetària d'Hispània: “Moneda, cultes i ritus”,
dies 23 i 24 de novembre.

2.1.4. Activitats
- Visita de nit a l'exposició “Caravaggio i la Pintura Realista Europea” i visites
comentades organitzades pel MNAC. 13 de gener.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori Superior
de Música del Liceu. Cor de noies. Obres de F. Mendelssohnn, G. Fauré. Grup de
cambra. Obres de J.F. Rheinberger. 22 de gener.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori Superior
de Música del Liceu. Quartet de corda. Obres de F.S. Haydn. Octet de violoncels.
Obres de H. Villa-Lobos, Metallica. 29 de gener.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori Superior
de Música del Liceu. Trio de corda. Obres d'A. Schnittke. Quintet de vent. Obres
de J.M. Cambini, P. Hindemith. 5 de febrer.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori Superior
de Música del Liceu. Grup de jazz Yakaré. Estàndards de jazz. 12 de febrer.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori Superior
de Música del Liceu. Quartet de saxos. Obres d'E. Bozza, A. Vivaldi, J. Naulais, L.
Berstein, J. Iturralde. Grup de Cambra i soprano. Obres de J.S. Bach. 19 de
febrer.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori Superior
de Música del Liceu. Orquestra de guitarres, director Sergi Vicente. Obres de J.S.
Bach, J. Serrano, F. Moreno Torroba, P. Zorozabal. 5 de març.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona. Conjunt de flautes de bec, Director Joan
Izquierdo. Obres de Pretorius, Adson. 30 d'abril.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona. Trio amb piano. Obres de Turina,
Mendelssohn. 7 de maig.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona. Kat Sax, quartet de saxos. Obres d'Albéniz,
Gershwin. 14 de maig.
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- Concert del Cicle Música als Palaus. A l'entorn de Franz Schubert. Clàssics
BCN. Obres de F. Schubert, F. de Fossa, F.J. Haydn. En col·laboració amb la
Fundació Xavier Montsalvatge i el Museu d'Història de Catalunya. Concert
organitzat coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. 18 de maig.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona. Concert Barroc. Clave, quartet de cordes, veu.
Obres de Bach, Purcell. 21 de maig.
- Concert del Cicle Música als Palaus. Homenatge a Wolfgang Amadeus Mozart
en els 250 anys del seu naixement. Clàssics BCN. En col·laboració amb la
Fundació Xavier Montsalvatge i el Museu d'Història de Catalunya. 26 de maig.
- Concert Diumenges amb Música al MNAC. Una hora amb el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona. La Banda interpreta els clàssics, Director Albert
Argudo. Obres de Borodin, Wagner. 28 de maig.
- Concert del Cicle Música als Palaus. La música italiana en el repertori per a
flauta i guitarra. Anton Serra i Jaume Torrent. Obres de F. Molino, M. Giuliani,
L. Legnani, M. Castelnuovo-Tedesco. En col·laboració amb la Fundació Xavier
Montsalvatge i el Museu d'Història de Catalunya. 9 de juny.
- Concert del Cicle Música als Palaus. Tres suites de Johann Sebastian Bach.
Gheorge Motatu. En col·laboració amb la Fundació Xavier Montsalvatge i el
Museu d'Història de Catalunya. 16 de juny.
- Diada europea. Festa de la Música. Concert de la Orquesta de Cámara
Iberoamericana de Catalunya, Director Pablo González. Obres de M. Camarasa,
J.B. Plaza, A. Piazolla, A. Romero. Amb la col·laboració de l'ICUB i Casa Amèrica
a Catalunya, Fasamcat, Asociación Músicos por la Paz y la Integración i
Iberamerik Concert. 18 de juny.
- Espectacle de circ Rodó. Direcció artística: Leandre Ribera. Direcció tècnica:
Teresa Celis. Producció: Ateneu Popular 9 Barris. En el marc del Festival
Barcelona Grec. Dins el programa Les arts al MNAC, amb visita a les exposicions
temporals fins a les 21.45 h (378 persones) i visites comentades (62 persones).
En col·laboració amb l'Ateneu Popular 9 Barris. Rodó va obtenir el Premi
Nacional de Circ 2005. 29 i 30 de juny.
- Nits d'estiu al MNAC. Portes obertes a la col·lecció permanent i a les exposi-
cions temporals de les 19 a les 24 h. Visites comentades, Bar terrassa al Pòdium,
Cafeteria, Botiga i Llibreria. Actuació musical de Los Krokodillos. 6 i 27 de juliol.
- Nits d'estiu al MNAC. Portes obertes a la col·lecció permanent i a les exposi-
cions temporals de les 19 a les 24 h. Visites comentades, Bar terrassa al Pòdium,
Cafeteria, Botiga i Llibreria. Actuació musical de la Gumbo Jass Band. 7 i 21 de
setembre
- Concert del V Cicle Anna Ricci, de nosaltres a vosaltres. Picasso i Palau i Fabre.
Música per una llarga amistat. Teresa de la Torre, veu i Marina Rodríguez, piano.
Obres d'A.O. Sabater, J.J. Gutiérrez, J.A. Amargós, F. Poulenc i E. Satie. Projecció
d'imatges d'obres de Picasso. Col·loqui al final del concert amb alguns dels com-
positors. 20 d'octubre.
- Nit d'hivern amb motiu del II Aniversari de l'obertura del MNAC. Portes ober-
tes a la col·lecció permanent i a les exposicions temporals de les 19 a les 24 h.
Visites comentades. Bar terrassa interior a la Sala Oval. Cafeteria, botiga i llibre-
ria obertes. Actuació musical de la Farataos Jazz Band. 16 de desembre.

2.1.5. Nous ingressos

Dipòsits:
- 33 fotografies i altres elements fotogràfics de Josep Maria Tous per part de
Josep Tous.
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- Nou dipòsit de 6 fotografies de Guillem Martínez.
- Sèrie de plaques fotogràfiques de Jordi Bigas.
- Conjunt de 140 fotografies de Josep Maria Casals Ariet per part de Gabriela
Casals Roig.
- Una pintura sobre tela de Ramón Martí Alzina per part de Júlia López i Jesús
Casado.
- Conjunt de 7 pintures de diversos autors per part de la Fundación
Thyssen–Bornemisza.
- Làpida amb inscripció hebraica procedent del cementiri de Montjuïc per part
del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
- Conjunt de tres joies que substitueixen per altres tres de Lluís Masriera per
part de la joieria Bagués Masriera.
- 23 dibuixos preparatoris per a la decoració de vidre esmaltat al foc de Xavier
Nogués per part de la Fundació Xavier Nogués.
- 2 pintures sobre taula atribuïdes a Josse de Momper i Jan Brueghel i l’altra
d’Anthony Van Dick per part del Grup de Patrimoni Històric de la Jefatura
Superior de Policía de Catalunya.
- 2 pintures a l’oli, 1 dibuix i un àlbum de 23 dibuixos d’Helios Gómez de
l’Associació Cultural Helios Gómez.
- 2 pintures a l’oli de Josep de Togores per part de la Fundació Privada dels
Amics del MNAC.

Dipòsits per part de la Generalitat de Catalunya:
- 7 cartells de diversos autors per part de la Generalitat de Catalunya.
- 3 tapissos del Taller de François Geubels per part de la Generalitat de Catalunya.

Donacions:
- Col·lecció de medalles, instruments de fabricació i altres objectes relacionats
amb la Fàbrica de Medalles Ausió per part d’Eulàlia Ausió.
- Cartell “La tuberculosi” de Ramón Casas per part de Júlia López i Jesús Casado.
- Dues pintures a l’oli i tres terracotes de Francesc Masriera Torquat per part de
Maria Gudell Lladó.
- Sèrie de diverses fotografies de Francesc Esteve Soley. 
- 12 còpies fetes a partir de negatius d’Ignasi Marroyo.
- 50 fotografies d’Humberto Rivas.
- 5 fotografies d’Isabel Steva “Colita”.
- 3 fotografies de Luciano d’Alessandro.
- 7 fotografies de Nino Migliori.
- 138 peces al Gabinet Numismàtic de Catalunya (1 moneda, 25 bitllets, 11
objectes paramonetals i 1 medalla).

Compra:
- Adquisició d’una escultura Noies entrellaçades d’Àngel Ferrant a la casa de sub-
hastes Christie’s.
- 32 peces (20 monedes, 8 bitllets, 2 planxes de bitllets, 1 medalla i 1 capsa
monetària) per al Gabinet Numismàtic de Catalunya.

2.1.6. Restauració i conservació preventiva
- Seguiment permanent dels processos dirigits a conservar preventivament i les
col·leccions del MNAC, col·laborant per als mateixos fins amb els Museus Secció.
- Informes tècnics de l’estat de conservació de les obres que han de figurar en
exposicions temporals internes o externes amb un total de 1.486 informes.
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Actuacions externes:
- Restauració de les pintures de la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.
- Direcció i restauració de la Capella Requesens, de la Seu Vella de Lleida.
- Direcció i acabament de la restauració del Palau del Lloctinent, de Barcelona.
- Direcció de la restauració del Palau de la Música Catalana, de Barcelona.
- Conservació preventiva sobre l’estudi climàtic i el condicionament del fons 
de 1.000 mapes antics de l’Institut Cartogràfic de Barcelona i restauració de 
12 obres.
- Restauració de l'escultura grega Esculapi d'Empúries. Museu Arqueològic de
Barcelona.
- Restauració dels béns mobles situats al Departament de Presidència del Palau
de la Generalitat de Catalunya.
- Tècniques fotogràfiques especialitzades per a l’anàlisi de les obres (reflectogra-
fia d’infraroig, raigs X, ultraviolades i microscòpia òptica) es duen a terme al
laboratori del MNAC. Altres tècniques d’anàlisi (espectroscòpia Raman, l’espec-
trometria d’absorció d’infraroig, cromatografia de gas i microscòpia confocal) 
es duen a terme en centres oficials amb qui el MNAC ha establert convenis de
col·laboració.

QUADRE 2. PECES RESTAURADES PER L’ÀREA DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ PREVENTIVA DEL

MNAC, SEGONS TIPUS. 2006

Tipologia Nombre

Pintura sobre tela 89

Pintura sobre fusta 6

Pintura mural 6

Escultura de pedra 21

Escultura de fusta 6

Escultura de metall 17

Numismàtica 271

Obra sobre paper 107

Obra sobre cartró 2

Fotografia 422

Orfebreria i Arts de l’objecte 24

Conjunt monumental 3

Material bibliogràfic i documental 10

TOTAL 989

2.1.7. Col·laboracions en exposicions externes
El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha col·laborat amb diverses institucions
nacionals i internacionals, en l’organització de nombroses exposicions, mit-
jançant el préstec de 620 obres dels seus fons artístics i bibliogràfics.
Han destacat l’exposició “Barcelona & Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí”,
que ha viatjat al Cleveland Museum i al Metropolitan de Nova York, l’exposició
“Francesc Gimeno, un Artista Maleït”, al Centre Cultural de la Caixa de
Tarragona, i “N.Y. 1626-1990, un Relato Fotográfico de Carles Fontserè”, 
al Centre Cultural Caja de Madrid, a Barcelona.

2.2. Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

2.2.1. Pressupostos i visitants
El pressupost del Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a l’any 2006 ha
estat de 9.787.143 euros. L’aportació del Departament de Cultura pel que fa a
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les transferències corrents ha estat de 4.027.948,21 euros i, per les transferències
de capital, de 445.122,00 euros.
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ha tancat l’any 2006 amb
un total de 473.443 visites. D’aquesta quantitat hi ha hagut 400.487 visites a
exposicions i 72.956 assistents a activitats diverses. Les exposicions més visita-
des l’any 2006 han estat les de la “Col·lecció MACBA”, “Vinil. Discs i Caràtules
d'Artistes” i “Peter Friedl. Obra 1964-2006”.
Pel que fa al perfil dels visitants, el 51,3% ha estat de procedència estrangera i el
30,6% procedia de Catalunya. El 58% dels visitants tenen entre 18 i 34 anys. Per
gènere, el percentatge es manté estable, al voltant del 51% de dones. Cal destacar
també que el 73% dels visitants són treballadors (majoritàriament professionals
amb carrera universitària) i que el 27% són estudiants (principalment universitaris).

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS A EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS AL MUSEU

D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA. 2002-2006
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2.2.2. Exposicions
- "Espai públic/dues audiències. Obres i Documents de la Col·lecció Herbert",
del 7 de febrer a l’1 de maig.
- “Peter Friedl. Obra 1964-2006”, del 25 de maig al 3 de setembre.
- “Vinil. Discs i Caràtules d’Artistes”, del 16 de maig al 3 de setembre.
- “George Brecht. Esdeveniments”, del 4 de juliol al 15 d’octubre.
- “Col·lecció 18”, del 21 de setembre al 14 de gener de 2007.
- “Galeria Cadaqués. Obres de la Col·lecció Bombelli”, del 21 de setembre al 27
de novembre.
- “Gego. Desafiant Estructures”, del 7 de novembre al 14 de gener de 2007.
- “Palazuelo. Procés de Treball”, del 14 de desembre al 18 de febrer de 2007.

2.2.3. Exposicions itinerants
La presència internacional del MACBA ha estat rellevant gràcies, en gran part, 
a les exposicions itinerants i coproduccions amb altres museus:
- “Ignasi Aballí. 0-24h”. Amb el suport de l’Institut Ramon Llull i del SEACEX,
en el marc de l’Any del Llibre i la Lectura 2005. Trasllat al ZKM de Karlsruhe
Alemanya, del 2 de setembre al 15 d’octubre.
- “Jo Spence. Més enllà de la Imatge Perfecta”. Trasllats a la Camera Àustria Graz
del 31 de març al 25 de juny; a la Fundación Municipal de Cultura de
Valladolid, Ajuntament de Valladolid, del 16 de novembre al 17 de desembre.
- “Col·lecció MACBA”. Trasllat a Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, del 7
d’abril al 7 de maig; Biennal de Sao Paulo, Brasil, del 3 d’octubre al 17 de desembre.

2.2.4. Coproduccions
- “Ignasi Aballí. 0-24h”. Amb el suport de l’Institut Ramon Llull i del SEACEX,
en el marc de l’Any del Llibre i la Lectura 2005. Coproducció amb la Fundaçao
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Serralves Porto, del 27 de gener al 25 d’abril; coproducció amb Ikon Gallery
Birmingham, del 24 de maig al 16 de juliol.
- “Espai Públic/Dues Audiències. Obres i Documents de la Col·lecció Herbert”
coproducció amb Kunsthaus Graz, del 9 de juny al 3 de setembre.
- “Gego. Desafiant Estructures”. Coproducció amb Fundaçao Serralves Porto, del
27 de juliol al 15 d’octubre.

2.2.5. Activitats
El MACBA ha programat al llarg de l’any, a part de les relacionades directament
amb les exposicions, nombroses activitats entre les quals cal destacar:

Cursos i seminaris:
- Programa d'Estudis Independents (PEI).
- Descentrats. Altres relats del conceptualisme (argentí i llatinoamericà).
- Feminisme i desconstrucció.
- La condició del museu i el destí de la crítica institucional.
- Una altra relacionalitat (2a part). Sobre la cura en temps despullats de poesia /
Sobre la poesia en una època que no té cura.
- Trobades entre espècies: el feminisme darrere els ciborgs.
- El món com a instrument.
- Disseny i nous formats expositius: objectes, productes i patrimoni.
- Abstracció càlida i Guerra Freda. 1946-1956.
- Una altra visualitat. El discurs de l’exposició / l’exposició del discurs.
- Capitalisme, forces de treball, política, moviments antisistèmics.
- 10.000 francs de recompensa (el museu d’art contemporani viu o mort).

Conferències i debats:
- Feminisme i desconstrucció.
- La condició del museu i el destí de la crítica institucional.
- Conceptualisme i abjecció. Cap a altres genealogies de l’art conceptual.
- D'un altre teatre: arts performatives i noves tecnologies.
- Trobades entre espècies: el feminisme darrere els ciborgs.
- Crítica institucional i salut mental. De la institució del manicomi a la institu-
ció del fàrmac.
- Migracions, globalització, ciutadania postnacional.
- Visita comentada a “George Brecht. Esdeveniments”.
- Poètica de la relació.

Cinema i vídeo:
- Petites històries del cinema.
- Joaquín Jordá. Cinema de situació.
- Amos Gitai: Llar. Una trilogia.
- Cinemavisió. Algunes obres mestres del cinema experimental, 1956-2000.
- Petites històries del cinema (II).
- Petites Històries del Cinema. Norman McLaren i el cinema d'animació.

Tallers:
- Fer la imatge.
- Centres de dia Fòrum Salut Mental.
- Casal dels Infants del Raval i IES Miquel Tarradell. 
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3. Els museus 
gestionats pel 
Departament 
de Cultura

Música i performance:
- Músiques giratòries. Quatre nits d’exploració sonora amb tocadiscs i altres ins-
truments.
- Festival SÒNAR al MACBA.
- Festival LEM al MACBA.

Tallers infantils:
- Taller de cinema d’animació.
- Vinil. Discs d’artistes.
- Tallers d’art durant les Festes de la Mercè.
- Gego. Desafiant estructures.

Programes educatius:
- Projecte per a educació secundària i batxillerat.
- Projecte per a educació infantil i primària.
- Sobre els programes educatius.
- Presentacions per a professors.
- Projecte per a educació secundària i batxillerat.
- Projecte per a educació infantil i primària.
- Sobre els programes educatius.

2.2.6. La Col·lecció MACBA
El total de les noves incorporacions, entre compres, donacions i dipòsits per a la
Col·lecció MACBA, ha estat de 86 obres, mentre que 12 han estat baixes.
Sumant aquestes noves adquisicions a les 2.801 obres de l’any 2005, la Col·lec-
ció té en l’actualitat 2.875 obres.

3.1. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

3.1.1. Visitants
Els visitants de les diferents seus del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
han estat 109.763, dels quals:
- 87.643 han visitat el Museu Arqueològic.
- 4.592 han visitat el Museu i Necròpolis Paleocristians (Exposició “El Món de la
Mort. Síntesi Prefigurativa del Museu i Necròpolis Paleocristians”).
- 11.175 han visitat la Vil·la Romana dels Munts (Altafulla).
- 6.353 han visitat la Vil·la Romana de Centcelles (Constantí).

GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS AL MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE 

TARRAGONA. 2002–2006
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3.1.2. Exposicions permanents i instal·lacions
- Presentació del Pla director de la Vil·la Romana dels Munts i de
l’Avantprojecte del nou Edifici de Serveis i Centre d’Interpretació, a la Sala
d’Actes del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, dimecres 8 de febrer,
fruit del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Altafulla i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 18 de juliol de 2005.
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- Presentació del Pla director de la Vil·la Romana dels Munts i de
l’Avantprojecte del nou Edifici de Serveis i Centre d’Interpretació, a
l’Ajuntament d’Altafulla, 20 de març.
- Execució de la restauració de les termes inferiors de la Vil·la Romana dels
Munts, dins del programa de l’1% cultural (PTOP).
- Formalització del projecte de restauració del sostre de la Vil·la Romana dels
Munts, en col·laboració amb el Centre d'étude des peintures murales romaines de
Soissons i de Pictoria, Groupe de recherche suisse sur les revêtements antiques de
Laussane.
- Execució del projecte i formació de l’equip de restauració del sostre de la Vil·la
Romana dels Munts.

- 1a fase: finalització de la recomposició i inici de la restauració (març-abril).
Amb la presència de Carmen Guiral, responsable de l’estudi de les pintures
de la Vil·la dels Munts.
- 2a fase: Restauració. Neteja i reconstrucció general.

- Projecte de restauració de la pintura amb la representació de Nèmesis, provi-
nent de l’amfiteatre de Tarragona, a càrrec del Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat de Catalunya.
- Projecte d’intervenció per a la restauració, consolidació i conservació de les
pintures de l’ambulacre de la Vil·la Romana dels Munts, en col·laboració amb el
Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.
- Intervenció de conservació restauració de les pintures de l’ambulacre de la
Vil·la Romana dels Munts.
- Projecte d’actuacions arqueològiques per a la protecció, adequació i museïtza-
ció del teatre romà de Tarragona.
- Execució del Projecte d’Intervenció en el conjunt de la Vil·la Romana de
Centcelles: eliminació d’estructures modernes afegides a les antigues (bassa,
caseta del pou, repicat dels murs contemporanis, etc.), posant en relleu les
estructures originals.
- Altres: habilitació de les noves naus destinades a magatzem general del MNAT
i inici del trasllat de l’antic al nou magatzem.

3.1.3. Exposicions temporals
S’han presentat les següents exposicions temporals:
- “La fragilitat en el temps. El vidre a l’antiguitat”. Del 17 de setembre de 2005
al 26 de febrer de 2006. Exposició produïda pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya i adaptada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que ha
comptat amb un total d’11.498 visitants durant el període corresponent al 2006.
- “Blick/Mira!” L’arxiu fotogràfic de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid.
Del 28 d’abril al 20 d’agost de 2006, que va comptar amb un total de 29.855
visitants.
- “Tarraco, Capitale de l’Hispania Citerior”. Exposició organitzada conjuntament
pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Musée Saint-Raymond,
Musée des Antiques de Tolosa de Llenguadoc, que va ser presentada a Tolosa de
Llenguadoc del 5 de juliol al 26 de novembre de 2006.
- “Reflexos d’Apol·lo. Esport i Arqueologia a la Mediterrània Antiga”. Del 22 de
setembre de 2006 al 4 de febrer de 2007. Exposició organitzada pel Ministerio
de Cultura i adaptada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que ha
rebut 18.597 visitants durant el 2006.

A més, s’ha treballat en la preparació de les exposicions següents:
- “Pentinar la Mort. Rituals de Vida i Mort en la Prehistòria de Menorca”.
- Recorregut de l’exposició “Blick/Mira!”.



- Recorregut de l’exposició “Tarraco, Capitale de l’Hispania Citerior”.
- “Apel·les Fenosa i l’Antiguitat”, en col·laboració amb la Fundació Apel·les
Fenosa.

3.1.4. Serveis i activitats didàctiques
S’han portat a terme diferents programes d’activitats adreçats al públic escolar,
educació en el temps lliure, famílies i públic en general. Són els següents:

Tallers permanents:
- Divertim-nos amb els romans! (Museu Arqueològic)
- Per Júpiter, entrarem a l’Olimp? (Museu Arqueològic)
- Retrobem-nos a Tàrraco (Museu Arqueològic)
- Vine al Museu i... queda't de pedra! (Museu Arqueològic)
- Posa ordre a l’Olimp (Museu Arqueològic)
- Encaixa la Història! (Museu Arqueològic)
- DQM parles?. VOX POPVLI.com (Museu Arqueològic)
- Caius i Faustina et conviden a la vil·la! (Vil·la Romana dels Munts) 
- Al taller de Terenci Càndid... (Vil·la Romana de Centcelles).
- Organització de diferents activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus
(18 de maig) i de les Jornades de Divulgació Històrica Tàrraco Viva (27 i 28 de maig):

- Visita taller: Al MNAT, amb molt de gust, i Jornada de Portes Obertes
(Museu Arqueològic).
- Visita teatralitzada: Caius i Faustina us conviden a la vil·la! (Vil·la Romana
dels Munts).
- Exhibició de vida quotidiana i militar a la tardoantiguitat, a càrrec del grup
de reconstrucció històrica Cohors i Gallica (Vil·la Romana de Centcelles), el
27 i 28 de maig, i tallers i activitats per a escoles, amb relació al joc, la vida
militar i la moda en època tardoromana (26 de maig).

Organització de diferents activitats d’estiu:
- Activitat Caius i Faustina us conviden a la vil·la! Estiu 2006 (de l’1 de juliol al 2
de setembre de 2006). Vil·la Romana dels Munts.
- Programació de les activitats dirigides a casals d’estiu, colònies i entitats d’edu-
cació en el lleure (juliol, agost i setembre).
- Programació de les activitats d’estiu “Un juliol a la romana” (juliol de 2006).

Altres activitats:
- Edició i tramesa de la Guia de serveis i activitats didàctiques 2006-2007 a tots els
centres d’ensenyament de les comarques de la demarcació de Tarragona, centres
de recursos i camps d’aprenentatge de Catalunya, així com a la llista d’adreces
de professors, museus i institucions culturals.
- Programació de les activitats dirigides al públic familiar “Vine al Museu en
família. Pots fer una gran descoberta!”.
- Programació de l’activitat “Vidre d’olor. Ungüents i perfums a l’antiguitat”, 
el 22 de gener de 2006.
- Jornada de presentació als mestres i responsables dels centres d’ensenyament
dels serveis i activitats didàctiques per al curs 2006-2007, el 30 de setembre 
de 2006.
- Programació del taller “D’Olímpia a Tàrraco”, en el marc de l’exposició
“Reflexos d’Apol·lo”. Visita dirigida a l’exposició, en el qual es recorren els
diferents festivals i jocs que s’organitzen, les proves a les quals se sotmetien els
atletes, fins arribar a l’època romana. Grups escolars (de dimarts a divendres);
grups familiars i altres grups (dissabtes i diumenges).
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- Programació de la visita taller Kotabós, el sillon-ball de l’antiguitat dins del pro-
grama “D’Olímpia a Tàrraco”, amb motiu de la celebració de la Setmana de 
la Ciència i Jornada de Portes Obertes al Museu Arqueològic i al Museu i
Necròpolis Paleocristians (18 i 19 de novembre).
- Programació de les activitats per a nois i noies durant les vacances de Nadal,
amb el programa Aquest Nadal... Jocs! a partir de l’exposició “Reflexos
d’Apol·lo” (27 i 28 de desembre de 2006).

3.1.5. Conferències, cursos i presentacions
- Cicle de conferències amb motiu de l’exposició “La fragilitat en el temps. El
vidre a l’antiguitat”. A càrrec de Teresa Carreras, conservadora del Museu
d’Arqueologia de Catalunya “Les rutes del vidre. Llums i ombres d’un viatge pel
Mediterrani” (31 de gener).
- Seminari “El territori de Tàrraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona”.
Organitzat en col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, la
Universitat Rovira i Virgili i l’ICAC.

- Dia 14: Conferències a càrrec de José Martínez, Jesús Carruesco, Josep
Maria Palet, Marta Prevosti, Francesc Tarrats i Josep Anton Remolà.
- Dia 15: Visita a la Vil·la Romana dels Munts, Vil·la Romana del Moro
(Torredembarra), i conferències de Josep Maria Macias i Ester Ramon i Josep
Anton Remolà i Maria Adserias.
- Dijous 16: Visita a la Vil·la Romana de Centcelles i Vil·la Romana de la
Llosa (Cambrils).

- Presentació del llibre Morfología histórica del territorium de Tarraco en época
Tardo-republicana (ss. III-I aC), volum 19 de la col·lecció Instrumenta, d’Isaías
Arrayás Morales, en el marc del Seminari El territori de Tarraco: vil·les romanes
del Camp de Tarragona. Tarragona, 14 de febrer.
- Conferència “Museus i Patrimoni del Camp de Tarragona durant la Segona
República”, a càrrec de Jaume Massó, director del Museu d’Arqueologia Salvador
Vilaseca de Reus. Tarragona, 25 d’abril, dins dels actes de commemoració del
75è aniversari de la proclamació de la Segona República.
- Cicle de conferències amb motiu de l’exposició “Blick/Mira!. L’arxiu fotogràfic
de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid”. A càrrec de Theodor Hauschild
“L’Institut Arqueològic Alemany de Madrid a Tarragona”, 25 de maig, i taula
rodona “Fotografiar el patrimoni”, amb la participació de Ramon Cornadó,
Manolo Laguillo, John Patterson i Peter Witte, 30 de maig.
- Cicle de conferències amb motiu de l’exposició “Reflexos d’Apol·lo. Esport i
arqueologia a la Mediterrània antiga”. A càrrec de la doctora Paloma Cabrera.
“L’esport i l’esperit agonal a la Grècia clàssica” (7 de novembre), doctor Joaquín
Ruiz de Arbulo “Per què els romans odiaven l’esport?” (14 de novembre) i doctor
Ricardo Olmos “Certàmens i jocs funeraris a l’antiga Ibèria” (21 de novembre).
- Programació del curs Patrimoni i història. Recursos didàctics per a l’estudi 
de la història a partir del patrimoni de les comarques de Tarragona. Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya.

3.1.6. Visites guiades
- A més de les activitats generals programades als diferents centres del Museu
s’han fet un total de 24 visites programades per a grups especials, amb una par-
ticipació total de 415 persones.
- Itinerari/taller al Museu del Vidre de Vimbodí i al Centre de Recursos de l’Art
Rupestre de Montblanc (Conca de Barberà). Sortida organitzada pel Museu
Arqueològic amb la col·laboració del Museu de la Conca de Barberà, en el marc
de l’exposició “La fragilitat en el temps. El vidre a l’antiguitat”. 4 de febrer.
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3.1.7. Jornades de Portes Obertes
- 20 de gener: diada de Sant Sebastià. Vil·la Romana de Centcelles.
- Dimarts de Pasqua. Vil·la Romana dels Munts.
- 23 d’abril: diada de Sant Jordi: Museu Arqueològic, Museu i Necròpolis
Paleocristians, Vil·la Romana dels Munts i Vil·la Romana de Centcelles.
- 18, 27 i 28 de maig: Dia Internacional dels Museus i de les Jornades Tàrraco
Viva; Museu Arqueològic, Museu i Necròpolis Paleocristians, Vil·la Romana dels
Munts i Vil·la Romana de Centcelles.
- 1 d’agost: Festa Major de Constantí. Vil·la de Centcelles.
- 19 d’agost: Festa de Sant Magí. Museu Arqueològic i Necròpolis.
- 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya.
- 23 de setembre. Festa de Santa Tecla. Museu Arqueològic i Necròpolis.
- 11 de novembre: diada de Sant Martí, Festa Major d’Altafulla. Vil·la dels Munts.
- 18 i 19 de novembre: Setmana de la Ciència. Museu Arqueològic, Museu i
Necròpolis Paleocristians, Vil·la Romana dels Munts i Vil·la Romana de Centcelles.

3.1.8. Formació
S’han fet els programes de formació següents:
- Programa de pràctiques per a estudiants de Batxillerat de l’IES Pons d’Icart 
de Tarragona.
- Programa de pràctiques per a estudiants de turisme de l’Institut Lymairac 
de Tolosa de Llenguadoc.
- Programa de pràctiques per a alumnes del Màster en Museus: Educació 
i Comunicació de la Universitat de Zaragoza.
- Programa de pràctiques per a alumnes de l’IES Collblanc, de Montblanc.
- Programa de pràctiques per a estudiants de turisme de l’Escola Universitària de
Turisme Bettatur de Tarragona.

3.1.9. Biblioteca Arxiu Centre de Documentació
Els usuaris de la biblioteca han estat 254. S’han atès un total de 15 investiga-
dors que han fet diferents treballs de recerca. S’han fet 33 peticions de docu-
mentació gràfica.

3.1.10. Ingrés de materials
Gemma romana amb la representació dels Dioscurs, Càstor i Pol·lux, muntada
en un anell d’or de mitjan segle XX. Aquesta peça va ser recuperada a inicis del
segle XX en els terrenys del conjunt identificat com a Fòrum de la Colònia.
Donació de la senyora Bonaventura Soler i Finet.

3.1.11. Cessions temporals de fons
S’ha col·laborat en diverses exposicions alienes amb la cessió de les següents
peces:
- Una peça per a l’exposició “España Medieval y el Legado de Occidente”
(MNAT 19564).
- Tres peces per a l’exposició “La Fragilitat en el Temps. El Vidre a l’Antiguitat”
(MNAT 45207-1 a i b, MNAT PC-1949 i MNAT PC-1946).
- Una peça per a l’exposició “Aquaria, Vida y Agua en Aragón”. MNAT 442.
- 59 peces per a l’exposició “Tarraco. Capitale de l’Hispania Citerior”.

3.1.12. Recerca
S’ha fet una campanya d’excavacions arqueològiques a la Vil·la Romana de
Centcelles, del 20 de març al 28 d’abril de 2006.
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3.1.13. Difusió
- Participació en el curs El llegat grecoromà a Catalunya avui, organitzat pel
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya, amb la
ponència “Roman Europe: un projecte per potenciar el coneixement de 
la cultura romana”. Barcelona, 6 de febrer.
- Participació en el Cicle de Tribuna d’Arqueologia 2006, amb la conferència “La
Vil·la Romana dels Munts i Tàrraco”. Barcelona, 1 de març.
- Participació en el Seminari Col·leccionisme i mercat artístic, organitzat pel
Museu Deu del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili, amb la ponència 
“La formació del Museu Nacional Arqueològic i l’evolució de les seves col·lec-
cions”. El Vendrell, 15 de març.
- Participació en la Fira EXPODIDÀCTICA 2006, Barcelona, 23, 24 i 25 de març.
- Conferència en el Cicle Cicerone (Museu d’Arqueologia de Catalunya), “L’ús i
el gaudi de l’aigua en època romana”. Barcelona, 11 de maig. 
- Participació en la Fira Internacional de Museus i Jaciments Arqueològics “Roma
als museus del món”, dins dels actes de Tàrraco Viva, del 26 al 28 de maig de 2006.
- Conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona per a la promoció de Tarragona i
la posada en marxa de la tarja turística “Tarragona Card”. Juliol de 2006.
- Participació en la Fira de Museus i Educació. Museu Marítim, Barcelona. De l’1
al 4 de juliol.
- Participació en l’Escola d’Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres de Catalunya, en el curs El llegat grecoromà a Catalunya. Aproximació
i recursos didàctics, amb la ponència “Roman Europe. Roman Museums in
Europe: un projecte per a potenciar el coneixement de la cultura romana”.
Barcelona, 4 de juliol.
- Amb motiu de l’exposició “Tarraco, capitale de l’Hispania Citerior” al Musée
Saint-Raymond de Tolosa de Llenguadoc, s’han dut a terme les conferències 
“La romanització a Catalunya: les bases d’un model d’organització territorial”, 
i “El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Un museu per a conèixer
Tàrraco i la cultura romana”, a càrrec de Francesc Tarrats i de Pilar Sada. Tolosa
de Llenguadoc, 26 d’octubre.
- Participació del Museu en el “II Forum Auriga. Diàleg sobre el llegat grecoromà
a Catalunya”. Amposta, 4 i 5 de novembre.

3.2. Museu d’Art de Girona

3.2.1. Visitants
El nombre total de visitants durant l’any 2006 ha estat de 110.720 persones.
D’aquestes, 102.155 són visitants de la col·lecció permanent i temporal i 8.565
usuaris d’activitats. El nombre de visitants per tipologia és el següent: indivi-
duals, 23.770; visites grups escolars, 6.758; visites grups adults i universitaris,
1.051, visitants usuaris activitats, 6.403.
La col·lecció permanent del Museu ha estat visitada per 31.579 persones i les
exposicions temporals per 26.357 persones. Els usuaris del web enguany han
estat 10.976 persones. Mentre que la revista digital ha registrat 820 entrades.
Aquestes xifres són lleugerament superiors a l’any 2005, consegüentment
podem dir que ens trobem amb una tendència a l’estabilitat.
S’han fet 604 controls d’ús de les audioguies, que denoten un ús majoritari de
l’anglès com a llengua més demandada. El percentatge de l’ús de l’anglès de les
audioguies és del 46,5%. Aquesta dada lliga perfectament en les enquestes de
procedència que ens indiquen que la nacionalitat prioritària dels nostres usuaris
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és la britànica. Segueix el francès (29,9%), l’espanyol (14,7%) i finalment el
català (8,77%). La feblesa de l’ús del català és lògica perquè el visitant de llen-
gua catalana disposa de la retolació en català i consegüentment considera que
l’audioguia no li és necessària.
Com és lògic també l’època amb més demanda d’audioguies és l’estiu, que con-
centra el 41% de l’ús d’aquest servei, seguit per la primavera (26,3%), la tardor
(17,8 %) i finalment l’hivern (14,7%).
El nombre d’activitats organitzades pel conglomerat Museu i Amics del Museu,
és elevat. Tot i no ser l’any que s’han organitzat més activitats, han estat 118
dies en què s’han organitzat actes de diferent mena, gairebé una tercera part de
l’any. D’aquests 118 actes: 18 han estat organitzats pels Amics, 2 entre el Museu
i els Amics, 8 entre Amics, Museu i Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEIEG), 7 entre Amics, Museu, Ajuntament de Girona, Centre Cultural 
de la Mercè i Institució Catalana de les Lletres, 1 entre el Museu i l’Associació
Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR), 3 pels Amics de 
la UNESCO, 1 conjuntament amb Girona-Museus i 1 conjuntament amb la
Universitat de Girona. Els 77 restants han estat organitzats directament per 
l’estructura tècnica del Museu.

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS AL MUSEU D’ART DE GIRONA. 2002-2006
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3.2.2. Exposicions temporals

QUADRE 3. EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU D’ART DE GIRONA. 2006

Espai Exposició Dates

Àmbit 3 “Joan Massanet o l’Espectre de les Coses” Del 22 d’octubre de 2005 al 29 de gener de 2006

“L’Heretatge Plàstic dels Carrera” Del 4 de març al 14 de maig 

“Alba Daurada. L’Art del Retaule a Catalunya” Del 15 de juliol al 10 de desembre

Àmbit 2 “Calçó. Un Art Amagat” Del 17 de setembre de 2005 al 29 de gener de 2006

“Els Peus: Mapa i Ànima del Meu Cos” De l’11 de març al 21 de maig

“Cirurgia Humana. Cuixart” Del 17 de juny al 17 de setembre

“Artistes-Masó-Artesans” Del 21 d’octubre de 2006 al 14 de gener de 2007

L’Espai “Línies de Visió” Del 23 d'octubre de 2005 al 8 de gener de 2006

“Estructures Obertes” Del 28 de gener al 2 d’abril

“Més enllà de les Flors” Del 29 d’abril al 25 de juny

“Diàlegs entre la Llum i la Foscor” Del 8 de juliol al 24 de setembre

“Pont del Pànic 12” Del 21 d’octubre de 2006 al 7 de gener de 2007

La Presó “Enraonaments III. Josep Beulas” De l’11 de novembre de 2005al 9 d’abril de 2006

“Enraonaments IV. Cuixart” Del 17 de juny al 17 de setembre 

“Enraonaments V. Esther Boix” Del 2 de desembre de 2006 al 24 de gener de 2007

El Pati “Bonsais” Del 13 al 21 de maig 

El Jardí “Ànima Lliure” Del 13 al 21 de maig

Sala d’Actes “Fons Acefir Dipositat al Museu” Del 13 de maig a l’11 de juny 

“Una Nova Mirada a Josafat” Del 8 de juliol al 24 de setembre 

“Miralls i Miratges. Esther Boix” De l’1 de desembre de 2006 al 7 de gener de 2007
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També s’ha organitzat l’exposició itinerant “Després de l’Informalisme” a
l’Antiga Audiència de Tarragona, contractada per l’Ajuntament de Tarragona,
del l’1 al 26 de març de 2006, i al Museu de l’Art de la Pell de Vic, del 28 de
juliol al 17 de setembre de 2006.

3.2.3. La Peça del Mes
S'han documentat les peces del mes següents:
- Orihuel. Figura femenina a casa d’un antiquari, Oli/tela. 115 x 138 cm. 
Núm. de reg.: 134.617 a càrrec d’Eva Vàzquez.
- Fidel Aguilar. Noia de les trenes, terrissa 31 x 15 x 10 cm. Núm. de reg.: 131.940
a càrrec de Jaume Fàbrega.
- Francesc Gimeno. Natura morta de la magrana, oli/tela. 38 x 55 cm. Núm. de
reg.: 131.966 a càrrec d’Aurèlia Carbonell.
- Autor desconegut. Retrat de M. Dolors de Carles de Ferrer de Mendoza i de
Manresa, fotografia sobre paper. 21 x 13 cm. Núm. de reg.: MDG 619 a càrrec 
de Txús Sartorio.
- Joaquima Casas i Custoy. Esbossos de cartell de Setmana Santa 1951, guaix sobre
paper. 20,2 x 14,4, 20,1 x 13,5, 20,2 x 13,7 cm. Núm. de reg.: 132.735, 132.736,
132.737 a càrrec d’Antoni Monturiol.
- Autor desconegut. Àngel Ceroferari, talla policromada, 64 x 51 cm. Núm. 
de reg.: MDG 1041 a càrrec d’Elisenda Martí.
- Joan Ponç Bonet. Kafka-21, gravat sobre paper. 56 x 36 cm. Núm. de reg.:
132.079 a càrrec de Pilar Giró.
- Joan Brossa i Cuervo. Vampir, gravat sobre paper. 50 x 38 cm. Núm. de reg.:
132.058 a càrrec de Roser Asparó.
- Pep Colomer i Martí. Quadern de Premià, paper. 15,5 x 19,6 cm. Núm. de reg.:
131.839 a càrrec d’Hermínia Bas.
- Fèlix Urgellès. Rierol, oli/tela. 33.5 x 45.5 cm. Núm. de reg.: 130.765 a càrrec
de Pilar Giró.
- Josep Masriera. Una melodia de Schubert, Oli/tela. 100,5 x 140 cm. Núm. de
reg.: 130.979 a càrrec de Dolma Martínez.
- Leonci Quera. Nadales, Aiguafort. Núm. de reg.: 134.717, 134.718, 134.719 
a càrrec d’Esther Boix.

3.2.4. Educació
Dins de l’apartat de difusió les activitats didàctiques són una peça clau, ente-
nent com a educació l’atenció i la formació tant d’escolars com d’adults.

Visites dinamitzades i tallers per a públic escolar:
- De gener a juny de 2006 s'han dut a terme les visites dinamitzades i tallers
adreçats al públic escolar que s’havien ofert al calendari de setembre de 2005.
Amb l'arribada del nou curs escolar, setembre de 2006, aquesta oferta s’ha tor-
nat a dissenyar.

Educació infantil:
- Pel que fa a l'educació infantil s’han mantingut les dues activitats existents al
curs anterior ja que van ser molt ben valorades pel públic. Es tracta de “En
Bernat Xim Pum descobreix on s'amaguen els colors” i “La dansa dels animals
fantàstics”. A més s’ha presentat una activitat nova anomenada “Mirem quadres
amb la rata Sàvia”. El fet d’afegir aquesta nova activitat ha estat conseqüència
de la demanda del professorat ja que volien tenir opció a visitar el Museu amb
el mateix grup al llarg dels tres anys d’educació infantil.
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- “En Bernat Xim Pum” i “Mirem quadres amb la rata Sàvia” són dues activitats ba-
sades en la narració oral que han estat portades a terme per la narradora Sessi Sitjà.
- “La Dansa dels animals fantàstics” ha estat feta per l’Escola de Dansa de Celrà,
entitat amb la qual el Museu ha establert un Protocol de Funcionament.
Aquesta col·laboració amb l’Escola de Dansa de Celrà ha permès ampliar l’oferta
de l’activitat i acollir més grups.

Educació primària:
- L’oferta destinada a l’educació primària s’ha ampliat amb dues noves propos-
tes: “Les pedres parlen”, basada en l’ofici del picapedrer i amb un fort compo-
nent de narració oral i també d’experimentació, i “Pintem sense colors”, un
taller de caire pràctic que permet experimentar l’obtenció de colors amb
substàncies naturals. Aquest taller va néixer com una oferta que el servei educa-
tiu del Museu feia directament en l’entorn de l’escola. Davant l’èxit de la pro-
posta s’ha optat per mantenir la possibilitat de fer-lo a l’escola però també s’ofe-
reix l’oportunitat de fer-lo al mateix Museu.
- Pel que fa a la resta d’activitats es mantenen les que ja tenen una forta consoli-
dació: “Taller de paisatges”, “La dansa dels animals fantàstics”, “Llum i colors en
l’art”, “El vitraller de la catedral” i “Un dia a Girona de la mà del Museu d’Art”.

Educació secundària:
- Respecte de l’ESO s’han mantingut les activitats programades al curs anterior
destacant l’increment de participació a l’itinerari anomenat “Un dia a Girona
de la mà del Museu d’Art”.
- També s’ha dissenyat l’activitat “Llegint entre traços”, una proposta que s’a-
propa a la història a partir de les obres d’art i la literatura.

Batxillerat:
- S’ha substituït l’activitat “Les claus del Museu d’Art”, destinada a l’educació
secundària al batxillerat, per “10 segles d’història de l’art”. Es tracta d’un repàs a
la història de l’art, enfocat als grups de batxillerat que cursen Història de l’Art i
preparen la selectivitat.
- A l'inici del nou curs escolar, setembre de 2006, s’ha establert de nou un
Protocol de Funcionament amb la catedral de Girona per tal d’oferir a les esco-
les tres activitats de manera conjunta: “El vitraller de la catedral”, “Art romànic
i gòtic: pintura, escultura i arquitectura” i “Simbologia religiosa”.

“El museu va de visita. Anem a l’escola”:
- El programa “Anem a l’escola” s’ha concretat al 2006 en dos tallers: “Pintem
sense colors” i “Un retaule en una maleta”.
- La bona acollida del taller “Pintem sense colors” ha fet que s’integri també
dins de l’oferta d’activitats que es porta a terme al mateix Museu.

Activitats programades per a públic familiar els caps de setmana:
- Al primer trimestre de 2006 s’ha programat durant tots els diumenges del mes
de març l’activitat familiar “La dansa dels animals fantàstics”. Una activitat de
moviment corporal i dansa per a tota la família, a partir de la contemplació dels
animals representats a les obres d’art medieval del Museu. Una proposta porta-
da a terme per l’Escola de Dansa de Celrà.
- Amb motiu de “Girona, Temps de flors” i dins de l’activitat “Nit de Museus” la
narradora Sessi Sitjà ha fet la nit del 13 de maig una sessió de contes anomena-
da “Les llegendes del Museu”.
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- Durant tots els diumenges de setembre s’ha ofert l’activitat per a públic fami-
liar anomenada “Les veus de les obres del Museu d’Art”, a càrrec de Sessi Sitjà.

Activitats programades per a públic adult els caps de setmana:
- Durant el mes de juny tots els diumenges s’ha ofert l’activitat per a adults “La
Girona dels artistes”. Es tracta d’un itinerari comentat per les obres que, per ori-
gen o inspiració, tenen un fort lligam amb la ciutat de Girona. La història i les
llegendes, les anècdotes i la literatura acompanyen un recorregut que des de les
sales del Museu s’endinsa en alguns dels indrets més evocadors de la ciutat.
L’itinerari passa per: Museu d’Art Jardins de la Francesa, Jardins d’Alemanys,
Torre Gironella, Passeig de la Muralla, Passeig Arqueològic i Cases de l’Onyar.
- Durant tots els diumenges del mes de novembre l’activitat “Un aperitiu al
Museu” ha convidat el públic adult a assaborir amb els cinc sentits la col·lecció
des del romànic al renaixement. Entendre, sentir, captar l’essència de les peces
clau de l’MD’A.

3.2.5. Documentació
Les úniques novetats fan referència a la biblioteca. L’arxiu general i el d’artistes
han continuat la seva dinàmica habitual sense incorporacions massives i noves.
Pel que fa a la biblioteca, durant l’any 2006 s’han continuat les tasques de
documentació i inventari del fons de la Biblioteca del Museu d’Art de Girona
amb la incorporació de nous exemplars que passen a incrementar aquest fons.
D’aquesta manera, aquest any s’han registrat 2.418 documents que inclouen lli-
bres, revistes, butlletins, manuals, catàlegs d’exposicions i en general publica-
cions de temàtica artística, cultural i social. Tenint en compte el nombre de
2.418 documents registrats fins al dia 31 de desembre de 2006, el fons de la
biblioteca ha passat a tenir un total de 9.329 documents registrats.
S’han continuat les tasques de revisió i ampliació de les dades de les fitxes dels
objectes del Museu. Aquesta informació s’ha actualitzat a la base de dades.
També s’ha continuat digitalitzant les imatges dels objectes, especialment els
objectes dels segles XIX i XX.
S’ha continuat amb la revisió del fons de la Diputació de Girona: comprovació
de les ubicacions dels objectes dipositats en el Museu d’Art i en altres centres o
museus, revisió de les fitxes i actualització de la base de dades. S’ha fotografiat
les ubicacions dels objectes i s’ha incorporat a la fitxa.
S’ha fet la migració de les dades de la base de dades Objectes md’A del progra-
ma Omnis al programa FileMaker. S’ha revisat tota la informació després de la
migració. S’han dut a terme tots els tràmits d’entrada i sortida d’objectes. S’han
atès les consultes sobre el fons del Museu per part d’usuaris externs i també les
consultes internes.

3.2.6. Moviment d’objectes
En total 15 objectes prestats per a exposicions temporals de diferents museus 
i institucions culturals.

Per veure la llista de préstecs per a exposicions temporals, consulteu l’Annex

3.2.7. Dipòsits i donacions
El 2006 el fons del Museu s’ha incrementat amb tres donacions i un dipòsit.

Donacions:
- L’artista Ramon Maria Carrera ha donat una pintura seva titulada Cap de gitana.
2002



- L’artista Emilio Serrano ha donat un gravat seu titulat Adolescència. 1997
- L’artista Carandell ha donat un obra seva titulada Els herois a la victòria (Sèrie
Novena simfonia de Beethoven). 2004

Dipòsits:
- El senyor Ferran Ollé ha dipositat una pintura de Jaume Pons Martí, titulada
Marina.

3.2.8. Arxiu d’imatges
L’arxiu d’imatges del Museu d’Art de Girona ha continuat aquest any 2006
amb les tasques de documentació i control de les imatges.
En total s’han dut a terme un total de 29 sessions fotogràfiques. Les imatges
preses en aquestes sessions han estat ordenades i documentades.
S’han fet un total de 1.964 imatges en suport digital i en diapositiva. S’han fet
un total de 366 diapositives i 1.598 imatges digitals. S’han fet un total de 353
imatges (128 diapositives i 225 imatges digitals) corresponents a 132 peces del
Museu de les quals no disposàvem d’imatge. Es posa de manifest la tendència
del Museu d’Art de Girona a abandonar els formats analògics i adoptar de
forma progressiva el format digital.
La resta, 1.611 imatges, corresponen a activitats dutes a terme pel Museu.
El Museu està adoptant amb un major grau el suport digital per a les seves
imatges, encara que el sistema clàssic de diapositives no s’abandona, sobretot
pel que es refereix a les imatges de peces de l’Md’A.
En aquest moment en la base de dades d’imatges de peces del Museu hi ha un
total de 6.589 registres. Durant aquest any 2006 s’han entrat en aquesta base
519 nous registres.
S’ha gestionat el permís de diferents peticions de fotografies de peces del
Museu per a publicacions i catàlegs d’exposició. També s’han facilitat totes
aquelles imatges necessàries internament per a activitats.
Pel que fa al préstec d’imatges, se n’han prestat 91 amb finalitats educatives 
i d’investigació, o per a la seva difusió o publicació en catàlegs, revistes o 
llibres.

3.2.9. Conservació i restauració
En el tema de conservació podem parlar de dos apartats: la conservació preven-
tiva, que inclouria els elements de millora i manteniment de l’edifici i la con-
servació directa o restauració. En la primera, tenir cura de l’edifici és bàsic per
garantir els nivells òptims de temperatura, humitat, lluminositat, biodegradació
i pol·lució. Pel que fa a la restauració, s’utilitza el taller del mateix Museu, però
per a aquelles accions de certa dificultat i que demanen mitjans, és el Centre de
Restauració de Béns Mobles qui actua.

Controls:
- Es canvien els fulls mensuals dels termohigròmetres i es recullen i es processen
les dades recollides. 
- Durant l’exposició “Alba Daurada” s’han recollit les dades de temperatura i
humitat relativa amb un dataloguer. Una vegada tancada l’exposició s’han pro-
cessat i arxivat les dades.

Equipament:
- Calibratge del luxímetre per l’empresa Accplus.
- Adquisició d’un armari de seguretat de productes químics per a restauració.
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- Instal·lació de prestatges a l’antic espai d’educació, destinat ara a magatzem
d’escultures i reserva de prestatges, embalatges i vitrines.

Restauracions:
- S’han restaurat aquest any en el taller de restauració un total de 35 peces del
fons del Museu i 67 obres d’exposicions temporals. A més a més els Amics 
del Museu han assumit la restauració de la taula de Sant Cristòfol del 1505.

Per veure la llista d’actuacions de restauració de peces del Museu, consulteu l’Annex

3.2.10. Comunicació
En l’àmbit de la comunicació, l’any 2006 ve marcat pel procés d’implementació
de les mesures proposades en el Pla de comunicació i les accions pròpies de
difusió de les activitats i exposicions temporals.
La implementació del Pla de comunicació s’ha concretat en:
- Un canvi de plantejament en el que es refereix a la comunicació del Museu
amb el seu entorn social ja que a partir d’aquest moment es prenen en conside-
ració totes les vies a través de les quals el Museu crea la seva imatge.
- La consideració del Museu com una entitat amb imatge corporativa pròpia.
- La integració de la informació a la base de dades general del Museu de tal
manera que es millora la gestió interna i la circulació de la informació entre els
diferents departaments.
- Els missatges utilitzats en les accions de comunicació responen als objectius
estratègics del Museu.
- Una planificació anual de la publicitat inserida en mitjans per optimitzar-ne el
resultat.
- L’extensió de les relacions amb altres institucions, entitats i empreses a partir
de patrocinis, col·laboracions i convenis.
El desplegament progressiu de les mesures proposades al Pla de comunicació del
Museu d’Art de Girona ha permès un control més directe sobre els diferents
aspectes de la imatge pública i la difusió d’informació de la institució, i també
ha servit per posar al descobert noves mancances o dificultats en l’aplicació de
les mesures esmentades.
Cal remarcar, doncs, que aspectes com la sistematització dels directoris de con-
tactes, de distribució d’informació, o la relació directa amb els patrocinadors
han experimentat una evolució positiva, que cal consolidar en un futur.
La introducció de la noció d’un “museu públic” o el lema “El teu art en movi-
ment” s’ha generalitzat en els darrers missatges publicitaris com a part de la 
trajectòria de la imatge de l’MD’A cap a un públic més popular però no menys
exigent.
A desgrat d’això resta encara una tasca molt important de reforç de la relació
amb el públic de les comarques gironines, que s’observa com un pas lligat a la
vocació de servei del Museu.
Es fa igualment necessari replantejar la promoció de les activitats (visites guia-
des, concerts, cicles, etc.) ja que en moltes ocasions la participació és limitada a
públics ja habituals i reduïts.
Caldrà veure, en un futur proper, les possibilitats de la base de dades del Museu,
ja en funcionament i la implantació de les línies marcades en comunicació per
una nova persona responsable de les taques d’imatge i la comunicació.
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4.1. Subvencions i inversions als museus gestionats pel Departament de
Cultura o per consorci amb participació del Departament

QUADRE 4. SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA ALS MUSEUS GESTIONATS

PEL DEPARTAMENT DE CULTURA O PER CONSORCI AMB PARTICIPACIÓ DEL DEPARTAMENT. 2006

I. Subvencions per a activitats (1) ¤

Museu Nacional d’Art de Catalunya 6.690.381,08

Museu d’Art Contemporani de Barcelona 4.027.948,21

Total I 10.718.329,29

II. Inversions

Museu Nacional d’Art de Tarragona 321.350,00

Museu d'Art de Girona 79.000,00

Total II 400.350,00

III. Subvencions per a infraestructures (1)

Museu Nacional d’Art de Catalunya 2.165.140,26

Museu d’Art Contemporani de Barcelona 445.122,00

Total III 2.610.262,26

TOTAL 13.728.941,55

(1) El 2006 les subvencions al MNAC i al MACBA han estat executades per la Secretaria General del

Departament de Cultura.

4.2. Altres subvencions i inversions de la Subdirecció General del
Patrimoni Cultural

QUADRE 5. ALTRES SUBVENCIONS I INVERSIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI

CULTURAL. 2006

Concepte ¤

Inversions en maquinària, instal·lacions, utillatge, mobiliari i estris 9.666,81

Inversions en equips de procés de dades 10.812,02

Transferència de capital al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats 196.800,00

Transferència de capital al Cercle Artístic Sant Lluc 250.000,00

Transferència de capital en el marc del Conveni amb la Universitat de Lleida per al finançament 300.000,00

de la construcció de la GEPA (Garantia d’Espai per a la Preservació de l’Accés, a Lleida)

TOTAL 766.478,83

5.1. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Blick = Mira!: l'arxiu fotogràfic de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid = das
Fotoarchiv des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Madrid = el archivo
fotogràfico del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Tarragona: Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona: Institutum Archaeologicum Germanicum, 2006.

DUPRÉ I RAVENTÓS, X. Ibers i grecs a l'Hospitalet de l'Infant. Tarragona: Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona, DL 2006.

Reflexos d´Apol·lo: esport i arqueologia a la mediterrània antiga. [Tarragona]: Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona; [Barcelona]: Museu d'Arqueologia de
Catalunya, DL 2006.

5.2. Museu d’Art de Girona
Alba daurada: l'art del retaule a Catalunya. Girona: Museu d'Art de Girona, 2006.
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General del 
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5. Publicacions
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Artistes - Masó - Artesans: exposició del 21 d'octubre de 2006 al 14 de gener de 2007,
Museu d'Art de Girona. Girona: Museu d'Art de Girona, cop. 2006.

L'heretatge plàstic dels Carrera. Girona: Museu d'Art de Girona, 2006.

MARTÍ, Inka. El tresor de Nova York. Girona: Museu d'Art de Girona, 2006.

Modest Cuixart: cirurgia humana. Girona: Museu d'Art de Girona, 2006.

Els peus: mapa i ànima del meu cos: Nirupa. Girona: Museu d'Art de Girona, 2006.
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Correspon a l’Àrea de Desenvolupament i Projecció, assimilada orgànicament a
servei, potenciar les sinergies i la cooperació estratègica i impulsar la innovació
en la gestió cultural, el desenvolupament de nous projectes i l’avaluació.

La seva actuació té com a objectius:
- Impulsar la recollida, creació, difusió i projecció d’informació relativa a l’àm-
bit del patrimoni cultural aprofitant de manera molt especial les oportunitats
que ofereix la tecnologia digital i la xarxa.
- Crear instruments per a l’anàlisi, avaluació i planificació dels objectius i de
l’activitat del conjunt de la Direcció General, per tal que reverteixin en qualitat
de procediments i en millora en prestació de serveis i en accessibilitat a la infor-
mació per als ciutadans.
- Impulsar nous projectes adreçats al coneixement, difusió i projecció del patri-
moni cultural.

Les principals activitats dutes a terme dins l’exercici han estat:
- La coordinació de la definició i observació del compliment dels objectius ope-
ratius de la Direcció General i dels centres adscrits en el marc del Pla d’acció
departamental i de l’actuació del conjunt de la Direcció General en el marc de
seguiment de l’Acció de Govern.
- L’anàlisi des de la perspectiva global de la Direcció General dels projectes pre-
sentats pel conjunt d’unitats per ser inclosos en el denominat Pla director TIC 
o Pla d’innovació.
- La representació de la Direcció General i dels centres adscrits en la Comissió
de Comunicació Departamental.
- La coordinació i interlocució amb la Càtedra UNESCO de Direcció
Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya, per a l’anàlisi de cir-
cuits interns de la Direcció General.
- L’explotació, anàlisi i projecció de dades de l’àmbit del patrimoni cultural amb
especial incidència a les dades relatives a l’actuació feta durant els anys 2004,
2005 i 2006.
- La definició del model de web per la Direcció General del Patrimoni Cultural i
del Portal del Patrimoni Cultural (Patrimoni.cat), de l’arquitectura de dades i de
les propostes de funcionalitats, i el seguiment del desenvolupament d’ambdós
projectes en el marc general de desenvolupament de l’entorn www.gencat.cat,
liderat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana.
- L’elaboració de continguts sobre patrimoni propers al ciutadà en llenguatge 
i temàtica per fer-los accessibles a través del web institucional de la Direcció
General del Patrimoni Cultural i del Portal del Patrimoni Cultural
(Patrimoni.cat).
- L’organització de cursos adreçats a millorar el coneixement i la capacitació del
personal de la Direcció General en les funcionalitats i possibilitats que pot aportar
l’entorn digital en el treball quotidià; també en la potencialitat de l’entorn web.
- La revisió i actualització dels continguts de la publicació Això és Catalunya.
Guia del Patrimoni Arquitectònic.
- El foment de la presència del patrimoni cultural català en el marc de les actua-
cions de promoció promogudes des del mateix Departament: a premsa i revistes,
bànners i publicitat a Internet, i en el marc del conveni amb la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió: anuncis a TV3, Canal 33, teletext i Catalunya
Ràdio.
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En el marc del conveni, s’han produït i emès a TV3 i el Canal 33 els espots 
televisius corresponents a:
- El Quixot/Biblioteca de Catalunya, actuació feta entre els exercicis 2005 
i 2006.
- Jornades Europees de Patrimoni al Museu d’Història de Catalunya.
- Exposició “Alba Daurada” al Museu d’Art de Girona.
- La Ruta dels Ibers, del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
- Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

També s’han programat falques de ràdio corresponents a:
- Jornada de Portes Obertes de la Biblioteca de Catalunya.
- Exposició “Pentinar la Mort” del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
- Jornades Europees de Patrimoni, al Museu d’Història de Catalunya.
- Blick Mirada, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
- Reflexos d’Apol·lo, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
- Exposició “Escolta i Visiona”, a la Biblioteca de Catalunya.
- Exposició “Alba Daurada”, al Museu d’Art de Girona.
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Corresponen a l’Àrea de Difusió i Explotació les funcions següents:
- Dissenyar i impulsar els plans i programes relatius a la Subdirecció General del
Patrimoni Cultural en matèria de documentació, conservació, restauració i difu-
sió dels béns mobles.
- Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques de protecció del
patrimoni cultural moble de Catalunya i vetllar per la seva correcta execució.
- Impulsar i gestionar el catàleg de béns culturals mobles. 
- Conèixer i avaluar els programes de producció cultural i difusió dels museus i
col·leccions de béns culturals mobles de Catalunya.
- Estudiar, analitzar i proposar les edicions i els productes digitals de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
- Promoure la imatge del patrimoni cultural de Catalunya d’acord i coordinada-
ment amb la política de comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

L’Àrea de Difusió i Explotació té per objectius facilitar el coneixement i l’acces-
sibilitat del patrimoni cultural; adequar i desplegar les normes sobre patrimoni
cultural que han de permetre garantir la seva conservació i accessibilitat; imple-
mentar el pla director de preservació i conservació del patrimoni moble per
garantir la seva conservació i accessibilitat; i promoure la millora del patrimoni
i l’augment de la seva presència en l’activitat cultural del país i en els circuits de
turisme cultural de manera prioritària.

Durant l’any 2006 s’han fet 8 reunions de la Comissió Executiva de la Junta de
Museus. En cadascuna de les reunions s’han atès les propostes de sortides o bé de
dipòsits de béns formulades per diversos museus pertanyents a la Generalitat de
Catalunya. Però, a més d’aquests tràmits indispensables per garantir la protecció
del patrimoni, cal fer esment, de manera especial, de les reunions següents:
- 23 de febrer i 2 de març. Sessions dedicades quasi de manera monogràfica al
patrimoni dels Museus de Lleida reclamat pel Bisbat de Barbastre-Montsó. En la
segona sessió els membres de la CEJMC, per unanimitat, es manifesten en favor
d’instrumentar i fer efectiu un pacte de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, el Govern d’Aragó i els bisbats de Lleida i de Barbastre-Montsó a par-
tir del reconeixement de la unitat de col·lecció, però de diverses seus museísti-
ques i d’una gestió conjunta del patrimoni en litigi, proposant alhora la creació
d’un ens superior de cooperació.
- 8 de març. S’hi ha aprovat per unanimitat, i s’ha elevat al Govern de la
Generalitat, la proposta presentada pel patronat del MNAC relativa al nomena-
ment de la senyora Maria Teresa Ocaña com a futura directora del Museu.
- 22 de març. La CEJMC ha declarat per unanimitat el Museu de Montserrat i el
Marítim com a museus d’interès nacional. En la mateixa sessió es presenten els
treballs de la subcomissió d’estudi sobre el marc competencial i d’actuació de la
Junta de Museus.
- 1 de juny. S’ha presentat el programari MuseumPlus.
- 19 d’octubre. Els membres de la CEJMC han autoritzat que s’iniciï la tramita-
ció com a seccions del MAC els museus de Badalona, Reus i el Montsià.
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L’any 2006 s’han fet 12 reunions plenàries, 4 de la Comissió de Valoració i 17
de la Secció d’Exportacions.
S’han informat un total de 215 expedients, dels quals 40 són sol·licituds relati-
ves a patrimoni documental arxivístic, 23 a patrimoni bibliogràfic i 152 de
patrimoni artístic o museogràfic.
Els temes tractats segons les funcions de la Junta han estat els següents:
- 142 informes sobre sol·licituds de permís d’exportació definitiva o temporal de
béns culturals mobles, de les quals 3 informes han estat desfavorables.
- 12 informes sobre l’exercici per part de la Generalitat dels drets de tempteig i
retracte sobre subhasta, per un import de 93.358 euros, de béns culturals amb
destí a arxius, biblioteques i museus.
- 8 informes sobre la inclusió de béns mobles en el Catàleg del Patrimoni
Cultural.
- 42 informes favorables a l’adquisició de béns culturals mobles, per un import
total d’1.666.218 euros, amb destí a arxius, biblioteques, museus o altres centres
patrimonials del Departament de Cultura.
- 12 sol·licituds de taxació i d’informe sobre donacions de béns, per un import
total de 451.625 euros, que ingressen al patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, i de 110.355 euros per a d’altres institucions sense finalitat de lucre,
en aplicació de la legislació tributària i sobre incentius fiscals.
- 3 sol·licituds de taxació i d’informe sobre béns integrants del patrimoni cultu-
ral per lliurament en pagament de deutes tributaris, per un import total de
271.686 euros.

4.1. Catalogació del patrimoni cultural moble de Catalunya
S’han inclòs en el catàleg del patrimoni cultural català els béns culturals
següents:
- 1 orgue positiu d’autor desconegut del segle XIX, de l’església de Sant Nicolau
de Bellpuig. Resolució del Conseller de Cultura de 2 de maig de 2006.
- 4 objectes de mobiliari dissenyats per Josep M. Jujol. Resolució del Conseller
de Cultura de 2 de maig de 2006.
- 1 pintura, oli sobre tela, d’Antoni Tàpies, titulada L’infern. Resolució del
Conseller de Cultura de 18 de juliol de 2006.
- 1 pintura, oli sobre tela, atribuïda a Francisco de Zubarán, titulada La Virgen
María (Magníficat). Resolució del Conseller de Cultura de 18 de setembre de
2006.
- 1 pintura, de Simó Gómez Polo, oli sobre tela, titulada Personatge (Retrat
d’Enric Gómez Polo). Resolució del Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació d’1 de desembre de 2006.

4.2. Inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya
Com a continuació de la campanya iniciada l’any 1988 per a la protecció de
béns culturals mobles de l’Església catòlica, s’han inventariat 2.800 béns
mobles.

4.3. Suport a la documentació i informatització dels museus
L’any 2006 s’ha continuat el procés de constitució i implementació de l’estàn-
dard català del programari MuseumPlus per a la documentació i gestió de béns
mobles museístics. Paral·lelament s’ha iniciat la instal·lació a 24 museus i
col·leccions. Una majoria dels centres n’han fet recepció dels fitxers
d’instal·lació conjuntament amb la migració de les dades anteriorment genera-
des amb altres programaris, ja fossin específics (Dac) o gestors de bases de dades
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genèrics (MS Access o FileMaker). En destaquem les del Museu d’Art Jaume
Morera de Lleida, Museu Picasso, Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol,
Museu Comarcal de Manresa, Museu de l’Art de la Pell de Vic, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Museu de Badalona, Museu-Arxiu Tomàs Balvey de
Cardedeu, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museu del
Montsià, Museu de Vilafranca, Museu de la Pell d’Igualada, Ecomuseu Urbà de
Rubí, Museu de l’Empordà i el Museu d’Arenys de Mar.
S’ha iniciat la convocatòria dels cursos de formació, en la seva modalitat bàsica,
pels tècnics i professionals de museus que treballaran amb l’eina informàtica.
En total han assistit als cursos 194 tècnics.
S’ha convocat també un primer curs dirigit als usuaris que desenvoluparan el rol
d’administradors de la base de dades, amb l’assistència de 13 tècnics de museus.
S’ha activat l’espai de col·laboració a Internet (amb l’eina BSCW) tot permetent-
hi l’accés a aquells usuaris designats des de cada institució, amb l’objectiu d’afa-
vorir la més ràpida presa de contacte i transmissió de la informació relativa al
desenvolupament de la implementació del programari.
El Manual d’usuari, d’acord amb l’estàndard català, ha estat sent desenvolupat
de manera que les funcionalitats a disposició dels usuaris hi estiguessin docu-
mentades.
L’assistència tècnica i documental als museus i centres museístics ha continuat
per a tots aquells centres que encara treballen amb el programari DAC i, s’ha
iniciat per als que en comencen el treball amb MuseumPlus.

4.4. Dipòsits a museus d’objectes propietat de la Generalitat
S’ha fet el dipòsit dels materials arqueològics provinents de 5 excavacions a
Girona (Servei d’Atenció als Museus). També s’ha fet el dipòsit de 4 objectes de
mobiliari dissenyats per Josep M. Jujol, com a obres d’art en dipòsit al Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

4.5. Increment del Patrimoni
S’ha adquirit la pintura gòtica Calvari, part superior d’un retaule de Cruïlles,
autor Ramon Solà II (?), de 130x120 cm. Any execució: entre 1450 i 1500.
Quant a les dacions, l’any 2006 s’han rebut en pagament de deutes tributaris
per un import de 150.253,00 euros 4 objectes de mobiliari dissenyats per Josep
M. Jujol, i per un import de 250.000,00 euros 1 pintura d’Antoni Tàpies titulada
L’infern.

4.6. Seguiment del comerç de patrimoni cultural
L’any 2006 s’ha exercit el dret de tempteig en diverses subhastes:
- a favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya per un import total de
42.311,80 euros.
- a favor i a càrrec d’altres institucions catalanes per un import total de
40.247,00 euros.
Les institucions a favor de les quals s’ha exercit el dret de tempteig són les
següents: Museu de Valls, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona, Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
Pel que fa a sol·licituds d’exportacions s’han tramitat 139 expedients.
Així mateix, s’ha inspeccionat el XX Saló d’Antiquaris, fet a la Fira de
Barcelona, del 25 de maig al 2 d’abril, organitzat pel Gremi d’Antiquaris 
de Catalunya.

DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - ÀREA DE DIFUSIÓ I EXPLOTACIÓ



4.7. Requeriments judicials
S’ha actuat a requeriment del Jutjat de Primera Instància número 2 de Badalona
la sol·licitud de peritació d’una obra de Cecílio Pla, i a requeriment del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Solsona en l’avaluació dels danys ocasionats a
la planta de l’església de Sant Martí de la Corriu.
A requeriment del Jutjat de Primera Instància de Vilafranca del Penedès, per
l’autentificació d’una predel·la del retaule major de l’església de Sant Martí de
Sarroca, atribuïda a Jaume Cabrera.

5.1. El Registre de Museus de Catalunya

5.1.1. Inspeccions
Al 2006 s’han fet 17 inspeccions, de caràcter periòdic, de control del compli-
ment i l’adequació dels museus registrats a la normativa museística, i 1 inspec-
ció d’inici de tràmit d’inscripció al Registre.
A petició dels titulars s’han fet també 9 visites d’assessorament i comprovació
del grau de compliment de la normativa, abans d’iniciar els tràmits d’inscripció
dels centres al Registre de Museus.

5.1.2. Informes
S’han fet 163 informes sobre museus i col·leccions obertes al públic, a petició de
la Conselleria i de diferents direccions generals del Departament de Cultura.

5.2. Dades estadístiques dels usuaris dels museus de Catalunya
Els visitants de les exposicions permanents i temporals dels museus inscrits en
el Registre de Museus de Catalunya, de l’any 2006, han estat 9.791.103. Els
usuaris dels serveis i activitats complementàries dels museus registrats han estat
1.651.673.
De les col·leccions obertes al públic l’any 2006 s’han comptabilitzat un total de
10.882.507 visitants, els quals representen els visitants del 55% d’aquestes insti-
tucions.

5.3. Difusió mitjançant el web del Departament de Cultura
L’any 2006 s’ha continuat treballant en la millora de l’Informatiu Museus en
línia, a la web del Departament de Cultura, amb actualitzacions periòdiques.
La pàgina http://cultura.gencat.net/museus/informatiu/ ha rebut, durant l’any
2006, 99.531 visites.

5.4. Punt de Difusió del Patrimoni Cultural
El Punt de Difusió del Patrimoni Cultural de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2006 ha rebut 29.664 visitants. La procedència dels quals ha estat, aproxima-
dament, del 40% de Catalunya, del 20% de la resta de l’Estat, del 30% de la
resta d’Europa, i del 10% entre l’Amèrica del Sud, l’Amèrica del Nord i el Japó. 
Les temàtiques consultades més freqüents han estat: 35% museus, 30% monu-
ments, 17% territori (comarques, municipis, etc.), 12% monogràfiques (moder-
nisme, art rupestre, císter, castells, etc.), i 6% altres (jaciments arqueològics,
arxius, etc.).

5.5. La sala d’exposicions del Palau Moja
Durant l’any 2006 a la sala d’exposicions del Palau Moja s’han presentat les
exposicions següents:
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QUADRE 1. EXPOSICIONS I VISITANTS A LA SALA D’EXPOSICIONS DEL PALAU MOJA. 2006

Exposició i entitat organitzadora Dates Visitants

“El retorn dels documents confiscats/retornats a Catalunya”. Del 4 de febrer al 12 de març 26.867

Subdirecció General d’Arxius i Arxiu Nacional de Catalunya.

“Llegim”. Institució de les Lletres Catalanes Del 29 de març al 17 de maig 7.452

“Roser Bru: dues vides, dos vidas”. Govern de Xile i Entitat Del 25 de maig al 28 de juny 3.909

Autònoma de Difusió Cultural

“Utopies de l’origen. Avantguardes figuratives als anys 50” De l’11 de juliol al 28 de setembre 8.221

Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

“Ramon Canet”. Govern Balear i Entitat Autònoma Del 5 d’octubre al 28 de desembre 6.056

de Difusió Cultural

5.6. El Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Avançades les obres del nou edifici, s’ha treballat en l'adequació de les
instal·lacions i els elements de suport museogràfic i, paral·lelament, s’ha seguit
treballant amb el programa museogràfic per a la futura instal·lació de les col·lec-
cions. S’ha continuat amb el programa de restauració dels objectes que han de
formar part de l’exposició permanent, així com dels que requereixen un tracta-
ment d’urgència.

5.7. Nous museus d’interès nacional
Per Acord del Govern de la Generalitat de 3 d’octubre de 2006, el Museu de
Montserrat i el Museu Marítim de Barcelona han estat declarats museus d’in-
terès nacional.

5.8. El Servei d’Atenció als Museus
S’ha incrementat la capacitat d’emmagatzematge del magatzem 2 en 71 metres
lineals, i s’han reubicat els dipòsits en funció del tipus de material i de les dife-
rents climatitzacions dels magatzems, situats a Girona.
S’han documentat en format DAC els materials arqueològics dipositats en 244
caixes, pertanyents a 13 jaciments. S’ha incrementat i actualitzat la proposta de
tesaurus per documentar materials arqueològics.
S’ha autoritzat 2 vegades l’accés als materials dipositats per estudiar-los i consul-
tar-los, i s’han fet 8 cessions de materials arqueològics i d’objectes dipositats
temporalment, per estudiar-los i per a diverses exposicions.
S’han fet visites d’assessorament tècnic a diversos museus i institucions patri-
monials, i s’ha donat suport tècnic i logístic al trasllat temporal dels fons del
Museu Municipal de Llívia.
S’ha adquirit material tècnic per cedir en préstec als museus i s’ha fet un total
de 113 préstecs d’equipaments.
S’han fet 5 dipòsits de materials arqueològics procedents de les excavacions
següents:

QUADRE 2. DIPÒSITS DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS. SERVEI D’ATENCIÓ ALS MUSEUS. 

DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Nom del jaciment Municipi Campanya

Castell d'Aro-Entorn Església-Castell de Benedormiens Castell-Platja d’Aro 1999/2000

Plaça mercat de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols 2000

Carrer Ferrocarril Sant Joan Despí 1999

Els Pins del Rocallís Vilanova i la Geltrú 1986

Monestir de Sant Pere de Rodes El Port de la Selva 1969



5.9. Dia Internacional dels Museus
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el dia 18 de 
maig, des de l'Àrea de Difusió i Explotació de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, s’han impulsat i promocionat les activitats que els museus porten a
terme, com la ja tradicional “Descobreix una joia del museu”, amb una participa-
ció de nombroses institucions museístiques, que es poden consultar a la pàgina
web del Departament de Cultura.

5.10. Formació
Organitzat per l’Àrea de Difusió i Explotació, durant els dies 12 i 13 de desem-
bre de 2006 s’ha fet al Museu d’Història de Catalunya un curs sobre “La gestió
dels museus i els seus aspectes legals” al qual han assistit un centenar de direc-
tors i tècnics de museus i personal de l’administració.

6.1. Principals actuacions de conservació-restauració
S’han intervingut obres de museus i d’altres entitats, entre les quals cal destacar:
diverses obres pictòriques del Museu Diocesà de Barcelona (Barcelonès); conjunt
de pintures sobre tela de la capella de la Immaculada Concepció de la catedral
de Tarragona (Tarragonès); primera fase de la restauració de la Vil·la Romana
dels Munts (Altafulla, Tarragonès) en col·laboració amb el Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona (Tarragonès); conjunt de dibuixos de Francesc Borràs
del Museu de la Noguera (Balaguer, Noguera); col·lecció d’arqueologia i altres
béns mobles que formen part del nou projecte museogràfic del Museu de Lleida
Diocesà i Comarcal (Segrià), i obres escultòriques destinades a l’exposició “Alba
Daurada. L’art del retaule a Catalunya: 1600-1792 circa”, organitzada pel Museu
d’Art de Girona (15 de juliol-10 de desembre de 2006).
A partir del conveni signat l’any 2005, del qual forma part la Generalitat, s’ha
dut a terme la finalització del projecte de conservació-restauració i muntatge
definitiu de quatre retaules dels segles XV-XVI, procedents d’esglésies de dife-
rents poblacions del municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).
Pel que fa a materials arqueològics, s’ha intervingut, entre d’altres, material dels
jaciments següents: Vil·la Romana del Vinyet (Sitges, Garraf); fossat est del
Castell Cartoixa de Vallparadís –Museu de Terrassa, Vallès Occidental–; 
jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà (Baix Llobregat); jaciments de
Can Gambús i Can Piteu –Museu d’Història de Sabadell, Vallès Occidental–;
jaciment de Ca n’Oliver –Museu de Ca n’Ortadó, Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental)–, i diverses peces del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
(Solsonès).
Dins del programa de subvencions 2006, del Departament de Cultura, el
CRBMC ha supervisat 36 subvencions per a la conservació preventiva i la con-
servació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català,
concedides per la Direcció General del Patrimoni Cultural.

6.2. Actuacions i estudis de conservació-restauració
El Centre de Restauració ha fet 438 actuacions de conservació-restauració i 12
estudis a les seves instal·lacions i in situ:
- 235 obres procedents de museus nacionals, comarcals i locals
- 72 obres procedents de l’Església catòlica
- 105 obres de procedència diversa
De les 450 actuacions, 404 s’han fet a les instal·lacions del CRBMC i 46 in situ.

Per veure el detall d’actuacions i estudis de conservació-restauració, consulteu l’Annex
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QUADRE 3. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ. PER COMARQUES. 2006

Comarca Total Escultura Material Material Material Material Pintura Pintura Pintura

arqueo- divers arxiu tèxtil mural fusta tela

lògic

Alt Camp 12 11 - - 1 - - - -

Alt Empordà 3 - - - 1 - 2 - -

Alt Penedès 2 - - - - - 2 - -

Alt Urgell 6 - - - - - - 5 1

Anoia 5 2 1 - - - 2 - -

Bages 11 4 1 - - - - - 6

Baix Camp 5 4 - - 1 - - - -

Baix Empordà 1 - - - - - 1 - -

Baix Llobregat 18 - 18 - - - - - -

Baix Penedès 1 1 - - - - - - -

Barcelonès 60 5 - 3 8 1 1 14 28

Garraf 76 5 71 - - - - - -

Garrotxa 2 - - 1 - - - 1 -

Gironès 13 5 4 2 - - - 1 1

Maresme 5 4 - 1 - - - - -

Montsià 1 - - - - - - - 1

Noguera 21 - - - 16 - - 3 2

Pallars Jussà 4 - 1 - - - 1 - 2

Pla de l'Estany 3 - - 3 - - - - -

Segrià 35 4 24 - - - 3 1 3

Selva 1 1 - - - - - - -

Solsonès 18 1 16 - - - - - 1

Tarragonès 21 1 1 - - - 5 - 14

Urgell 6 2 - 1 - - - - 3

Val d'Aran 1 - - - - - - 1 -

Vallès Occidental 115 5 94 - 4 - - 1 11

Vallès Oriental 3 1 1 - - - - 1 -

Resta de l'Estat 1 - - - - - - 1 -

TOTAL 450 56 232 11 31 1 17 29 73

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ. 2003-2006
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GRÀFIC 2. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ, PER TIPUS D’OBRA. 2006. EN %

GRÀFIC 3. ESTUDIS DE CONSERVACIÓ, SEGONS TIPUS D’OBRA. 2006
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6.3. Conferències i cursos organitzats pel Centre
- Conferència “Aplicacions pràctiques de les noves tecnologies a la Història de
l’Art”. A càrrec del senyor Santiago Alcolea, director de l’Institut Amatller d’Art
Hispànic. 21 de març de 2006.
- Conferència “Evolució dels vernissos aplicats a la conservació-restauració de
les obres d’art”. A càrrec del Dr. E. René de la Rie. 8 de juny de 2006.
- Seminari Els vernissos en la conservació-restauració de pintures: resultats 
de les últimes investigacions i les seves aplicacions. 8 i 9 de juny.
- Curs Aplicacions de tècniques especials d’assaigs no destructius en obres d’art.
Caracterització i avaluació dels danys produïts pels xilòfags. 19 de juny, amb
una durada de 6 hores lectives.

6.4. Subvencions
S’han executat subvencions de lliure concurrència per a la restauració de béns
mobles per valor de 241.892,23 euros.

QUADRE 4. SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES.

2006

Comarca Població Localització Obra subvencionada

Alt Camp Valls Museu de Valls 2 talles de fusta policromada. Dos reis bíblics. 

Atribuït a Lluís Bonifàs i Massó, 1754

Alt Camp Valls Museu de Valls 2 talles de fusta policromada. Dos àngels. 

Atribuït a Lluís Bonifàs i Massó, 1760

Alt Empordà L'Armentera Església de Sant Martí Pintura mural al sec. Capella sud del creuer. 

Volta i paret est amb motius ornamentals. Joan 

Carles Panyó, 1801. Volta: segle XX

Pintura tela
16,2%

Pintura fusta 
6,4%

Pintura mural 3,8%

Material arqueològic 
51,6%

Material tèxtil 0,2%

Material divers 
2,4%

Material arxiu
6,9%

Escultura 
12,4%
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Alt Empordà Garriguella Santuari de la Mare Pintura mural al sec. Carlemany i el seu exèrcit

de Déu del Camp (fragment). Segle XVIII. 8,12 m2 aprox.

Anoia Igualada Església de Santa Maria Talla d'alabastre. Dos àngels ceroferaris. Josep 

Sunyer i Jacint Morató, 1718-1747

Anoia Sant Pere del Vim Església de Sant Pere Pintura mural a la calç. Part superior de l'absis, 

arc triomfal i intradós de l'arc preabsidal. Motius 

ornamentals i sant Pere entronitzat. Diverses 

èpoques. 20 m2 aprox.

Alt Penedès Les Cabanyes Església de Sant Valentí Pintura mural al sec. Volta de la nau. Cel 

estrellat. Època gòtica

Alt Penedès Sant Miquel Capella del Sant Sepulcre Pintura mural. Fresc. Escenes de salvació 

d'Olèrdola i del Judici final. Segles XI-XII

Bages Balsareny Església parroquial - 3 quadres pintats a l’oli. Retrat de monjo 

de Santa Maria escrivà; retrat de sant, i sant Miquel. Autor i 

època per determinar.

- Motlle de guix. Crist crucificat. 1a meitat 

del segle XX.

Bages Manresa Museu Comarcal Talla de fusta policromada i pintura sobre fusta. 

de Manresa Guardapols del retaule del Carme, procedent de

l'església del Carme, de Manresa: 8 medallons 

amb representacions de diferents sants i monjos 

carmelitans. Finals del segle XVII

Bages Moià Museu Municipal Material arqueològic i paleontològic. Diversos 

de Moià materials. Quaternari, neolític, edat del ferro, 

edat del bronze i segles XVI-XVII. Coves del 

Toll-Toixoneres i altres jaciments

Barcelonès Barcelona Museu Frederic Marès Escultura en bronze. 220 exvots. Època ibèrica

Barcelonès Barcelona Museu Diocesà Quadre pintat a l’oli. Últim sopar. Atribuït 

de Barcelona a Antoni Viladomat. Segle XVIII

Barcelonès Barcelona Museu d'Història Material tèxtil. Oli sobre tela. Fragment central 

de la Ciutat de la bandera de santa Eulàlia. Benet Sanxes 

Galindo, 1582. Núm d’inv. MHCB 246

Barcelonès Barcelona Museu Etnològic Materials diversos. Fusta gravada en relleu i 

fusta amb metall encastat. 1.312 motlles 

d'estampació d'indianes. Segle XX

Barcelonès Barcelona Museu Picasso Conservació preventiva i adequació de sistemes 

d'embalatge a les sales de reserva del museu

Barcelonès Barcelona Museu Picasso Elaboració d'una vitrina climàtica passiva per al 

quadre pintat a l’oli sobre cartró La Nana. 

Pablo Picasso, 1901. Núm d’inv. MPB 4274

Baix Empordà Fontclara Església de Sant Pau Pintura mural a la calç (segle XII) i pintura 

al tremp (ca. 1960). Absis: Maiestas amb 

el tetramorf i cor d'apòstols. 15 m2 aprox.

Baix Penedès Banyeres Fundació Josep Cañas Esbós de guix. La sardana. Josep Cañas, 1966. 

del Penedès Núm. d’inv. MJC 446

Garrotxa Olot Museu Comarcal Conservació preventiva i restauració de les obres 

de la Garrotxa de les àrees de reserva del museu

Garrotxa Olot Església de Sant Esteve Taula pintada al tremp sobre fusta. Calvari. 

Mestre d'Olot. Segle XV. 125 x 80 cm

Gironès Girona Església de la Mare Quadre pintat a l’oli. Jesús entre els doctors. 

de Déu dels Dolors Principis del segle XIX. 360 x 460 cm
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Gironès Girona Catedral de Girona Capella de Santa Anna: retaule dedicat a santa 

Anna, bancals laterals, pintura mural, elements 

arquitectònics i reixa. Segles XII i XVIII

Gironès Girona Catedral de Girona Capella del Bell Ull: retaule dedicat a la Mare 

de Déu del Bell Ull (segle XVIII) i elements 

arquitectònics ornamentals (època gòtica).

Gironès Quart Església parroquial de Fusta i guix. Retaule de sant Mateu. Autor 

Sant Mateu de Montnegre desconegut, 1880 i segle XX. 460 x 430 cm

Noguera Balaguer Museu de la Noguera 2 taules. Anunciació i Calvari. Mestre 

de Balaguer. Segle XVI

Pla de l’Estany Banyoles Museu Darder Guix policromat sobre fusta. 3 plafons didàctics: 

d'Història Natural tors en vista dorsal; tors en vista frontal i braç, 

i tors en tall sagital i cama. Segle XIX. Núm. 

d’inv. MDHN 1104, MDHN 1107, MDHN 1108.

Pla de l’Estany Banyoles Museu Darder Guix policromat. Plafó didàctic: Ictiosaure fòssil. 

d'Història Natural Segle XIX. MDHN 1930.

Pla de l’Estany Banyoles Museu Darder Guix, cartró pedra i vidre policromat. Plafó 

d'Història Natural didàctic: ull humà. Segle XIX. MDHN 1350/814

Pallars Jussà Isona i Museu de la Conca Dellà Metalls procedents de diversos jaciments 

Conca Dellà dels Pallars Jussà. Època romana

Pallars Jussà Moror Església de Sant Miquel Pintura mural a la calç. Pantocràtor, apostolat 

i ornamentacions. Segle XIII

Pallars Jussà Talarn Església parroquial 2 quadres pintats a l’oli. Jesús davant Pilat

de Sant Martí i Marededéu del Carme. Segle XVII

Val d’Aran Vielha Musèu dera Val d'Aran Taula pintada al tremp. Escenes de la vida i del

suplici de sant Sernilh. Mestre de Vielha. Segle XV

Vallès Occidental Sabadell Museu d'Art de Sabadell 15 quadres d’Esteve Valls Baqué i Lluís Molins 

de Mur. 1a meitat segle XX

Vallès Oriental Santa Agnès Església de Santa Agnès Fusta policromada. Retaule de sant Bartomeu. 

de Malanyanes 1705-1708. 5,20 x 3,90 m

Vallès Oriental Vallcàrquera Església de Sant Pere Pintura sobre fusta. Retaule de sant Pere. 

Autor desconegut. Segles XVI-XVII

6.5. Execució pressupostària
S'han concedit 10 beques de 5 mesos de durada, per fer pràctiques de conserva-
ció-restauració de béns culturals mobles a les dependències del Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, de Valldoreix, en les especialitats de
pintura, escultura, materials arqueològics i tècniques fotogràfiques aplicades a la
restauració de béns culturals mobles. El total de la inversió en aquesta activitat
és de 73.623,50 euros.
S’han concedit subvencions a corporacions locals, ens privats i a entitats públi-
ques per un import de 253.000,00 euros, dels quals se n’han executat
241.892,23 euros.
Cal destacar la participació del CRBMC en la restauració del conjunt de retaules
d’època barroca cedits per diversos museus, esglésies i arxius de tot el territori
català de cara a l’exposició “Alba Daurada. L’Art del Retaule a Catalunya: 1600-
1792 circa” que es va fer al Museu d’Art de Girona des del dia 15 de juliol al 10
de desembre de 2006.
A més, s’han invertit 58.833,60 euros en maquinari, instal·lacions i utillatge,
26.492,66 euros en mobiliari, 66.988,70 euros en actuacions de recuperació del
patrimoni cultural.
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QUADRE 5. RESUM DE SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN

RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES. 2006

Concepte ¤

I. Subvencions per a activitats

Beques per a pràctiques de conservació i restauració de béns mobles 73.623,50

Total I 73.623,50

II. Inversions

Maquinària, instal·lacions i utillatge 58.833,60

Mobiliari 26.492,66

Altre immobilitzat material: actuacions de recuperació del patrimoni cultural 66.988,70

Total II 152.314,96

III. Subvencions per a obres i infraestructures

A corporacions locals:

Subvencions de concurrència pública 144.207,79

A famílies i institucions sense finalitat de lucre:

Subvencions de concurrència pública 97.684,44

Total III 241.892,23

TOTAL 467.830,69

QUADRE 6. SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER A ACTIVITATS MUSEÍSTIQUES.

2006

Museus ¤

I. Museus dependents de corporacions locals

Consells comarcals 170.300,00

Museus dependents d’ajuntaments:

Museu Comarcal de la Garrotxa (Olot) 34.000,00

Museu de la Ceràmica de la Bisbal 30.000,00

Museu del Vi de Vilafranca del Penedès 300.000,00

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 18.000,00

Museu Picasso 60.000,00

Museu de la Conca Dellà 17.980,00

Casa Museu Verdaguer de Folgueroles 15.000,00

Altres museus (concurrència pública) 185.724,00

Total I 831.004,00

II. Museus privats 

Museu Diocesà de Solsona 124.300,00

Museu Episcopal de Vic 318.646,12

Altres museus (concurrència pública) 26.983,15

Total II 469.929,27

III. Consorcis i fundacions (1)

Fundació Joan Miró (2) 372.600,00

Fundació Antoni Tàpies (2) 372.600,00

Fundació Apel·les Fenosa 41.000,00

Museu Pau Casals 70.000,00

Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal 250.360,84

Altres museus (concurrència pública) 29.000,00

Total III 1.135.560,84

TOTAL 2.436.494,11

(1) No s'hi inclouen les transferències i inversions als museus gestionats pel Departament de Cultura o per

consorci amb participació del Departament (vegeu Subdirecció General del Patrimoni Cultural).

(2) Les subvencions han estat executades per la Secretaria General del Departament.

7. Subvencions 
i inversions 
en museus
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QUADRE 7. SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN OBRES I INFRAESTRUCTURES DE

MUSEUS. 2006

Museus ¤

I. Museus dependents de corporacions locals

Museu de l’Exili 300.000,00

Pujalt (Anoia). Consolidació campament republicà 100.000,00

Museu dels Sants d'Olot 131.000,00

Museu del Montsià 100.000,00

Museu de la Gabella d'Arbúcies 30.000,00

Museu Darder i Museu Arqueològic de Banyoles 264.000,00

Museu d'Història Natural 60.000,00

Museografia del Castell de Sort 24.000,00

Altres museus (concurrència pública) 387.722,80

Total I 1.396.722,80

II. Museus privats

Museu Diocesà de Solsona 34.000,00

Museu Episcopal de Vic (subvenció 2005) 698,20

Altres museus (concurrència pública) 71.000,00

Total II 105.698,20

III. Consorcis i fundacions (1)

Fundació Joan Miró (2) 169.488,62

Fundació Pau Casals 131.200,00

Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal 812.784,09

Altres museus (concurrència pública) 29.000,00

Total III 1.142.472,71

TOTAL 2.644.893,71

(1) No s'hi inclouen les transferències i inversions als museus gestionats pel Departament de Cultura o per

consorci amb participació del Departament (vegeu Subdirecció General del Patrimoni Cultural).

(2) Les subvencions han estat executades per la Secretaria General del Departament.

QUADRE 8. INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN OBRES I INFRAESTRUCTURES DE

MUSEUS. 2006

Concepte ¤

Museu Episcopal de Vic 59.780,51

Inversions en mobiliari i estris 292,32

Inversions en equips de procés de dades 32.988,94

Inversions en altre immobilitzat material: adquisició de patrimoni museístic 210.000,00

Inversions en altre immobilitzat immaterial 4.972,00

TOTAL 308.033,77

DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - ÀREA DE DIFUSIÓ I EXPLOTACIÓ
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QUADRE 9. RESUM DE SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN MUSEUS.

2006 (1)

Concepte ¤

I. Subvencions per a activitats museístiques 

Subvencions a museus dependents de corporacions locals 831.004,00

Subvencions a museus privats 469.929,27

Consorcis i fundacions (1) 1.135.560,84

Total I 2.436.494,11

II. Subvencions per a obres i infraestructura

Subvencions a museus dependents de corporacions locals 1.396.722,80

Subvencions a museus privats 105.698,20

Consorcis i fundacions (1) 1.142.472,71

Total II 2.644.893,71

III. Inversions 308.033,77

TOTAL 5.389.421,59

(1) S’hi inclouen les subvencions a la Fundació Antoni Tàpies i a la Fundació Antoni Miró, que han estat

executades per la Secretaria General. 

GASCÓN, Carles; FONT, Teresa. Els retaules gòtics de la Vall de la Vansa i Tuixén.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006.

Informatiu museus. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, 2006. Núm. 70 (primavera), 71 (estiu), 72 (tardor) i 73 (hivern).
Consultable també a Internet: http://cultura.gencat.net/museus/informatiu.htm

8. Publicacions
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Les funcions de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial són:
a) Promoure els programes d’inversió de la Direcció General relatius al patrimoni
cultural immoble, arqueològic i arquitectònic, tant propis com derivats de l’1%
cultural.
b) Establir i sistematitzar els circuits de comunicació per tal de coordinar les
actuacions d’aquesta Àrea en el territori.
c) Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques preventives i vetllar
per la seva correcta execució.
d) Coordinar el desenvolupament de les funcions en l’àmbit de la topografia i la
delineació de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2.1. Declaracions de béns culturals d’interès nacional
La Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català regula la declaració dels béns culturals
d’interès nacional (BCIN) de Catalunya.
En aplicació d’aquesta Llei, s’han fet les actuacions següents:
S’han declarat béns culturals d’interès nacional 7 monuments i 4 entorns de
protecció.

QUADRE 1. BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL DECLARATS. 2006

Municipi Comarca Bé

Monuments històrics (7)

Barcelona Barcelonès Fundació Joan Miró

Barcelona Barcelonès Gran Teatre del Liceu

Granollers Vallès Oriental La Porxada

Igualada Anoia La Igualadina Cotonera

Organyà Alt Urgell Església de Santa Maria

Mont-roig del Camp Baix Camp Mas Miró

Tremp Pallars Jussà Santa Maria de Valldeflors

Entorn de protecció (4)

Barcelona Barcelonès E. Casa Batlló i Casa Ametller

Barcelona Barcelonès E. Parc Güell

Barcelona Barcelonès E. Parc Güell

Barcelona Barcelonès E. Casa Vicens

S’ha incoat l’expedient per declarar bé cultural d’Interès nacional de 7 béns i 
2 entorns de protecció.

QUADRE 2. BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL INCOATS. 2006

Municipi Comarca Bé

Monuments històrics (7)

Barcelona Barcelonès Gran Teatre del Liceu

Granollers Vallès Oriental La Porxada

Igualada Anoia La Igualadina Cotonera

Organyà Alt Urgell Col·legiata de Santa Maria

Ribera d’Ondara Segarra Sant Pere dels Arquells

Tremp Pallars Jussà Santa Maria de Valldeflors

Begur Baix Empordà Torre adossada Casa Pella i Forgas

Entorns de protecció (2)

Barcelona Barcelonès Palau Güell

Barcelona Barcelonès Casa Vicens
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2.Protecció del 
Patrimoni 
Arquitectònic
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2.2. Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català
S’han sol·licitat 7 informes sobre monuments històrics i 8 sobre entorns de 
protecció.

QUADRE 3. EXPEDIENTS AMB INFORMES DEL CONSELL ASSESSOR DEL PATRIMONI CULTURAL

CATALÀ. 2006

Municipi Comarca Bé

Monuments històrics (7)

Arboç, l’ Baix Penedès Església de Sant Julià

Barcelona Barcelonès Parlament

Barcelona Barcelonès Museu de Zoologia

Creixell Tarragonès Arquitectura militar

Riner Solsonès Santuari del Miracle

Torre de Cabdella, la Pallars Jussà Església de Sant Vicenç

Torre de Cabdella, la Pallars Jussà Església de Sant Martí 

Entorns de protecció (8)

Barcelona Barcelonès Torre Figueres-Bellesguard 

Barcelona Barcelonès Pavellons Finca Güell-Palau Pedralbes

Barcelona Barcelonès Casa Milà (La Pedrera)

Barcelona Barcelonès Col·legi Teresià 

Barcelona Barcelonès Casa Calvet 

Barcelona Barcelonès Porta i tanca de la Finca Miralles

Mataró Maresme Cooperativa Obrera Maratonina

Tarragona Tarragonès Torre dels Escipions

2.3. Institut d’Estudis Catalans
S’han sol·licitat 6 informes sobre monuments històrics i 8 sobre entorns de 
protecció.

QUADRE 4. EXPEDIENTS AMB INFORMES DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. 2006

Municipi Comarca Bé

Monuments històrics (6)

Arboç, l’ Baix Penedès Església de Sant Julià

Barcelona Barcelonès Parlament

Barcelona Barcelonès Museu de Zoologia

Riner Solsonès Santuari del Miracle

Torre de Cabdella, la Pallars Jussà Església de Sant Vicenç

Torre de Cabdella, la Pallars Jussà Església de Sant Martí 

Entorns de protecció (8)

Barcelona Barcelonès Torre Figueres-Bellesguard 

Barcelona Barcelonès Pavellons Finca Güell-Palau Pedralbes

Barcelona Barcelonès Casa Milà (La Pedrera)

Barcelona Barcelonès Col·legi Teresià 

Barcelona Barcelonès Casa Calvet 

Barcelona Barcelonès Porta i tanca de la Finca Miralles 

Mataró Maresme Cooperativa Obrera Maratonina  

Tarragona Tarragonès Torre dels Escipions
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3. Actuacions
d’inspecció

4. Comissions
territorials 
del Patrimoni
Cultural 

2.4. Contractació
S’han contractat els treballs de redacció per a la declaració com a béns culturals
d’interès nacional dels elements següents:

QUADRE 5. CONTRACTACIÓ DE TREBALLS DE REDACCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE BÉNS. 2006

Municipi Bé ¤

Aiguamúrcia Monestir de Santes Creus 12.000,00

Sant Llorenç de Morunys Santuari del Llord (Plànols) 12.000,00

Sant Llorenç de Morunys Santuari del Llord (Història) 3.000,00

Amer Conjunt Històric d’Amer 12.000,00

Hostalric Conjunt Històric d’Hostalric 12.000,00

Querol Església de Sant Jaume 11.999,99

Gandesa Església i Casa de la Vila 11.950,00

Gandesa Presó 12.000,00

Gavà Entorn Mas Rosés 2.992,80

Sanaüja Església de Santa Maria 11.600,00

TOTAL 101.542,79

En col·laboració amb els arquitectes dels serveis territorials, s’han fet les següents
inspeccions, visites i/o informes relatius a:

QUADRE 6. ACTUACIONS D’INSPECCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA SOBRE EL PATRIMONI

ARQUITECTÒNIC. PER SERVEIS TERRITORIALS. 2006

Servei territorial Nombre % Nombre d’actuacions %

d’actuacions sobre BCIN

Barcelona 73 38,62 22 30,14

Girona 34 17,99 13 38,24

Lleida 36 19,05 21 58,33

Tarragona 33 17,46 20 60,61

Terres de l’Ebre 13 6,88 4 30,77

TOTAL 189 100 80 42,33

Per veure el detall de les actuacions d’inspecció, consulteu l’Annex

S’han informat a les comissions territorials de Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i les Terres de l’Ebre el nombre d’expedients que es detalla a 
continuació:

QUADRE 7. DADES DE LES COMISSIONS TERRITORIALS DEL PATRIMONI CULTURAL. 2006

Barcelona Tarragona Lleida Girona Terres de l’Ebre Total

Sessions 9 10 8 8 9 44

Expedients examinats 133 544 157 446 152 1.432

Expedients aprovats 84 416 150 145 59 854

Expedients aprovats 25 349 63 168 69 674

amb condicions

Subtotal aprovats 109 765 213 313 128 1.528

Expedients denegats 15 37 9 76 22 159

Recursos contra Acords 0 6 1 6 1 14

Per veure els recursos d’alçada presentats contra acords de les comissions 

territorials del Patrimoni Cultural, consulteu l’Annex.
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5. Difusió

6. Programa
europeu Working
Heritage

7. Subvencions i
inversions

S’han fet cursos de formació en el programa Vignette i s’ha iniciat la publicació
del nou web del Departament de Cultura.

La nova exposició virtual “Working Heritage, Treballant el Passat, Treballem el
Futur” del projecte Culture 2000 sobre patrimoni industrial s’ha incorporat a
l’apartat Herein, al web del Consell d’Europa.
Aquesta exposició presenta una selecció d’indrets que mostren com el patrimo-
ni industrial pot inscriure’s positivament en la vida urbana del dia d’avui i del
demà. Comparant els mètodes de protecció i de gestió, els participants volen
identificar els punts comuns d’aquestes iniciatives innovadores que contribuei-
xen a l’èxit i a la sostenibilitat i que, alhora, reforcen la identitat dels llocs i
dels seus habitants.
Els resultats d’aquest projecte han estat presentats a cada país per una exposició
itinerant disponible també en format CD-ROM i, des d’ara també en aquest
web d’Internet.

7.1. Subvencions per a la redacció d’instruments de planejament
S’han concedit 6 subvencions de planejament del patrimoni cultural català als
ajuntaments dels municipis següents:

QUADRE 8. SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DEL PATRIMONI

CULTURAL CATALÀ. 2006

Municipi – Objecte de planejament Comarca ¤

Guimerà Urgell 12.000,00

Montblanc Conca de Barberà 12.000,00

Corbera d’Ebre Terra Alta 12.000,00

Santa Coloma de Cervelló – Colònia Güell Baix Llobregat 11.994,40

Sant Jaume de Frontanyà Berguedà 12.000,00

Consell Comarcal del Baix Empordà – Sant Miquel de Cruïlles Baix Empordà 12.000,00

TOTAL 71.994,40

7.2. Altres subvencions per a activitats

QUADRE 9. SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE L’ÀREA DE PLANIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL.

2006

Concepte ¤

Transferències a corporacions locals:

Consorci de la Vall de Boí 60.000,00

Transferències a altres institucions sense finalitat de lucre:

Monestir de Ripoll. Manteniment de la portalada 13.562,11

Vallbona de les Monges. Vigilància 19.570,80

TOTAL 93.132,91
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7.3. Inversions i subvencions de capital per a la restauració del patrimo-
ni arquitectònic

7.3.1. Subvencions de lliure concurrència per a l’execució d’obres de 
restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural (convo-
catòria 2006-2008)

QUADRE 10. SUBVENCIONS PER OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES. NOMBRE

DE SOL·LICITUDS. 2006

Demarcació Ajuntaments Entitats Total %

Barcelona 64 30 94 29,6

Girona 37 27 64 20,1

Lleida 73 15 88 27,7

Tarragona 23 30 53 16,7

Terres de l’Ebre 9 10 19 5,9

TOTAL 206 112 318 100

QUADRE 11. NOMBRE DE SUBVENCIONS ATORGADES PER OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ

D’IMMOBLES. 2006

Demarcació Ajuntaments Entitats Total %

Barcelona 17 7 24 23,5

Girona 10 9 19 18,6

Lleida 21 4 25 24,5

Tarragona 13 13 26 25,5

Terres de l’Ebre 5 3 8 7,9

TOTAL 66 36 102 100

El 2006 s’han executat en subvencions de lliure concurrència, en el marc de la
convocatòria 2005-2007, 1.065.806,70 euros, i en el marc de la convocatòria
2006-2008, 209.999,00 euros. En total doncs, s’han executat 1.275.805,70
euros.

7.3.2. Inversions per a la restauració del patrimoni arquitectònic en
monuments propis
L’any 2006 el Departament de Cultura ha invertit 3.299.648,21 euros per fer inter-
vencions de restauració i consolidació de monuments propis. Aquesta inversió ha
significat l’actuació sobre 15 monuments de 15 poblacions diferents.

QUADRE 12. INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.

2006

Comarca Municipi Obra Euros

Alt Camp Aiguamúrcia Monestir de Santes Creus: obres de restauració de la teulada del claustre posterior; 

actuacions geotècniques dins el marc del projecte de consolidació estructural del Palau Reial 

(inclou estudi geotècnic de la sala d’actes i complementari); ampliació de les investigacions 

estructurals al Palau Reial. 51.021,10

Bages Cardona Castell: obres de restauració de la torre mestra o de l’homenatge (pluriennal) i del claustre i entorn. 273.919,50

Segarra Cervera Universitat de Cervera: projecte i obres de restauració de les cobertes. 144.625,00

Garrigues Cogul “Cova dels Moros”: aixecament topogràfic i projecte executiu de les instal·lacions del Centre 

d’Interpretació de les pintures rupestres; projecte bàsic i execució del Centre d’Interpretació. 39.173,30

Alt Empordà L’Escala Empúries: reforma del projecte del pòrtic del fòrum romà d’Empúries; projecte executiu 

del Centre d’Acollida de les ruïnes d’Empúries. 42.587,99

Gironès Girona Aixecament planimètric de la façana principal de Sant Pere de Galligants. 4.576,29
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Segrià Lleida Seu Vella: obres de restauració de la canònica; cales arqueològiques a l’ala nord del claustre; 

obres de restauració de la Capella de Requesens; obres de restauració de la façana 

de l’Anunciata; actuacions d’urgència a les façanes del sector nord-est, capçalera 

i façana sud; obres de restauració de l’absis nord*. 1.424.336,09

Ribera d’Ebre Miravet Castell de Miravet: projecte i obres de reparació de la cara interior de la muralla del 2n recinte; 

projecte i obres del desmuntatge arqueològic del bastió; pla d’actuacions per al coneixement de 

certes zones; projecte i obres d’excavació extensiva i passera; excavació arqueològica davant 

de la llinda de la porta de la sala de les cavallerisses. 86.742,68

Priorat Morera Cartoixa d’Escaladei: obres de restauració. 53.797,55

de Montsant

Alt Penedès Olèrdola Església de Sant Miquel: obres de restauració. 21.137,29

Alt Empordà El Port de la Selva Monestir de Sant Pere de Rodes: obres d’arranjament del camí de llevant; projecte 

per a les instal·lacions elèctriques d’alta tensió; obres de consolidació del campanar i la torre 

de l’homenatge i dependències annexes al claustre*; aixecament de plànols de Santa Helena. 327.200,24

Berguedà La Quar Monestir de Sant Pere de la Portella: obres de restauració pluriennals (2005-2006). 271.733,15

Vallès Occidental Sant Cugat Monestir de Sant Cugat: sondejos arqueològics a la coberta de l’església. 8.004,00

Tarragonès Tarragona Muralles de Tarragona: estudi tècnic previ a la consolidació estructural i estudi arqueològic. 18.145,32

Alt Empordà Vilabertran Conjunt Monumental: Sondejos arqueològics; aixecament de plànols i obres de restauració de 1a fase,

actuació 2a, etapa 1a de l’antiga hostatgeria i posada en ús de la planta baixa com a futur punt 

d’accés i control de visitants; projecte dels acabats d’ala de llevant del pati del Palau Abacial, fase III; 

projecte d’instal·lacions; estudi historicoarqueològic i projecte d’adequació de la Casa Gòtica 

de l’interior del pati del Palau Abacial; obres a la capella dels Rocabertí*; projecte de restauració 

del Palau de l’abat; pla d’usos. 484.568,71

Altres inversions 48.080,00

TOTAL 3.299.648,21

* Actuacions que s'han portat a terme en col·laboració amb el Museu d'Història de Catalunya.

7.3.3. Subvencions per a inversions de restauració del patrimoni arqui-
tectònic aliè
L’any 2006 el Departament de Cultura ha invertit 3.629.440,92 euros en con-
cepte de subvencions en esglésies i ajuntaments. Les inversions atorgades l’any
2006 han significat l’actuació sobre 50 monuments de 36 poblacions diferents.

QUADRE 13. SUBVENCIONS PER A OBRES DE RESTAURACIÓ CONCEDIDES A CORPORACIONS LOCALS, FUNDACIONS I ALTRES

INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE MITJANÇANT CONVENI O FETES PEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Comarca Municipi Obra ¤

Urgell Agramunt Església Santa Maria d'Agramunt: obres de restauració cobertes i voltes. 88.924,28

Garrotxa Albanyà Església de Sant Andreu de Lliurona: restauració. 99.876,95

Pallars Sobirà Alt Àneu Església de Sant Llorenç d'Isavarre: estudi geotècnic. 2.166,38

Baix Penedès L'Arboç Aixecament planimètric de l’Ajuntament. 16.212,16

Selva Arbúcies Castell de Montsoriu: projectes per a la restauració del castell i aixecament de plànols. 24.375,00

Noguera Balaguer Obres de restauració de les muralles, tram passeig del Bombo. 46.670,83

Alt Empordà Banyoles Obres de restauració del monestir de Sant Esteve i direccions. 99.987,51

Vallès Occidental Barberà del Vallès Església romànica de Santa Maria de Barberà: estudis de situació. 82.896,91

Barcelonès Barcelona Casa Batlló: informe relatiu a les fissures aparegudes a la mitgera nord-oest. 5.220,00

Barcelonès Barcelona Edifici de la Seca: redacció del projecte bàsic i d'execució de les obres de restauració 

i corresponent estudi de seguretat i salut. 36.500,00

Barcelonès Barcelona Santa Maria del Mar: neteja de grafits de les façanes. 40.144,99

Barcelonès Barcelona Sant Pau del Camp: restauració del claustre. 19.200,00

Barcelonès Barcelona Església de Santa Maria del Pi: redacció dels projectes i obres de restauració de les cobertes. 50.000,00

Barcelonès Barcelona Església de Santa Maria del Mar: redacció  dels projectes i execució d'obres de restauració. 60.000,00

Barcelonès Barcelona Església Sant Just i Pastor: projecte. 18.000,00
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Barcelonès Barcelona Catedral: restauració façana lateral. 430.000,00

Baix Empordà Bellcaire Castell palau Comtal: conveni projecte i obres restauració. 50.000,00

d'Empordà

Berguedà Berga Pavelló Suècia: projecte de reconstrucció de la torre. 15.000,00

Baix Llobregat Castelldefels Castell de Castelldefels: restauració. 150.000,00

Alt Empordà Castelló Església de Santa Maria: aixecament de plànols i l’elaboració del projecte de restauració. 25.000,00

d'Empúries

Segarra Cervera Santa Maria de Cervera. 57.908,39

Urgell Ciutadilla Castell: obres i direcció de rehabilitació de l’àmbit nord. 38.107,92

Baix Empordà Cruïlles, Monells Monestir de Sant Miquel de Cruïlles: consolidació i protecció de les pintures romàniques. 30.000,00

i Sant Sadurní 

de l'Heura

Baix Penedès Cunit Sant Cristòfol de Cunit: projecte d’un estudi de propostes d’actuació al conjunt 

monumental de l’església i la rectoria. 30.000,00

Tarragonès El Catllar Castell: projecte bàsic i executiu de consolidació, reutilització i revaloració cultural (2a fase). 89.970,69

Alt Empordà Figueres Casino Menestral Figuerenc: conveni obres de restauració. 100.000,00

Gironès Girona Església de Sant Feliu de Girona: elaboració del projecte i les obres de restauració. 50.000,00

Gironès Girona Catedral de Girona: projecte façana nord. 40.000,00

Anoia Igualada Igualadina Cotonera: redacció d'un pla funcional i avantprojecte rehabilitació i restauració. 55.000,00

Segrià Lleida Acadèmia Mariana (Bisbat de Lleida). 87.937,50

Segrià Lleida Castell del Rei o de la Suda: obres d’arranjament i creació del centre d’interpretació. 250.000,00

Segrià Lleida Seu Vella de Lleida: rehabilitació del recinte murallat del turó. 100.000,00

Selva Lloret de Mar Sant Romà de Lloret de Mar: obres de restauració. 100.000,00

Urgell Maldà Castell: restauració, obres i direccions. 38.335,79

Bages Manresa Col·legiata Basílica de Santa Maria de l’Alba: restauració. 150.000,00

Maresme Mataró Basílica de Santa Maria de Mataró: treballs de restauració. 107.944,96

Conca de Barberà Montblanc Muralles: restauració de les muralles. 55.000,00

Ripollès Ripoll Monestir de Santa Maria de Ripoll: restauració de les cobertes. 76.754,09

Garrotxa Santa Pau Església de Sant Vicenç de Sallent: restauració de la façana principal, la plaça i la coberta. 25.000,00

Vallès Occidental Sentmenat Castell de Sentmenat: projecte d'intervenció arqueològica, estudi geotècnic i restauració. 85.371,49

Tarragonès Tarragona Obres muralles de Tarragona. 130.967,04

Baix Ebre Tortosa Catedral de Tortosa: estudi de les solucions per arranjar la plaça. 12.000,00

Baix Ebre Tortosa Restauració armari arxiu. 11.507,20

Alta Ribagorça La Vall de Boí Esglésies de la Vall de Boí: conveni manteniment. 15.025,30

Alta Ribagorça La Vall de Boí Consorci Vall de Boí: reposició plafons exposició. 2.998,60

Alta Ribagorça La Vall de Boí Església de Santa Maria de Taüll: obres de sospedrament del campanar i de les dues façanes laterals. 180.000,00

Alta Ribagorça La Vall de Boí Església de Santa Maria de Cardet: obres de restauració. 222.119,93

Alt Urgell La Vansa i Fórnols Església de la Vansa i Fórnols: conveni obres restauració. 62.205,79

Garraf Vilanova i la Geltrú Biblioteca Museu Víctor Balaguer: projecte de restauració integral dels exteriors de l'edifici. 28.710,00

Conca de Barberà Vimbodí Monestir de Poblet: obres per a l'accessibilitat. 36.401,22

TOTAL 3.629.440,92
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QUADRE 15. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ESTABLERTS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS DE L'1% CULTURAL. 2006. En euros

Municipi Actuació Comarca Pressupost Total Aportació Altres 

Generalitat Administracions

Abella de la Conca Església de Sant Esteve Pallars Jussà 120.000 60.000 60.000

Àger Canònica de Sant Pere Noguera 300.506 150.253 150.253

Aguilar de Segarra Església de Castellar Bages 220.000 110.000 110.000

Aiguamúrcia Monestir de Santes Creus Alt Camp 282.506 141.253 141.253

Arbúcies Castell de Montsoriu Selva 180.303 90.151 90.152

Bagà Castell Palau Berguedà 360.607 180.303 180.304

Barbens Castell templer Pla d'Urgell 120.204 60.101 60.103

Barberà de la Conca Castell Conca de Barberà 270.455 135.227 135.228

Barcelona Cúpula església de Barcelonès 695.000 210.000 485.000

Sant Andreu del Palomar

Besalú Muralla Garrotxa 200.000 100.000 100.000

Camarasa Església de Sant Miquel Noguera 240.000 120.000 120.000

Camprodon Cal Marques Ripollès 40.000 20.000 20.000

Collbató Rosari Montserrat. Baix Llobregat 130.000 65.000 65.000

(Misteri de Glòria. A. Gaudí)

Cruïlles-Monells- Església de Baix Empordà 190.000 95.000 95.000

Sant Sadurní de l'Heura Sant Cebrià dels Alls

El Far d'Empordà Església de Sant Martí Alt Empordà 300.506 150.253 150.253

Figueres Casino Menestral Alt Empordà 350.000 175.000 175.000

Girona Església Sant Feliu-Campanar Gironès 1.300.000 420.000 880.000

Isona i Conca Dellà Castell de Llordà Pallars Jussà 180.303 90.151 90.152

Isona i Conca Dellà Santa Maria Covet Pallars Jussà 240.000 120.000 120.000

La Floresta Restauració del Castell Garrigues 180.304 90.152 90.152

de la Floresta

Olèrdola Torre de Moja Alt Penedès 399.898 90.151 309.747

Organyà Església de Santa Maria Alt Urgell 270.455 135.227 135.228

Os de Balaguer Castell Noguera 240.404 120.202 120.202

Pont de Suert Sant Climent d'Iran Alta Ribagorça 28.848 14.424 14.424

Prats de Rei Torre de la Manresana Anoia 30.000 0 30.000

Rabós Sant Quirze de Colera Alt Empordà 390.657 195.328 195.329

Riner El Miracle Solsonès 260.000 130.000 130.000

Sant Carles de la Ràpita Església Nova Montsià 600.000 300.000 300.000

Sant Llorenç de Morunys Monestir de Sant Llorenç Solsonès 721.214 180.303 540.911

Sant Martí Sarroca Castell Alt Penedès 300.000 150.000 150.000

7.3.4. Inversions de l’1% cultural de la Generalitat de Catalunya

QUADRE 14. RESUM D’INVERSIONS DE L'1% CULTURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PER

DEMARCACIONS TERRITORIALS. 2006

Convenis Projectes Obres

Nre. ¤ Nre. ¤ Nre. ¤

Barcelona 8 2.315.808,0 5 149.000 9 4.658.784

Girona 8 2.951.466 6 170.324 8 4.102.059

Lleida 14 3.272.238 12 196.031 14 6.695.472

Tarragona 4 1.073.264 1 16.250 4 2.259.779

Terres de l’Ebre 4 1.248.702 5 589.387 3 949.513

TOTAL 38 10.861.478 29 1.120.992 38 18.665.607
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Santa Coloma Colònia Güell. Baix Llobregat 180.303 90.151 90.152

de Cervelló Entorn modernista

Santa Oliva Monestir Baix Penedès 180.303 90.151 90.152

Soriguera Església de Vilamur Pallars Sobirà 240.000 120.000 120.000

Torà Vila Vella i Torre de Vallferosa Segarra 130.000 65.000 65.000

Tortosa Muralla s. XIV Baix Ebre 240.000 120.000 120.000

Vallmoll Castell Alt Camp 340.000 170.000 170.000

Vinebre Ca Don Joan Ribera d'Ebre 348.702 60.000 288.702

Vinebre Poblat ibèric Ribera d'Ebre 60.000 30.000 30.000

de Sant Miquel. 2a fase

TOTAL 10.861.478 4.643.781 6.217.697 

QUADRE 16. RELACIÓ DE PROJECTES ENCARREGATS PER A LES ACTUACIONS DE L'1% CULTURAL.

2006

Municipi Actuació ¤

Abella de la Conca Església de Sant Esteve 13.000

Àger Canònica de Sant Pere 30.000

Agramunt Església interior 11.500

Almenar Església 6.100

Arbúcies Castell de Montsoriu 18.300

Bagà Castell Palau 61.000

Fortià Església parroquial de Sant Julià 17.966

Camarasa Església de Sant Miquel 28.218

Castellserà La Garuta 5.000

Collbató Rosari Montserrat (Misteri de Glòria. A. Gaudí) 13.000

Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura Església de Sant Cebrià dels Alls 42.028

El Far d'Empordà Església de Sant Martí 42.028

Flix Castell 468.487

Gelida Castell 11.000

La Floresta Restauració del Castell de la Floresta 19.300

Montferrer i Castellbò Col·legiata de Castellbò 12.600

Prats de Rei, els Torre de la Manresana 800

Riner El Miracle 24.000

Sant Carles de la Ràpita Església Nova 28.000

Sant Llorenç de Morunys Monestir de Sant Llorenç 21.600

Santa Coloma de Cervelló Colònia Güell. Entorn modernista 63.200

Santa Oliva Monestir 16.250

Soriguera Església de Vilamur 13.400

Torà Vila Vella i Torre de Vallferosa 11.315

Tortosa Muralla s. XIV 37.000

Ulldecona Teatre Municipal Orfeó 28.600

Vilabertran Monestir 14.000

Vila-sacra Palau de l'Abat 36.000

Vinebre Ca Don Joan 27.300

TOTAL 1.120.992
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QUADRE 17. RELACIÓ D'OBRES EN EXECUCIÓ I/O CONTRACTADES. 1 % CULTURAL. 2006. En euros

Municipi Actuació Comarca Pressupost total

Agramunt Església interior Urgell 170.000

Almenar Església Segrià 99.151

Altafulla Vil·la Romana dels Munts Tarragonès 5.985

Avellanes i Santa Linya Església Noguera 90.000

Badalona Esgrafiats del c/ Pujol Barcelonès 243.373

Barbens Castell templer Pla d'Urgell 120.204

Barberà de la Conca Castell Conca de Barberà 270.455

Barcelona Cúpula església de Barcelonès 695.000

Sant Andreu del Palomar

Camarasa Església de Sant Miquel Noguera 240.000

Canet de Mar L'Odeon Maresme 1.363.551

Castellserà La Garuta Urgell 721.214

Cervera Universitat fases II i III Segarra 3.000.000

Corbera d'Ebre Església de Sant Pere Terra Alta 240.204

Cruïlles-Monells- Església de Sant Cebrià dels Alls Baix Empordà 190.000

Sant Sadurní de l'Heura

El Far d'Empordà Església de Sant Martí Alt Empordà 300.506

Figueres Casino Menestral Alt Empordà 350.000

Gandesa Coll del Moro Terra Alta 50.000

La Garriga Casa Raspall i Mayol Vallès Oriental 1.086.659

Gelida Castell Alt Penedès 240.000

Girona Església Sant Feliu-Campanar Gironès 1.300.000

Guimerà Castell Urgell 192.323

Falset Castell Priorat 1.803.036

La Floresta Restauració del Garrigues 180.303

Castell de la Floresta

Menàrguens Església i entorn Noguera 339.900

Montferrer i Castellbò Col·legiata de Castellbò Alt Urgell 420.708

Montmajor Martyrium de Sant Eudald Berguedà 150.000

Olèrdola Torre de Moja Alt Penedès 399.898

Organyà Església de Santa Maria Alt Urgell 270.455

Rabós Sant Quirze de Colera Alt Empordà 390.657

Sant Llorenç de Morunys Monestir de Sant Llorenç Solsonès 721.214

Sant Martí Sarroca Castell Alt Penedès 300.000

Santa Coloma de Cervelló Colònia Güell. Entorn modernista Baix Llobregat 180.303

Santa Oliva Monestir Baix Penedès 180.303

Torà Vila Vella i Torre de Vallferosa Segarra 130.000

Ulldecona Teatre Municipal Orfeó Montsià 360.607

Vinebre Ca Don Joan Ribera d'Ebre 348.702

Vilabertran Monestir Alt Empordà 150.151

Vila-sacra Palau de l'Abat Alt Empordà 1.370.745

TOTAL 18.665.607
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QUADRE 18. RESUM DE SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. 2006

Concepte ¤

I. Subvencions per a activitats 

Redacció d’instruments de planejament 71.994,40

Transferències a corporacions locals 60.000,00

Transferències a entitats sense finalitat de lucre 33.132,91

TOTAL I 165.127,31

II. Subvencions per a obres de restauració i conservació de monuments

A corporacions locals:

Subvencions de concurrència pública 701.806,70

Subvencions directes 1.599.900,23

A fundacions i entitats sense finalitat de lucre

Subvencions de concurrència pública 573.999,00

Subvencions directes 2.029.540,69

TOTAL II 4.905.246,62

III. Inversions en obres de restauració i conservació de monuments

Inversions del Departament de Cultura en monuments 3.299.648,21

TOTAL III 3.299.648,21

TOTAL 8.370.022,14

GRÀFIC 1. INVERSIONS I SUBVENCIONS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN OBRES DE

RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, PER ÀMBITS TERRITORIALS. 2006 (1)

(1) En la distribució no s’hi han inclòs les subvencions de concurrència pública

10. Resum de
subvencions 
i inversions

Alt Pirineu i Aran
7,0%

Àmbit de Ponent
33,7%

Àmbit Metropolità
16,6%

Camp de Tarragona
7,0%

Comarques Centrals
11,1%

Comarques Gironines
23,0%

Terres de l’Ebre
1,6%
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Corresponen a l’Àrea de Coneixement i Recerca, assimilada orgànicament a
servei, les funcions següents:
a) Registrar, sistematitzar i transferir coneixement relatius a àrees d’interès de la
Subdirecció General del Patrimoni Cultural i conservar les fonts documentals
respectives.
b) Fer els inventaris per al registre, custòdia i estudi dels béns immobles del
patrimoni cultural català.
c) Analitzar, estudiar i avaluar les condicions del patrimoni arqueològic, paleon-
tològic i arquitectònic de Catalunya.
d) Proposar i impulsar investigacions i actuacions dirigides al desenvolupament
del coneixement bàsic i aplicat del patrimoni cultural.
e) Proposar i coordinar els programes d’intervencions sobre el patrimoni arque-
ològic i paleontològic.
f) Impulsar i gestionar el catàleg del patrimoni cultural català.
g) Estructurar els fons documentals i bibliogràfics en matèria de patrimoni 
cultural i organitzar la metodologia d’accés dels usuaris.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

El programa té com a finalitat la protecció del patrimoni arqueològic i arqui-
tectònic mitjançant el planejament urbanístic. Entre les accions més destacades
s’hi inclouen la tramesa de la Carta Arqueològica als ajuntaments, la tramesa de
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, el suport a les iniciatives de l’adminis-
tració local en l’àmbit de la planificació urbanística i territorial i les activitats de
formació i coneixement de les eines de protecció que proporcionen diferents
procediments administratius.

2.1. Accions
S’ha tramès la carta arqueològica i l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic a 70
ajuntaments. La informació revisada i actualitzada que ha estat tramesa a aquests
70 municipis afecta 575 jaciments arqueològics i 2.053 elements que, a partir
d’ara, hauran de ser convenientment tractats i protegits per la normativa urbanís-
tica i la tutela de les entitats locals.

QUADRE 1. MUNICIPIS DELS QUALS S’HAN LLIURAT ELS INVENTARIS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

I ARQUITECTÒNIC. 2006

Municipi Jaciments arqueològics Elements arquitectònics

1 Algerri 12 8

2 Almacelles 12 5

3 Almenar 20 34

4 Alpens 42 1

5 L’Ametlla de Mar 5 5

6 Arenys de Munt  60 10

7 Artesa de Segre 97 17

8 Avellanes i Santa Linya 23 23

9 Besalú 25 20

10 Biosca 31 3

11 Borges del Camp 10 1

12 Cabacés 20 2

13 Cànoves i Samalús 27 11

14 Castellgalí 22 8

15 Castellnou de Bages 5 4

16 Castelló de Farfanya 21 10

Àrea de Coneixement i Recerca

1.Funcions

2.Programa 
Patrimoni 
i planejament 
urbanístic



129 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - ÀREA DE CONEIXEMENT I RECERCA

17 Castellterçol 110 10

18 Cervera 172 12

19 El Cogul 6 14

20 Colldejou 5 0

21 Estaràs 33 1

22 La Floresta 11 6

23 Fogars de la Selva 30 3

24 Garcia 10 16

25 Golmés 22 1

26 Granadella 13 22

27 Granyena de Segarra 34 2

28 Ivars de Noguera 3 0

29 Lloar 9 4

30 Llobera 16 2

31 Manlleu 78 8

32 Massoteres 13 2

33 Molar 14 13

34 Molló 8 1

35 Montoliu de Segarra 40 1

36 Montornès de Segarra 19 13

37 La Morera de Montsant 21 18

38 Muntanyola 37 7

39 Mura / Diputació 14 8

40 Oliana 19 4

41 Les Oluges 27 3

42 Oristà 110 11

43 Ossó de Sió 16 8

44 Palau-Solità i Plegamans 58 31

45 Papiol 45 4

46 Penelles 8 3

47 Pira 11 2

48 Els Plans de Sió 66 12

49 La Pobla de Mafumet 5 7

50 Prats de Lluçanès 23 1

51 Puiggròs 5 2

52 Ripollet / Diputació 47 5

53 Riudarenes 52 5

54 Sant Agustí de Lluçanès 42 0

55 Sant Andreu de Llavaneres 47 27

56 Sant Cugat Sesgarrigues 27 7

57 Sant Esteve de la Sarga 13 17

58 Sant Guim de la Plana 8 2

59 Sant Martí d'Albars 12 0

60 Santa Eugènia de Berga 30 0

61 Soses 5 16

62 Subirats 56 29

63 Talamanca 15 2

64 Talavera 28 4

65 Teià 43 14

66 Ulldemolins 20 22

67 Vallclara 17 5

68 Vilanova de l'Aguda 23 3

69 Vilella Baixa 10 0

70 Xerta 15 3

TOTAL 2.053 575
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També s’han tramès 13 fitxes de patrimoni arqueològic corresponents als jaci-
ments de la muntanya de Montserrat al Patronat de la Muntanya de
Montserrat.

Aquest programa té com a objecte l’acreixement i actualització de l’Inventari
del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya i la seva explotació en aquelles
tasques que són competència directa de la Direcció General: garantir la protec-
ció i conservació del patrimoni paleontològic, arqueològic i arquitectònic; esta-
blir polítiques preventives a tal fi; fer i promoure’n la recerca; i donar-lo a
conèixer a la societat.

3.1. Dades de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
L’Inventari del Patrimoni Immoble és fruit de la suma dels inventaris del patri-
moni arqueològic, arquitectònic i paleontològic segons el Decret 478/2004, de
28 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura que s’elabora
i/o organitza a partir d’aquests.
L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, iniciat a
finals de 1982, recull informació sobre els jaciments arqueològics documentats
a Catalunya (sense comptar-hi el patrimoni arqueològic submergit), i també des
de l’any 2001, els jaciments paleontològics i els llocs que han estat objecte 
d’intervencions arqueològiques que han donat resultats negatius.
Quant als llocs en els quals s’han fet intervencions arqueològiques que han
donat resultats negatius, cal dir que, tot i que no es tracta de jaciments arque-
ològics, cal inventariar-los per tal de saber en quins indrets és provat que no hi
ha patrimoni arqueològic i facilitar, d’aquesta manera, l’ordenació del territori i
el desenvolupament de recursos i infraestructures.
La informatització de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic
Català s’inicia l'any 1988 amb la creació de la base de dades Arqueodada que té
com a objectiu recollir i gestionar tota la informació inclosa en l’Inventari del
Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
L’Inventari del Patrimoni Paleontològic es fa en una primera fase a partir del
buidatge de la bibliografia especialitzada. S’hi han anat incorporant els resultats
de la investigació actual.
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic s’inicia a finals de 1981 i inclou infor-
mació d’edificis, llocs i elements arquitectònics. Aquesta informació queda reco-
llida a la base de dades Gaudí, que la documenta i la gestiona.
L’Inventari del Patrimoni Immoble es troba en contínua elaboració, característica
intrínseca a la seva pròpia naturalesa. És per això, que és l’eina que ens aporta
més coneixement, perquè evoluciona paral·lelament a la història dels béns cul-
turals i d’aquí la seva constant revisió i actualització.

QUADRE 2. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES ACUMULADES PER A L’INVENTARI DEL PATRIMONI

ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC. 2006

Tipus registre Nombre %

Jaciments arqueològics 10.699 91,5

Jaciments paleontològics 524 4,5

Resultats negatius 464 4,0

TOTAL 11.687 100
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QUADRE 3. INTERVENCIONS ACUMULADES PER A L’INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.

2006

Tipus registre Nombre %

En edificis 24.250 78,2

En elements arquitectònics 4.601 14,8

En municipis 2.188 7,0

TOTAL 31.039 100

La reducció del nombre de fitxes d’elements i de municipis és el resultat de la
nova organització de les fitxes que prioritza l’inventari d’edificis i d’elements i
construccions.

3.2. Accions
S’ha formulat, estructurat i fet el seguiment del programa de l’Inventari del
Patrimoni Cultural Immoble.
S’han fet els treballs de camp per a l’actualització i la revisió de les Cartes
Arqueològiques de les comarques de la Noguera, Tarragonès, Barcelona (ciutat),
Segarra i les Borges Blanques.
Amb relació a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, s’han fet els treballs de
camp per a l’actualització i la revisió dels inventaris de les comarques de la
Selva i de la Segarra. A més, s’han fet els pertinents treballs de manteniment de
l’Inventari.
Pel que fa a l’Inventari Paleontològic, s’han actualitzat i sistematitzat els seus 
criteris.
Finalment, per tal de facilitar la tasca de documentació dels béns mobles afectes
al Patrimoni Arqueològic dels museus de Catalunya s’ha continuat col·laborant
amb el Servei d’Atenció als Museus (SAM).

El Programa del Pla territorial sectorial d’espais de protecció arqueològica té per
objectius protegir, conservar, gestionar el patrimoni arqueològic de Catalunya,
en el marc de la protecció del patrimoni cultural i de l’ordenació racional i
ordenada. El Pla és un instrument d’ordenació territorial que té com a àmbit
d’aplicació tot el territori de Catalunya i les seves disposicions s’apliquen a tots
els jaciments arqueològics.
L’any 2006 s’ha redactat la memòria preparatòria i la continuació del procediment
de declaració d’espais de protecció arqueològica segons el procediment establert
en la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.
S’ha incoat expedient de declaració d’espai de protecció arqueològica a favor
del Puig d’en Torró/Clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà).
S’ha incoat expedient de modificació de la delimitació de l’entorn de protecció
del bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, del 
conjunt arqueològic d’Ullastret (Ullastret, Serra de Daró, Forallac i Fontanilles,
al Baix Empordà).

L’Inventari, la recerca arqueològica de camp, els estudis previs a les obres sobre el
patrimoni edificat com a coneixement aplicat donen lloc a diversos programes
específics que van des de la protecció legal a la difusió i són generadors de conei-
xements nous.

5.1. Programa de protecció legal
El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles 
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric,
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artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental,
bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials,
de manera que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les
millors condicions a les generacions futures.
Aquesta protecció es porta a terme en primer lloc amb l’aplicació de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. D’acord amb aquesta
Llei, el patrimoni cultural immoble de Catalunya està constituït, segons les
categories de protecció, pels béns culturals d’interès nacional (BCIN), els béns
culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns que malgrat que no han estat
catalogats com a BCIN o BCIL reuneixen els valors descrits en els paràgrafs
anteriors.
En el cas dels BCIN, segons l’article 7 de la Llei 9/1993, els béns immobles es
classifiquen en monuments, conjunts, jardins i llocs històrics així com en zones
d’interès etnològic i zones arqueològiques i paleontològiques.
El Registre de BCIN, el catàleg i l’Inventari del Patrimoni Cultural Català són
competència del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Actualment, l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del
Patrimoni Cultural és l’encarregada de la gestió del patrimoni cultural immoble.

5.1.1. Protecció legal del patrimoni arqueològic i paleontològic. Béns
culturals d’interès nacional
S’ha incoat la declaració com a bé cultural d’interès nacional en la categoria de
zona paleontològica a favor dels jaciments de dinosaures següents:
- Zona Paleontològica de la Noguera, la Noguera: Mata del Viudà, terme d’Àger,
Massana, Masia Marull i carretera del Doll, terme de Camarasa, Peralba, terme
de Vilanova de Meià, Vall d’Ariet, terme d’Artesa de Segre (resolució
CLT/1750/2006, de 10 de maig de 2006, publicada al DOGC 4646 d’01.06.06).

S’ha declarat com a bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona arque-
ològica a favor dels jaciments següents:
- Termes públiques de la ciutat romana d’Ilerda, a Lleida, Segrià (Acord de Govern
de 13 de desembre de 2005, publicat al DOGC núm. 4574, de 16.2.2006)
- Antic Mercat del Born de Barcelona, Barcelonès, Acord de Govern de
28.02.2006, publicat al DOGC núm. 4635, de 17.05.2006)
- Jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda, terme de les Masies de Roda, Osona
(Acord de Govern 3218/2006 de 24.08.06, publicat al DOGC núm. 4738,
d’11.10.2006)
- Jaciment del Pla d’Almatà, terme de Balaguer, Noguera (Acord de
Govern/118/2006 de 19.09.2006, publicat al DOGC núm. 4737, de 10.10.2006)
- Conjunt arqueològic d’Ullastret i entorn de protecció, termes d’Ullastret, Serra
de Daró, Forallac i Fontanilles, al Baix Empordà (Acord de Govern 132/2006, de
3 d’octubre, publicat al DOGC núm. 4745, de 23.10.2006).

S’ha declarat com a bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona 
paleontològica a favor dels jaciments de dinosaures següents:
- Zona Paleontològica de la Zona de Saldes, que inclou el jaciment de Coll de
Jou, terme de Saldes, Berguedà (Acord 100/2006, de 5.09.06, publicat al DOGC
núm. 4719 de 15.9.2006)
- Zona Paleontològica de la Zona d’Abella de la Conca, Pallars Jussà, que
comprèn els jaciments de dinosaures de: Abella-1, Abella-2 i Barranc de la
Fonguera (Acord de Govern 102/2006, de 5.09.2006, publicat al DOGC núm.
4719 de 15.09.2006).
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5.1.2. Catàleg del Patrimoni Cultural Català
Els béns integrats pel patrimoni cultural català que, tot i llur significació i
importància no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès
nacional han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. La seva
catalogació s’efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès
local (BCIL). La competència per a la declaració correspon a l’administració local
o comarcal depenent del nombre dels habitants del municipi. L’acord de declara-
ció d’un BCIL ha de ser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la
inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
S’han inscrit al Catàleg diversos béns immobles declarats per l’Administració
local, 2 de patrimoni arqueològic i 37 de patrimoni arquitectònic.
També s’ha continuat la revisió del planejament urbanístic vigent a l’entrada en
vigor de la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni cultural català, per ins-
criure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català els béns que tenen la condició de
bé cultural d’interès local.

La llista completa dels béns culturals d’interès local es pot consultar a l’Annex

5.2. Programa d’estudis d’impacte ambiental
Avaluació de l’impacte ambiental dels projectes d’actuacions amb una finalitat
preventiva per a la protecció del patrimoni cultural i natural. A través dels
documents tècnics, objectius i de caràcter interdisciplinari amb el propòsit de
predir les conseqüències del projecte i establir les mesures correctores.
A partir de les dades recollides a l’Inventari, s’han fet estudis i informes sobre
l’impacte ambiental de les obres i s’hi han proposat les mesures correctores i
prèvies necessàries, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.
S’ha fet l’informe de 453 projectes d’actuació que estan sotmesos al tràmit
administratiu d’estudi ambiental, llicència ambiental, autorització ambiental,
declaració d’impacte ambiental i/o al tràmit de l’article 48 del Decret legislatiu,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

QUADRE 4. ESTUDIS I INFORMES A TERCERS D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL. 2006

Àmbit Nombre

Abast de l’EIA 2

Activitats extractives 99

Activitats industrials 14

Activitats recreatives 31

Altres 13

Concentracions parcel·làries 1

Dipòsits controlats, plantes de reciclatge 39

Energia solar 110

Explotacions agrícoles o ramaderes 98

Gasoductes, oleoductes 6

Parcs eòlics 62

Planejament 173

Projectes Llei 9/2006 1

Reformes masies o finques 130

Telecomunicacions 28

Xarxa elèctrica 68

Xarxa ferroviària 18

Xarxa hidràulica 30

Xarxa viària 78

TOTAL 1.001
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GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTUDIS I INFORMES A TERCERS D’AVALUACIÓ D’IMPACTE

AMBIENTAL. 2002-2006
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Per veure el detall d’estudis i informes a tercers d’avaluació d’impacte ambiental, consulteu l’Annex

L’Àrea de Coneixement i Recerca també ha informat els següents Plans territorials:
- Projecte de Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran.
- Projecte de Pla territorial de les comarques centrals.
- Projecte de Pla territorial parcial de Ponent.
- Avantprojecte de Pla director territorial de la Garrotxa.
- Projecte de Pla director territorial de l’Empordà.
- Avantprojecte del Pla director territorial de l’Alt Penedès.

S’han informat els següents Plans sectorials:
- Pla general de Política forestal 2007-2016.
- Actualització del Pla de Ports de Catalunya 2007-2015.
- Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya.
- Pla del sistema costaner.

S’han informat els Plans directors urbanístics següents:
- Pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la Serra de Rodes i entorns (Alt
Empordà). 
- Pla director urbanístic del Pla del Bages.

S’han informat les següents lleis i reglaments:
- Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya.
- Projecte de reglament de la informació i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
- Sobre les bases per a projectes adreçats a localitzar i documentar testimonis i
llocs i a recuperar documentació historiogràfica amb relació a la Guerra Civil
espanyola 1936-1939 i la primera postguerra.

L’Àrea de Coneixement i Recerca utilitza el SIG (Sistema d’Informació Geogràfica)
per fer estudis d’impacte ambiental, de localització de jaciments per tal d’avaluar
si estan sotmesos a les diferents figures de protecció del territori i estudis de viabi-
litat d’avantprojectes proposats per diversos departaments de la Generalitat, entre
d’altres. També s’utilitza el SIG per avaluar propostes de particulars per tal d’ade-
quar-les a la normativa vigent i per a la declaració i protecció dels Espais de
Protecció Arqueològica.

5.3. Programa: Catalunya Patrimoni Mundial
El patrimoni és l’herència del passat que nosaltres aprofitem avui i que transme-
tem a les generacions futures. El patrimoni cultural i natural són dues fonts 
irreemplaçables de vida i inspiració. El que fa excepcional el concepte de 
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patrimoni mundial és la seva aplicació universal. Els béns culturals del patrimo-
ni mundial pertanyen a tots els pobles del món, sense tenir en compte el terri-
tori sobre el qual estan situats.
La UNESCO el 1972 va adoptar la Convenció per a la Protecció del Patrimoni
Mundial, Cultural i Natural, que l’Estat espanyol ratificà el 1982 i la seva doctrina
es recull en la legislació espanyola i catalana.

5.3.1. Programa Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya
S’ha encomanat el següent estudi: “Estat de la qüestió sobre les metodologies 
existents per a les datacions de les pintures rupestres. Datacions fetes, fiabilitat i
problemàtiques”.
S’ha encomanat la documentació de nous conjunts de pintures rupestres:
- Solà de l’Ànima. Coll de Nargó (Alt Urgell).
- Abric del Britus III. Montblanc (Conca de Barberà).
- Abric del Britus IV. Montblanc (Conca de Barberà).
- Abric de la Daixa. Montblanc (Conca de Barberà).
- Abric de la Baridana III. Montblanc (Conca de Barberà).
- Abric del Mas de l’Arlequí. Montblanc (Conca de Barberà).
- Abric del Biern. Vilanova de Prades (Conca de Barberà).
S’ha encomanat la documentació d’un nou conjunt de gravats rupestres de la
Cova del Julio, la Granadella (Garrigues).

6.1. Projectes d’investigació i actuacions arqueològiques preventives i
d’urgència
Durant el 2006 s’han concedit 132 permisos corresponents a projectes de recerca
fets en 112 jaciments arqueològics. També s’han fet 1.526 intervencions arque-
ològiques preventives en 1.029 jaciments i 23 intervencions d’urgències en 22
jaciments. D’aquests permisos s’han anul·lat 41 resolucions corresponents a 2
intervencions d’investigació i 39 preventives. Cal tenir en compte que sovint s’in-
tervé o es dóna més d’un permís per excavar en un mateix jaciment i que en un
mateix jaciment es poden trobar restes de diferents períodes cronològics. Quan
aquestes són significatives es comptabilitzen en els períodes corresponents.

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. 2002-2006
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GRÀFIC 3. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES, SEGONS TIPUS D'INTERVENCIÓ. 2006

GRÀFIC 4. NOMBRE DE RESOLUCIONS EMESES I JACIMENTS INTERVINGUTS. 2006
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Per veure el detall dels projectes de recerca i dels jaciments on s’han fet 

intervencions preventives i d’urgència, consulteu l’Annex

6.2. Treballs de topografia
Des de l’Oficina Tècnica de la Direcció General del Patrimoni Cultural s’han fet
els aixecaments topogràfics de: 
- Estudi escorrenties dels patis de la rectoria de l’església de Santa Maria del Pi.
- Estudi de l’església del monestir de Sant Cugat.
- Estudi carregues i topografia de l’església de Sant Miquel d’Olèrdola.
- Control dibuix Santa Caterina, Girona.
- Control dibuix carrer Montcada, Tortosa.
- Organització arxiu planimetries de l’Àrea de Coneixement.
- Proposta i execució tanca a Can Tacó, Montmeló.
- Batimetria Malecó, Empúries.
- Topografia a Sebes, Flix.
- Topografia Cova Gran, les Avellanes i Santa Linya.
- Topografia als Vilars, Arbeca.
- Topografia cova carrer Perú - Velázquez, Amposta.
- Topografia cova carrer Perú - S. J. Arbó, Amposta.
- Topografia a la Palma, l’Aldea.
- Topografia Vil·la de Talarn, els Plans de Sió.

Intervencions preventives
1.526; 90,8%

Projectes de recerca
132; 7,9%

Intervencions d’urgència
23; 1,4%

132 112

1.526

1.029

23 22
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- Topografia a Ullastret
- Topografia a Santa Helena de Rodes
- Topografia a Ca l’Arnau, Cabrera
- Topografia a Can Mas Rodon, Cabrera
- Topografia Balma dels Punts, l’Albí
- Topografia Font de la Canya, Avinyonet

6.4. Anàlisis
S’han fet 24 estudis d’anàlisis.

Per veure el detall de les anàlisis antropològiques, consulteu l’Annex

En resposta a les necessitats actuals de planificació, gestió i coneixement i partint
d’una estructura modular vertebrada que neix amb el nucli d’informació base que
representa l’Inventari del Patrimoni Immoble, es crearà un sistema múltiple amb
l’objectiu de generar coneixement, productes de valor afegit i facilitar l’accés i dis-
ponibilitat de les fonts d’informació del patrimoni cultural als usuaris reals i
potencials i al públic en general. Els Sistemes d’Informació del Patrimoni
Cultural, que seran gestionats des del Centre d’Informació i Documentació del
Patrimoni Cultural, es troben en fase de definir la seva carta de serveis.

7.1. Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)
S’ha iniciat la segona fase d’implantació del SIG en la qual es connecten els
inventaris de patrimoni arqueològic i del patrimoni arquitectònic i s’ha iniciat
l’abocament de la informació gràfica existent al SIG. Així mateix s’inicia l’edició
de les dades directament als corresponents inventaris, la càrrega de les cartes
arqueològiques encomanades a tercers i l’explotació de les dades mitjançant el
SIG amb el resultat de confecció de mapes temàtics, consultes geogràfiques, 
taules d’Excel i Access, mapes per a estudis, incoacions, declaracions, DOGC,
etc. Paral·lelament s’ha dissenyat una base de dades d’entorn de revisió per 
grafiar les figures de protecció dels béns. Al desembre s’han iniciat els tràmits
administratius per implantar el SIG a l’Àrea de Planificació i Acció Territorial,
més concretament a l’Oficina Tècnica, amb la finalitat de posar a l’abast de 
l’esmentada Àrea tota la informació gràfica i geogràfica que hi ha per tal que es
continuï millorant la gestió de la informació referent a l’inventari arquitectònic.
Amb el SIG també s’ha donat resposta a peticions i consultes formulades des
d’altres departaments de la Generalitat, des d’altres administracions públiques
(Diputació, Govern d’Aragó…) o particulars, amb relació a l’inventari arqueològic
i arquitectònic.

7.2. Digitalització
El Centre d’Informació i Documentació ha iniciat el projecte de digitalització de
les seves col·leccions documentals amb la intenció de facilitar l’accés i millorar
els serveis per al grup creixent d’usuaris. D’aquesta manera es pretén reduir la
manipulació i ús de materials originals fràgils i/o utilitzats intensament i crear
una còpia de seguretat per al material deteriorat de manera que se n’assegura la
preservació.
En aquesta segona fase del projecte, a banda de continuar amb la digitalització
de les col·leccions del Centre, s’ha començat la digitalització dels fons dels
Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, Tarragona i Lleida.

7.Programa 
Sistemes 
d’Informació i 
Documentació del
Patrimoni 
Cultural Català
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QUADRE 5. FONS DIGITALITZATS. 2006

Concepte Expedients

Memòries d’intervenció arqueològica (1) 749

Plànols Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre 536

Diapositives Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre 1.559

Negatius Serveis Territorials de Tarragona 5.466

Revista Rescat 15

Tribuna d’Arqueologia 20

Plànols Fons del Centre d’Informació i Documentació 527

Memòries del Servei de Restauració i Conservació de Béns Mobles 2

TOTAL 8.874

(1) Les Memòries d’intervenció arqueològica són documents que es componen de textos, diapositives, 

fotografies, plànols, etc. Això vol dir que s’han digitalitzat 89.388 pàg. en b/n, 5.787 pàg. color, 4.885 imatges

b/n, 9.262 imatges color i 2.123 plànols.

7.3. Desenvolupament de noves prestacions a les aplicacions dels inventaris
Arqueodada i Gaudí permet ja la incorporació d’imatges i planimetria que també
seran visibles a través de la consulta des d’Internet. S’ha fet el desplegament de la
incorporació a la base de dades Arqueodada de la informació corresponent a les
intervencions arqueològiques que comprèn les actuacions i les memòries. Amb
això, a banda de l’evident millora de la gestió, s’han acollit les directrius generals
de racionalització de les eines informàtiques.
També s’ha creat una web corresponent a l’àmbit d’arqueologia dins el lloc web
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
S’ha facilitat la consulta virtual de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic. Fins ara
només es podia consultar l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic. És per això que
s’han fet totes les tasques necessàries per fer accessible el contingut de la base de
dades Arqueodada. Entre altres qüestions tècniques, de l’àmbit arqueològic s’han
dissenyat les interfícies de consulta, la redacció de les ajudes, etc., i el seu encaix
en l’arquitectura de la web.

7.4. Biblioteca
La Biblioteca del Centre de Documentació és una biblioteca especialitzada en les
diferents àrees del patrimoni cultural. Es conforma com un conjunt de serveis i
activitats sistemàtiques que possibiliten l’accés a les fons d’informació bibliogràfica
per investigadors i especialistes del patrimoni cultural i públic en general.
Les inversions en fons bibliogràfics de la Biblioteca han estat de 25.500,00 euros
(capítol VI) i les despeses per a subscripcions a publicacions periòdiques han estat
de 6.297,41 euros (capítol II).

QUADRE 6. FONS DE LA BIBLIOTECA. 2006

Concepte Nombre

Monografies 21.892

Títols de revistes vives 140

CD 350

Memòries d’Intervenció arqueològiques 5.549

Plànols 3.016

Diapositives 38.700

TOTAL 69.647
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QUADRE 7. INGRESSOS AL FONS DE LA BIBLIOTECA. 2006

Concepte Nombre

Adquisicions 854

Memòries d’intervenció arqueològica (entregades) 1.351

Imatges 5.200

Donatiu i intercanvi 750

Producció pròpia 55

Fons retrospectiu 1.409

TOTAL 9.619

Enguany s’ha catalogat el fons planimètric que ha generat l’Àrea en el transcurs
del temps, que conformen un total de 3.016 documents. Per això ha estat
necessari fer una base de dades específica que permetés el tractament documental
d’aquest material.
S’ha finalitzat la confecció de la llista de descriptors que constaran al Tesaurus
especialitzat en tots els àmbits del patrimoni cultural i que permetrà la indexació
de qualssevol suports documentals.
La biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la
Generalitat (BEG), en tant que això col·labora amb la resta de components en
tasques que ajuden a millorar el servei a l’usuari. Com a membre de la Comissió
Gestora de la Xarxa BEG ha participat en la confecció d’un cens de biblioteques
vinculades a la Generalitat de Catalunya. Forma part del Grup de Treball de
Qualitat i Màrqueting.

QUADRE 8. CONSULTA DE DOCUMENTS A LA BIBLIOTECA. 2006

Concepte Nombre

Memòries d’intervenció arqueològica 573

Carta Arqueològica i Inventari del Patrimoni Arquitectònic 690

Fons bibliogràfic 1.940

Altres 55

TOTAL 3.258

QUADRE 9. INVERSIONS EN CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC. 2006 

Concepte ¤

Zona d'ous de dinosaure (Coll de Nargó) 4.489,20

Sanejament Cova Sta. Linya (les Avellanes i Santa Linya) 696,00

Muralla de Vic. Rambla Hospital, 25-27 (Vic) 29.962,80

Dolmen de Folgueroles (Folgueroles) 27.509,40

Pla d'Almatà - Restes islàmiques (Balaguer) 24.804,00

Camp de les Lloses - Restes iberoromanes (Tona) 40.830,32

Camí de la Torreta (Isona i Conca Dellà) 29.900,33

Projecte reduït muralla d'Isona (Isona i Conca Dellà) 3.538,36

Sant Bartomeu del Grau (Sant Bartomeu del Grau) 30.000,00

Forn de Mas Manolo (Caldes de Montbui) 8.700,00

Jaciment romà de la Ctra. C-59 (Caldes de Montbui) 4.466,00

Cova del Rinoceront (Castelldefels) 29.469,06

Horta Farrerons (Premià de Mar) 11.890,00

L'Esquerda (Masies de Roda) 8.000,00

Can Tacó (Montmeló) 17.309,52

Piscina Baetulo (Badalona) 12.000,00

Dolmen Serra Cavallera (Sentmenat) 3.000,00

Pla d'Almatà - Casa Islàmica (Balaguer) 29.999,27

8.Programa 
d’adequació 
i consolidació 
de jaciments
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Can Rodon de l'Hort (Cabrera de Mar) 30.000,00

Bovalar (Seròs) 29.990,64

Castell (Sant Quirze de Besora) 1.865,28

Castell de Sant Esteve (Castellfollit de Riubregós) 1.753,92

Sant Quirze de Colera – Palau de l’Abat (Rabós d’Empordà) 17.870,96

Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar) 11.948,00

Altres jaciments de Cabrera 2.992,80

TOTAL 412.985,86

Exposicions i conferències
Tribuna d’Arqueologia 2005-2006. Durant el 2006, s’han fet 16 sessions al Palau
Marc. 

Formació
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals orientat a les intervencions arqueològi-
ques i paleontològiques (50 hores lectives).
Coneixements pràctics en matèria de normativa de prevenció per al personal de
l’Àrea.

Congressos i reunions científiques
Al llarg de l’any 2006 l’Àrea de Coneixement i Recerca ha participat en diversos
congressos i reunions científiques. Aquesta participació es pot classificar de dues
maneres. Una en la qual, a banda d’assistir a l’esdeveniment i/o presentar una
ponència, s’ha col·laborat econòmicament, i una altra on, a banda de donar-se els
supòsits anteriors, s’ha impulsat la seva organització, tenen un caràcter periòdic i
en alguns casos està previst que siguin itinerants.

Participació econòmica
- III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Sabadell. Del 18 al
21 de maig de 2006.
- Els Centres d’Estudis i el Patrimoni Cultural. Barcelona. 20-21-22 d’octubre de
2006.
- XIV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Homenatge G. Laplace.
Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial. Mutacions i filiacions tecno-
culturals i evolució paleoambiental. Puigcerdà. 10-11 de novembre de 2006.
- Jornades homenatge a Lluís Esteva Cruañas. Construcció i arqueologia urbana.
Sant Feliu de Guíxols. 30 de setembre de 2006.
- 7è Curset d’Estiu d’Arquitectura Popular. Turisme, Pagesia i Arquitectura Popular.
Cervera, Gra, Montargull, la Floresta, els Plans de Sió i Tàrrega. Del 31 de juliol al
4 d’agost de 2006.
- Contactes indígenes i fenicis a la Mediterrània occidental entre els segles VIII i
VI aC. Alcanar. 24-26 de novembre de 2006.

Organització 
- Reunió de treball de la Comissió Assessora Pla d’Almatà. Balaguer. 15 de juny de
2006.
- Curs de protecció del patrimoni cultural. Tàrrega. 10 d’octubre de 2006.
- L’arqueologia i el medi. Primeres jornades. Bioarqueologia, Arqueologia Viva:
Arqueobotànica i arqueozoologia, més enllà d’unes disciplines auxiliars.
Barcelona. 17 de novembre de 2006.
- Primera Setmana de la Prehistòria. Els primers humans, visions alternatives.
Universitat de Lleida. Del 15 al 22 de novembre de 2006.
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- La prehistòria avui en el Prepirineu lleidatà. Odèn. 21 de maig de 2006.
- VIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques Gironines. Roses. 6-7 d’octubre 
de 2006.

9.1. Resum de dotacions per a estudis i treballs tècnics

QUADRE 10. DESPESES CORRENTS EN ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 2006

Concepte ¤

Concurs per a excavacions arqueològiques d’urgència 307.745,35

Altres excavacions arqueològiques d’urgència 37.662,48

Catalogació i digitalització biblioteca 47.826,64

Sistema d’Informació Geogràfica i informatització 86.055,00

Fitxes inventari comarques 158.315,00

Estudis declaració patrimoni de la humanitat 23.955,12

Estudis d’anàlisi 65.896,89

Jaciments arqueològics 39.472,33

Cartes arqueològiques comarques 223.769,00

Altres estudis i treballs tècnics 348.176,85

TOTAL 1.338.874,66

9.2. Convenis

QUADRE 11. CONVENIS. 2006

Concepte Capítol ¤

Beques a estudiants d’arqueologia IV 32.400,00

Conveni amb l’UB - Laboratori Carboni 14 per a datacions IV 12.000,00

Mines Prehistòriques de Gavà VII 300.000,00

Conveni amb l’Ajuntament de Guissona i Patronat d’Arqueologia de Guissona VII 24.000,00

Ajuntament de Teià VII 108.000,00

Conveni Ajuntament de Mataró i Fundació Pública Municipal: VII 42.000,00

Museu Comarcal del Maresme

TOTAL 518.400,00

9.3. Subvencions per a infraestructures

QUADRE 12. SUBVENCIONS PER A INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I INFRAESTRUCTURES DEL

DEPARTAMENT DE CULTURA EN ARQUEOLOGIA. 2006

Concepte ¤

I. Subvencions de concurrència pública

A universitats 199.300,00

A corporacions locals 499.590,72

A empreses privades 997.835,44

A famílies 60.505,00

A fundacions 26.000,00

A altres institucions sense finalitat de lucre 84.735,00

TOTAL I 1.867.966,16

II. Altres subvencions a corporacions locals (1)

Ajuntament d’Ulldecona. Obres d’adequació coves dels Abrics 25.000,00

Ajuntament de Tàrrega. Actuacions arqueològiques 30.000,00

Ajuntament de Balaguer. Intervencions arqueològiques 14.000,00

Consell Comarcal Pla de l’Estany. Parc Arqueològic Serinyà 30.000,00

Ajuntament d’Albesa. Museïtzació Vil·la Romana del Romeral 12.000,00

9.Resum de 
despeses corrents,
subvencions 
i inversions
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Ajuntament de Besalú. Museïtzació sinagoga jueva 20.000,00

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Jaciment Ca n’Olivé 22.514,16

Ajuntament de Roda de Ter 80.000,00

TOTAL II 533.514,16

TOTAL 2.401.480,32

(1) No s’hi inclouen les subvencions executades en el marc de convenis, explicats anteriorment.

9.4. Resum de subvencions i inversions en arqueologia

QUADRE 13. SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN ARQUEOLOGIA. 2006

Concepte ¤

I. Subvencions per a activitats

Beques a estudiants d’arqueologia 32.400,00

Conveni amb l’UB - Laboratori Carboni 14 per a datacions 12.000,00

TOTAL I 44.400,00

II. Inversions

Fons bibliogràfics Biblioteca CIDOC 25.500,00

Inversions en consolidació i restauració del patrimoni arqueològic 412.985,86

Altres 28.746,62

TOTAL II 467.232,48

III. Subvencions per a infraestructures

Conveni amb l’Ajuntament de Guissona i Patronat d’Arqueologia de Guissona 24.000,00

Ajuntament de Teià 108.000,00

Conveni Ajuntament de Mataró i Fundació Pública Municipal: Museu Comarcal del Maresme 42.000,00

Subvencions de concurrència pública 1.867.966,16

Altres subvencions a corporacions locals 533.514,16

TOTAL III 2.575.480,32

TOTAL 3.087.112,80

Tribuna d’arqueologia. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, 2006. Núm. 2003-2004.

10. Publicacions
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El Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració parcial del Departa-
ment de Cultura, estableix les funcions que corresponen a la Subdirecció General
d’Arxius. D’acord amb aquest, la Subdirecció coordina el Sistema d’Arxius de
Catalunya i elabora propostes normatives en l’àmbit de la seva competència;
impulsa i coordina la Xarxa d’Arxius Comarcals; dirigeix funcionalment els
arxius centrals administratius de la Generalitat de Catalunya, impulsant i coor-
dinant les seves actuacions; impulsa l’acció del Consell Nacional d’Arxius i de la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental; estableix els programes
d’actuació arxivística i coordina les funcions d’inspecció en relació amb aquesta
matèria. Correspon a la Subdirecció General d’Arxius la coordinació de l’actuació
de l’Arxiu Nacional de Catalunya en l’àmbit de la conservació, tractament, 
restauració i gestió dels fons arxivístics. De la Subdirecció depèn l’Àrea de 
Coordinació General d’Arxius.

2.1. Consell Nacional d’Arxius
Arran de la publicació al DOGC, el 30 de març de 2006, del Decret 52/2006, de
28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius,
l’any 2006 es constitueix el Consell Nacional d’Arxius, òrgan consultiu en
matèria d’arxius del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Els temes tractats en la sessió constitutiva del 17 de juliol de 2007 són els següents:
- Constitució del Consell Nacional d’Arxius.
- Elecció de les vocalies a què fa referència l’article cinquè del Decret 52/2006, de
28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius.
- Presentació del Pla d’Actuació Arxivística.
- Projecte de Decret pel qual es regula l’accés i l’avaluació de la documentació, tal
i com preveu l’article 19 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
- Projecte de Reglament del Registre d’Arxius de Catalunya, tal i com preveu
l’article 24 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
- Proposta d’integració al Sistema d’Arxius de Catalunya de l’Arxiu Fotogràfic de
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

2.2. Desplegament legislatiu
Una de les principals actuacions previstes en el Pla d’Actuació Arxivística de
Catalunya (2004-2007) ha estat el desplegament normatiu de la Llei d’arxius i
documents. L’any 2006 s’han tramitat els projectes següents:
- Projecte de Decret pel qual es regula l’accés i l’avaluació de la documentació.
- Projecte de Reglament del Registre d’Arxius de Catalunya.

A banda d’aquests projectes reglamentaris, l’article 4 de la Llei d’arxius i docu-
ments, estableix que el Departament de Cultura ha d’impulsar la coordinació
dels arxius integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya. En compliment 
d’aquest també s’ha tramitat el Projecte d’Ordre per la qual es regulen els grups de
treball del Sistema d’Arxius de Catalunya, mitjançant la qual s’organitzaran grups
de treball amb la missió d’estudiar temes d’interès arxivístic i  proposar, si
escau, normativa tècnica. Aquests grups es nomenaran per resolució del director
general del Patrimoni Cultural, a proposta del subdirector general d’Arxius. N’hi
haurà de caràcter permanent, per a projectes estructurals del SAC i “ad hoc” per
a projectes específics.

2.3. Arxiu Reial de Barcelona - Arxiu de la Corona d’Aragó
A sol·licitud de la Subdirecció General de Qüestions Constitucionals del Depar-
tament de la Presidència, la Subdirecció General d’Arxius ha elaborat l’informe



“El principio estatutario de los fondos ‘propios’ de Cataluña y de los fondos
‘comunes’ o ‘compartidos’ con otros territorios de la Corona de Aragón, situados
en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona” 
(24 octubre 2006).
En el marc del desplegament estatutari, la Subdirecció General d’Arxius ha 
participat en dues reunions del grup de treball per a l’estudi de “la situació i
fons de l’ACA”: la primera, el dia 9 d’octubre, que és la de constitució del grup,
i la segona, celebrada el 23 de novembre, ambdues a Madrid, a la seu del 
Ministeri de Cultura. Aquest grup de treball és format per dos representants dels
governs de Catalunya, Aragó, Illes Balears i la Comunitat Valenciana, i dos més
del Ministeri de Cultura (ambdós funcionaris destinats a l’ACA).

2.4. El retorn dels documents catalans a l’Arxiu General de la Guerra
Civil a Salamanca
Entre el 4 de febrer i el 12 de març ha tingut lloc, al Palau Moja de Barcelona,
l’exposició “El Retorn dels Documents Confiscats a Catalunya”. Durant cinc 
setmanes (28 dies de portes obertes) la van veure 30.120 persones, amb una
mitjana diària de 1.076 visitants. El president de la Generalitat de Catalunya, 
el senyor Pasqual Maragall, i la consellera de Cultura, la senyora Caterina Mieras,
han presidit els actes d’inauguració. S’ha publicat el llibre Els documents 
confiscats/retornats a Catalunya.
Enguany s’ha conclòs l’estudi del patrimoni documental català que hi ha a 
l’Archivo General de la Guerra Civil Española, a Salamanca, el qual ha de 
servir de base per al seu procés legal de restitució.

2.5. Identificació i recuperació de l’Arxiu Josep Puig i Cadafalch
Del 5 de juliol al 23 d’octubre s’ha procedit a la identificació, la descripció
sumària i la valoració de l’Arxiu Josep Puig i Cadafalch, i també a la formació
d’unitats d’instal·lació per al seu trasllat correcte. En el decurs d’aquests treballs
fou localitzat l’arxiu polític de Josep Puig i Cadafalch que, l’any 1923, essent
president de la Mancomunitat de Catalunya, féu desar a les golfes de la seva
casa per tal de protegir-lo, arran del cop d’estat del general M. Primo de Rivera.
Des d’aleshores havia romàs amagat i desconegut. El 23 d’octubre tot l’Arxiu
fou ingressat a l’ANC i, el 6 de novembre, públicament presentat pel conseller
de Cultura, senyor Ferran Mascarell, i pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, senyor Joaquim Nadal, president de la Generalitat de Catalunya en
funcions. El Departament de Cultura ha signat un acord amb els descendents
del president el qual ha de permetre que aquest importantíssim arxiu passi a
formar part del patrimoni públic català i resti definitivament a l’ANC. Es tracta
d’un bé del patrimoni documental català que, des de l’any 2003, forma part del
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

2.6. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC)
En el decurs del 2006 el Comitè de Normes ha revisat el text provisional de la
Norma, presentada a les X Jornades d’Arxivística de Catalunya (Terrassa, 2005),
i ha anat elaborant la versió definitiva, tot tenint presents els suggeriments i les
aportacions que han arribat del col·lectiu d’arxivers catalans, dels encàrrecs de
lectura i revisió expressa que s’han fet fer des de l’SGA, dels grups de treball i de
les propostes del Comitè de Normes.
Aquesta revisió del text provisional ha representat, entre altres coses, modificar
i ajustar l’estructura i el contingut inicial d’alguns dels capítols i àdhuc la creació
d’un capítol nou (Models de referència i citacions documentals i bibliogràfiques) 

DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ARXIUS144



la informació del qual era, en la versió provisional, dins un dels elements de la
Norma. També ha implicat un major esforç de precisió de la informació que hi
ha en els apartats inicials del capítol II, molt especialment, a determinar quins
són els objectius i els principis de la descripció, a revisar la classificació i definició
dels diferents tipus de documents als quals s’ha d’aplicar la Norma i una major
cura en la redacció del contingut teòric d’alguns dels nivells de descripció.
També s’ha modificat l’ordre de presentació d’alguns elements, s’han ampliat 
o creat noves regles i s’ha revisat el glossari.
Una aportació important amb relació a la versió provisional són els exemples,
que han estat elaborats amb el propòsit de mostrar uns determinats continguts
d’acord amb les regles que fixa la NODAC. S’han fet exemples complets per a
distints tipus de fons (municipal, notarial, d’institució, religiós, d’associació,
d’empresa i personal) que inclouen la descripció des del nivell més alt, el fons,
fins al més baix, el d’unitat documental simple, que combinen els distints 
elements de les set àrees descriptives.
Per tal de facilitar el maneig de la Norma s’han elaborat dos índexs: un d’analític,
que desglossa el contingut de les set àrees descriptives i dels vint-i-sis 
elements que la conformen, i un de temàtic, que recull els temes o conceptes
que apareixen o són tractats a la Norma. Les distintes entrades s’associen a la
part introductòria de la Norma i/o a les regles que en fan referència.
També s’ha treballat en la traducció al castellà de la NODAC i en l’edició, a la
web de l’SGA de les dues versions, la catalana i la castellana, de la disponibilitat
de la qual se n’ha fet difusió per la llista de distribució d’Internet per a arxivers 
i arxiveres Arxiforum.
Alhora, des del Comitè de Normes s’han preparat els materials necessaris per fer
la formació inicial sobre l’aplicació de la Norma. Adreçades a arxivers i arxiveres
de la Generalitat i de l’Administració local, s’han fet vuit edicions de les 
Jornades sobre l’aplicació de la NODAC per ajudar les arxiveres i els arxivers a
interpretar i aplicar correctament la Norma.
Finalment, s’han començat els treballs de publicació definitiva de la Norma pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

2.7. Estudi per a l’adaptació del programari GAC al GANC
Al llarg del 2006 ha continuat la tasca del grup de treball format per un tècnic
de l’SGA, dos arxivers comarcals, dos tècnics de l’ANC i un tècnic de l’Àrea de
les Tecnologies d’Informació i les Comunicacions del  Departament de Cultura,
que té l’encàrrec d’adaptar el programari que utilitza l’ANC, el GANC, a les
necessitats dels arxius comarcals.
Els mòduls que s’ha decidit adequar i instal·lar als arxius comarcals són els
següents:
- GANC Textual
- GANC Consulta de Sala Textual
- GANC Canvis Massius Textuals
- GANC No Textual
- GANC Consulta de Sala no Textual
- GANC Canvis Massius no Textuals

L’adequació d’aquests mòduls s’ha concretat en les modificacions següents:
- Del Mòdul de GANC Textual

- S’han eliminat els logotips de l’ANC de les pantalles i llistes de l’aplicació.
- S’ha adequat el mòdul per tal que cada arxiu comarcal només pugui acce-
dir a la seva llista d’arxius configurats.
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- S’ha fet una revisió exhaustiva del funcionament i manteniment dels dic-
cionaris del sistema segons les especificacions fetes pels tècnics del grup de
treball.
- S’han fet canvis a la pantalla d’unitats de catalogació i s’ha creat una  nova
pantalla per a la descripció de les unitats documentals compostes i simples. 
- S’han eliminat els enllaços del mòdul Avaluació i Tria, tant pel que fa a la
consulta d’unitats de catalogació destruïdes com a la relació de nivells de
classificació relacionats amb les taules d’avaluació documental.
- S’han revisat les llistes de guia documental i inventari per adaptar-les al
nou nivell de descripció d’unitats documents compostes i simples i deixar-les
com a estàndard de l’aplicatiu.
- S’ha adaptat la pantalla de les unitats de catalogació per descriure les 
restauracions i la reprografia mitjançant la incorporació d’un camp de text.
- S’ha adequat la pantalla de consultes i préstecs tenint en compte que no
s’instal·la el mòdul del servei de referència que és el que fa servir l’ANC per
fer els serveis de documentació. 

- GANC no textual
- S’han eliminat els logotips de l’ANC de les pantalles i llistes de l’aplicació i
s’ha adequat el mòdul per tal que cada arxiu comarcal pugui accedir només
a la seva llista d’arxius configurats.
- S’ha fet una revisió exhaustiva del funcionament i manteniment dels diccio-
naris del sistema segons les especificacions fetes pels tècnics del grup de treball.

- Mòduls de consulta de sala
- S’ha eliminat l’accés mitjançant una tarja magnètica i s’ha habilitat perquè
l’usuari extern pugui accedir-hi mitjançant la introducció d’un DNI (prèvia-
ment registrat a la pantalla d’usuaris de l’aplicació).
- S’ha modificat la informació que conté sobre l’accés al fons, sala de consulta
i informació general per tal d’adaptar-la a la dels arxius comarcals corres
ponents. En cada instal·lació s’ha canviat la fotografia de l’ANC per la que
identifica el centre d’arxiu.
- S’ha modificat la pantalla de llista d’unitats de catalogació i documents per
tal que contingui la descripció de les dues unitats de descripció.
- S’ha modificat la pantalla de cerca de les unitats de catalogació per tal que
es puguin cercar documents i veure les imatges de la mateixa manera que es
poden veure les imatges associades a les unitats de catalogació.
- S’han adequat les llistes dels fulls de testimoni que es generen quan es
demana una documentació en consulta.

- Mòduls de canvis massius. Les modificacions massives efectuades des d’aquest
mòdul, s’han fet per adaptar-se a la possibilitat de fer canvis massius a nivell
d’unitat d’instal·lació i documents.
- Mòdul de primers tractaments. És previst d’adaptar també el mòdul de primers
tractaments que permet de fer una descripció prèvia de la documentació abans
de ser introduïda a l’aplicació la qual després es carrega a l’aplicatiu mitjançant
un conversor.
També durant el 2006, s’ha estudiat el sistema de migració de dades de l’antic
aplicatiu GAC al nou, tot establint les equivalències entre els camps d’una i
altra aplicació i preveient la migració de les dades introduïdes en altres progra-
maris de descripció, distints al GAC, utilitzats pels arxius comarcals.

2.8. Pla de construcció d’arxius comarcals
En el marc del Pla d’Infraestructures dels arxius comarcals, en el decurs de l’any
2006 s’ha impulsat conjuntament amb els ajuntaments caps de comarca o els
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consells comarcals els projectes arquitectònics dels arxius de primera generació
que mancaven a la Xarxa d’Arxius Comarcals. Així mateix s’ha potenciat
també la creació dels arxius de segona generació que havien quedat obsolets per
la impossibilitat d’ampliació dels seus dipòsits. D’aquesta manera s’han fet els
projectes arquitectònics dels arxius següents:
- Arxius de nova creació de primera generació:

- Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Tremp)
- Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (la Seu d’Urgell)
- Arxiu Comarcal del Montsià (Amposta)
- Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell (Mollerussa)

- Arxius de nova creació de segona generació:
- Arxiu Comarcal d’Osona (Vic)
- Arxiu Comarcal del Baix Empordà (la Bisbal d’Empordà)
- Arxiu Comarcal del Baix Camp (Reus)
- Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
- Arxiu Comarcal de la Selva (Santa Coloma de Farners)
- Arxiu Comarcal de la Garrotxa (Olot)
- Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (Terrassa)

Per a la creació d’aquests nous centres, els ajuntaments o consells comarcals
han aportat els terrenys o edificis per a la seva construcció, ja que en seran els
titulars. Així mateix per tal que la construcció dels nous centres d’arxius sigui
l’adequada amb la funcionalitat per a la qual han de servir, la Subdirecció Gene-
ral d’Arxius ha facilitat les directrius i els criteris específics de construcció que
s’han tingut en compte en tots els projectes arquitectònics.
Quant al finançament d’aquests centres i atès que la Xarxa d’Arxius Comarcals
és titularitat de la Generalitat de Catalunya, la Subdirecció General d’Arxius ha
impulsat la realització d’aquests projectes arquitectònics mitjançant subven-
cions directes que han estat traspassades a les corporacions locals, amb càrrec al
pressupost ordinari del Departament de Cultura.
Així mateix, el setembre del 2006 el Departament de Cultura ha signat els con-
venis de col·laboració amb els ajuntaments de la Seu d’Urgell, Amposta, Molle-
russa, Vic, la Bisbal d’Empordà, Reus, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de
Farners i Olot, i així mateix amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per tal
que l’Institut Català de Finances financi les obres de construcció i el mobiliari
que ha de formar part dels nous centres d’arxius. Aquesta inversió de 32 M
d’euros, que permetrà el finiment de la Xarxa d’Arxius Comarcals, serà retorna-
da a l’Institut Català de Finances pel Departament de Cultura els anys vinents.

2.9. Web: Desenvolupament de la pàgina institucional i del canal temà-
tic “Arxius i Gestió Documental”
Durant aquest any s’ha treballat activament en el desenvolupament de dos projec-
tes en l’àmbit web. D’una banda, s’ha supervisat tot el procés que farà possible la
migració de la pàgina institucional de la Subdirecció General d’Arxius al nou ges-
tor de continguts i portals corporatiu de la Generalitat de Catalunya. En aquest
sentit, el personal tècnic de la Subdirecció i de l’Arxiu Nacional de Catalunya ha
rebut, durant el segon semestre de l’any, la formació necessària per conèixer la
nova plataforma de treball. Es preveu que la migració al nou programari estigui
enllestida durant el primer trimestre de l’any vinent. L’altre projecte que enguany
ha tingut una nova embranzida és el desenvolupament del Portal del Patrimoni
Cultural del qual formarà part, entre  d’altres, el canal temàtic “Arxius i Gestió
Documental”. El mes de desembre s’ha adjudicat el desenvolupament del portal. 



El seguiment del projecte es farà a través d’un comitè de direcció i d’unes reu-
nions de seguiment creades amb aquesta finalitat. Durant el mes de  desembre
s’han portat a terme tres d’aquestes reunions, en les quals s’ha definit i validat
l’estructura de continguts futura dels portals. Posteriorment, es procedirà a l’ela-
boració i l’aprovació de l’anàlisi funcional dels portals, al seu disseny tècnic, al
desenvolupament de components i a la migració i configuració de la informació.
Els nous portals entraran en funcionament l’any vinent.

QUADRE 1. RESUM DE LES SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN ARXIUS (1).

2006

Concepte ¤

Subvencions per a activitats

A entitats públiques i privades (2) 347.335,60

De concurrència pública:

- A arxius d’entitats locals 285.967,98

- A arxius de fundacions 13.729,43

- A arxius d’altres entitats sense finalitat de lucre 52.008,95

A corporacions locals per a la gestió dels arxius

- Consells comarcals 853.219,98

Subvencions i inversions per a infraestructura

Obres, equipaments i béns inventariables per als arxius 2.012.500,70

Arxiu Nacional de Catalunya (3) 599.182,87

Adquisicions de fons documentals 109.208,52

Altres inversions 4.760,94

TOTAL 4.277.914,97

(1) No s’hi inclouen les inversions de Secretaria General en arxius, per valor de 108.765,03 euros.

(2) Inclou 5.000,00 euros corresponents als becaris i becàries de l’Arxiu Nacional de Catalunya

(3) S’hi inclouen les adquisicions de fons documentals de l’Arxiu Nacional de Catalunya, per valor de

67.753,11 euros. No s’hi inclouen les inversions de Secretaria General a l’ANC, que ascendeixen a

617.027,07 euros.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 

EN D’ARXIUS. 2002-2006 (1)
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El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Cata-
lunya té les competències en arxius en l’àmbit de Catalunya i li correspon,
entre altres coses, establir programes d’actuació arxivística.
Amb l’objectiu de donar compliment als preceptes de la Llei d’arxius i docu-
ments i per tal de complir els objectius fixats en el Pla d’Actuacions de la Subdi-
recció General d’Arxius, estableix acords de col·laboració amb diferents entitats
i institucions per a actuacions arxivístiques específiques.

Es relacionen a continuació, agrupats sistemàticament, els convenis o les
addendes que s’han signat l’any 2006:
- Custòdia i accessibilitat:

- Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i el
monestir de Poblet per a la custòdia, gestió i accés del fons documental
(microfilms) de la Casa Ducal de Medinaceli subscrit l’any 2005.
- Programa de digitalització per a la preservació/accessibilitat de documentació
històrica de caràcter genealògic.
- Addenda al conveni entre el Departament de Cultura i la Societat Genealò-
gica de Utah per a la microfilmació de documentació històrica de caràcter
genealògic conservada a la Xarxa d’Arxius Comarcals signat l’any 2005.

- Difusió del patrimoni documental i promoció de la recerca:
- Addenda al conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat de Lleida per a la realització d’activitats d’història
medieval, signat el 2005.

- Foment de la formació especialitzada per als professionals del sector:
- Addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a la dotació d’ajuts als
alumnes que vulguin fer el Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Docu-
ments de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED),
subscrit el 2004.
- Annexos específics (per cadascun dels estudiants en pràctiques) al conveni
marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per fer pràcti-
ques en diversos arxius, signat el 2005.
- Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per establir
un sistema de pràctiques a l’Arxiu Històric de Tarragona.

- Suport a la gestió documental de les entitats sense ànim de lucre que disposin
d’un patrimoni documental de relleu especial:

- Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Cipriano García - Arxiu Històric de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), signat l’any 2004.
- Conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
la Fundació Josep Comaposada per col·laborar en l’organització de l’arxiu de
la UGT de Catalunya.

- Projecció internacional de l’arxivística catalana:
- Cooperació i solidaritat internacionals en l’àmbit dels arxius i del patrimoni
documental.
- Addenda al conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’organització no
governamental Arxivers sense Fronteres (AsF) per a la col·laboració en pro-
jectes de cooperació i solidaritat arxivística, subscrit el 2005.

- Establir canals de comunicació i d’enriquiment professional amb institucions
arxivers d’arreu del món:

Àrea de Coordinació General d’Arxius

1. Convenis 
de col·laboració
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- Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i la Secretaria d’Estat de Cultura de la República Dominicana
per a la cooperació en l’àmbit dels arxius i la gestió documental.
- Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de
la República Oriental de l’Uruguai per a la cooperació en l’àmbit dels arxius i
la gestió documental.

2.1. Sessions
L’any 2006 la CNATD ha realitzat un total de 4 reunions, els dies 2 de març, 
5 d’abril, 11 de juliol i 17 d’octubre.

2.2. Resultats
S’han emès un total de 58 resolucions a propostes d’avaluació documental 
presentades per organismes de les administracions públiques.

QUADRE 1. RESOLUCIONS D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL DE LA COMISSIÓ NACIONAL D’AVALUACIÓ I

TRIA DE DOCUMENTACIÓ. 2006

Ajuntament de Girona 13

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 1

Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 2

Departament de Comerç, Turisme i Consum 1

Departament d’Economia i Finances 2

Departament de Governació i Administracions Públiques 6

Departament de Justícia 3

Departament de Medi Ambient i Habitatge 14

Departament de Treball i Indústria 11

Grup de treball municipal 5

TOTAL 58

2.3. Aplicació de les taules d’avaluació documental

QUADRE 2. DOCUMENTACIÓ ELIMINADA EN L’APLICACIÓ DE TAULES D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.

2001-2006

Any Metres lineals

2001 1.470,95

2002 1.421,49

2003 2.877,46

2004 4.363,56

2005 7.135,86

2006 4.254,52

2.4. Normativa
S’ha elaborat i tramès a l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació per a la seva revisió i aprovació pel conseller de Cultura,
una ordre d’aprovació de taules d’avaluació documental.
Ordre CLT/482/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aproven i es modifiquen
taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4745, de 23.10.2006)
En la reunió d’11 de juliol de 2006, la Comissió va aprovar una Resolució sobre
la documentació que s’adjunta amb els contractes administratius als licitadors
que no resultin adjudicataris. 
Una còpia d’aquesta ordre ha estat tramesa al conjunt de centres de l’Adminis-
tració pública inclosos al Directori d’Arxius de Catalunya.

2. Comissió 
Nacional 
d’Avaluació
i Tria de 
Documentació
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S’ha donat resposta a 22 consultes sobre diferents aspectes relacionats amb la
normativa d’avaluació documental i la seva aplicació, formulades per diversos
organismes de les administracions públiques catalanes. També s’ha donat res-
posta a una consulta formulada per l’Arxiu Nacional d’Andorra.

S’han portat a terme dues reunions de coordinació amb els directors dels arxius
comarcals, amb els punts de l’ordre del dia següents:
- 26 de juny. Estat desenvolupament llei d’arxius; procés selectiu personal 
tècnic superior - arxivers i arxiveres; horaris d’obertura dels arxius als usuaris 
i usuàries; aplicació, gestió i control del pressupost anyal; gestió de personal
(vacances); desenvolupament pla d’infraestructures dels arxius comarcals; adap-
tació dels programaris GANC-GAC; gestió del pressupost (equipament informàtic,
mobiliari) i gestió personal (vacances); conveni Col·legi de Notaris; noves publi-
cacions; estat portal web; Arxiu Corona d’Aragó; segon retorn documents Sala-
manca; gestor documental; formació i Norma de descripció arxivística catalana,
NODAC.
- 12 de desembre. Balanç aplicació Pla d’Actuació Arxivística i perspectives
2006-2010; evolució programari GANC-GAC; valoració procés selectiu personal
tècnic superior - arxivers i arxiveres; desenvolupament pla d’infraestructures
dels arxius comarcals; Arxiu Puig i Cadafalch; retorn Llibre Privilegis de Palafrugell;
Patronat Arxiu de la Corona d’Aragó; programa d’aplicació ISO 9001.
D’altra banda, el grup de treball encarregat de redactar la proposta del reglament
que regirà el funcionament dels arxius comarcals i definirà el seu paper en el
territori s’ha reunit sis vegades (25 de gener, 20 de febrer, 1 i 21 de març, 
26 d’abril i 4 de maig).

3.1. Usuàries i usuaris i consultes

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’USUARIS I I USUÀRIES I DEL NOMBRE D’UNITATS 

DOCUMENTALS CONSULTADES A LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS. 2002-2006 (*)
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(*) Inclou les unitats documentals consultades a les biblioteques auxiliars.

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PRÉSTECS DELS ARXIUS DE LA XARXA D’ARXIUS 

COMARCALS. 2002-2006
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QUADRE 3. NOMBRE TOTAL DE PERSONES USUÀRIES (INVESTIGADORS I INVESTIGADORES I

TITULARS DE FONS), D’UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES I PRÉSTECS. 2006

Usuaris i usuàries
Arxius Investigadors i Titulars Unitats Préstecs Préstecs

investigadores de fons documentals per a 
consultades exposicions

AC Alt Camp 294 56 1.927 24 1

AC Alt Empordà 540 54 2.532 22 10

AC Alt Penedès 1.115 571 7.689 1.381 172

AC Anoia 697 337 11.173 583 50

AIG Aran 53 25 215 9 -

AC Bages 1.750 211 8.488 857 -

AC Baix Empordà 250 140 1.294 80 -

AC Baix Camp 891 56 2.651 288 -

AC Baix Llobregat 536 645 3.833 628 -

AC Baix Penedès 397 148 3.486 95 1

AC Berguedà 151 2 596 164 -

AC Cerdanya 186 27 1.803 37 -

AC Conca de Barberà 486 156 2.129 92 36

AC Garraf 559 3 1.867 1.140 49

AC Garrotxa 458 - 3.040 - 9

AH Girona 2.817 11 10.441 249 14

AH Lleida 444 919 6.536 64 -

AHC Mataró 1.028 93 13.765 289 -

AC Noguera 306 13 1.563 18 14

AC Osona 309 21 14.895 82 62

AC Pallars Sobirà 315 64 8.978 465 5

AC Priorat 53 54 172 87 -

AC Ripollès 482 54 593 34 3

AC Segarra 664 41 2.596 20 1

AC Selva 227 6 573 2 -

AC Solsonès 614 71 1.088 244 1

AH Tarragona 832 6 5.284 27 -

AHC Terres de l’Ebre 891 2 1.492 51 -

AC Urgell 157 48 255 162 3

AC Vallès Occidental 1.270 1.523 13.341 908 19

AC Vallès Oriental 495 51 1.713 40 -

Dipòsit Cervera 13 101 4.901 15 -

TOTAL 19.280 5.509 140.909 8.157 450

3.2. Ingressos
Els arxius comarcals han ingressat un total de 4.767,61 metres lineals de docu-
mentació. A banda d’aquest volum de documentació, essencialment textual,
s’han ingressat també: 293.826 positius fotogràfics, 169.000 negatius fotogràfics,
1.867, plaques de vidre, 2.231 cartells, 115 imatges en moviment, 667 pergamins,
766 plànols, 62 enregistraments sonors, 1.833 edicions postals i 107 microfilms.
La distribució dels ingressos per grups de fons és la següent:
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QUADRE 4. METRES LINEALS DE DOCUMENTACIÓ INGRESSADA ALS ARXIUS COMARCALS. 

PER GRUP DE FONS. 2006

Grups de fons Nombre

Administració de la Generalitat 184,50

Administració local 1.073,06

Administració perifèrica de l’Estat 427,80

Notarials 42,70

Judicials 2.423,07

Registrals 4,10

Institucions 117,07

Religiosos 23,50

Associacions i fundacions 77,16

Comercials i d’empresa 324,95

Patrimonials 9,24

Personals 54,66

Col·leccions 5,80

TOTAL 4.767,61

En acabar l’any 2005, el volum de documentació custodiada per la Xarxa 
d’Arxius Comarcals era de 75.102,38 metres lineals; ara, un cop inclosos els
metres ingressats enguany (4.767,61), sumen un total de 79.869,99.
Entre els nous fons ingressats destaquen, pel que fa a fons de l’Administració
local, el de l’Ajuntament de Barberà de la Conca (1780-2000), de 64 metres line-
als, i el del Consell Comarcal de la Noguera (1988-2000) de 39 metres lineals.
Pel que fa a fons judicials, l’ingrés del fons del Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció de Granollers (1917-90), de 864,4 metres lineals, i el del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció de Mollet del Vallès (1986-91), de 95,00 metres
lineals, ambdós a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.
Entre els fons d’institucions destaca el de la Universitat Laboral “Francisco Franco”
(1956-80), de 29 metres lineals, a l’Arxiu Històric de Tarragona, i 19 fons de
cambres agràries locals (1919-94) a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.
Dins del grup de fons d’associacions i fundacions destaca l’ingrés dels fons de
dues cooperatives agrícoles: la Torre de Fontaubella i Marçà. Aquesta darrera
inclou part de la documentació del Sindicat Vinícola Baix Priorat i el Sindicat
Agrícola i Caixa Rural de Marçà (1912-79), amb 32,80 metres lineals, a l’Arxiu
Comarcal del Priorat.
Dins el grup de fons comercials i d’empresa hi ha fons molt interessants, com
és ara el del despatx de procuradors Jou-Viñas de Figueres (1686-2001), el fons
del Parvulari Carme Vidal (1970-92), amb 1 metre lineal de documentació tex-
tual, 25 pel·lícules i 1.500 fotografies, a l’Arxiu Comarcal de la Noguera; el fons
de la botiga Foto Raymond (1940-91), amb unes 150.000 fotografies, a l’Arxiu
Històric de Tarragona, i el fons de l’empresa AEG Electric Motors, SA (1910-99),
amb 175 metres lineals, a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.
En el grup de fons personals, enguany han ingressat un bon nombre de fotografies
i algunes pel·lícules fruit de l’activitat de persones afeccionades i semiprofessionals.
Aquest és el cas del fotògraf montblanquí Anton Moix, que conté 1.800 plaques de
vidre i 300 negatius del decenni 1950-60. Ha ingressat, també, el fons del fotògraf
Jordi Mas Morando (1955-87), amb més de 250.000 imatges, a l’Arxiu Comarcal del
Garraf; el fons Bergé (1950-70), amb 20.000 negatius fotogràfics, i el fons Torruella
(1920-1990), de 3.000 negatius fotogràfics, de l’Arxiu Comarcal de la Noguera.
Entre les noves col·leccions ingressades cal destacar 349 pergamins de la parròquia
de Sant Esteve d’Olot (1117-1652), la donació per la família Solsona Climent
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d’una col·lecció de 1.342 goigs, una col·lecció de 1.267 edicions postals (1965-
2000) i la col·lecció de 400 impresos i cartells de la Llibreria Galeria d’Art Xipell
(segle XX), a l’Arxiu Comarcal del Bages.

GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS.
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3.3. Descripció documental
La Xarxa d’Arxius Comarcals ha elaborat i/o revisat durant el 2006 un total de
371 instruments de descripció. Els instruments de descripció són les eines arxi-
vístiques que permeten la localització, accés i control de la documentació que
l’arxiu custodia. Enguany s’han elaborat un total de 160 nous inventaris i 71
nous catàlegs, i s’han revisat 99 inventaris i 41 catàlegs ja existents. En conjunt
s’han descrit 4.169,74 metres lineals de documentació.

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DELS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ I DELS METRES LINEALS DESCRITS A LA

XARXA D’ARXIUS COMARCALS. 2002-2006
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3.4. Microfilmació i digitalització
Durant el 2006 diversos arxius han continuat amb les tasques de digitalització
de documents textuals, icònics i hemerogràfics dels seus fons. L’objectiu 
d’aquestes tasques és crear una còpia de consulta i seguretat per tal de preservar
els documents originals del desgast de la consulta continuada.
- Digitalitzacions de documents icònics
A l’Arxiu Comarcal de l’Anoia s’han digitalitzat 10.000 fotografies de l’Arxiu
Fotogràfic d’Igualada. A l’Arxiu Comarcal de la Noguera s’ha portat a terme la
digitalització de més de 6.000 plaques de vidre amb imatges dels anys 1927-59
dels fotògrafs Daniel Torruella, Francesc Borràs i Pau Bertran.
- Digitalitzacions de documents audiovisuals
L’Arxiu Comarcal d’Osona ha fet la digitalització i el canvi de suport de 160
metres de cinta super8 a DVD, corresponents a 2 pel·lícules propietat dels clare-
tians i que contenen imatges de la Guinea.
- Digitalització de documents textuals
L’Arxiu Històric de Girona ha portat a terme, a través d’una empresa externa, la
digitalització i indexació de 23 unitats d’instal·lació de les sèries d’Expedients
de Frontera del fons del Govern Civil de Girona de 1943. Paral·lelament, al
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mateix AHG s’han digitalitzat 337 documents hebreus i 372 llatins extrets de
protocols notarials i s’han creat quatre fitxers de consulta de documents
hebreus en format Acrobat (.pdf) a càrrec del Patronat del Call de Girona.
L’Arxiu Comarcal de l’Urgell ha digitalitzat la correspondència personal de 
l’escriptor Manuel de Pedrolo (1950-89), amb un volum de 12 unitats
d’instal·lació.
- Digitalitzacions de fons hemerogràfics
Diversos arxius han emprès la digitalització dels seus fons hemerogràfics. És el
cas de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, amb el projecte “Hemeroteca Comarcal”,
iniciat el 2005. Enguany ha digitalitzat les capçaleres “El Ripollès (1954-67), 
“La Veu del Freser” (1920-21) i “Pluma Libre” (1936-37). Han iniciat també la
digitalització dels fons hemerogràfics l’Arxiu Comarcal de la Segarra, l’Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp i l’Arxiu Comarcal
del Bages.

3.5. Restauració
Entre les tasques de restauració portades a terme enguany a la Xarxa d’Arxius
Comarcals cal destacar l’esforç que s’ha fet per a la recuperació de la documentació
més antiga sobre pergamí. Així, de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia s’han restaurat
dotze pergamins de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Igualada; a l’Arxiu
Comarcal de la Cerdanya s’ha treballat sobre el pergamí, amb segell penjant, 
de la carta de població de Bellver de Cerdanya del 1225, concedida pel comte
Nunó Sanç; a l’Arxiu Comarcal de la Segarra s’han restaurat un total de 371 
pergamins dels segles XIII a XV; a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell s’han restaurat
57 pergamins de Vilagrassa.
A banda de la restauració de pergamins també són rellevants altres intervencions
com la de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès sobre el Llibre vell de capbreu de
Lluís de Cervelló, abat del monestir de Sant Cugat del Vallès (1562) i del 
Capbreu del lloc de Santa Maria de Bonastre de Francesc Bernat de Pons, abat
del monestir de Sant Cugat del Vallès (1694). A l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya
s’ha restaurat el Llibre de Provisions Reials de Puigcerdà, cartulari del segle XIII
al XVI i, a l’Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre, s’ha restaurat una col·lecció
de llibres de clavaria dels segles XIV i XV.

3.6. Difusió
Les activitats de difusió fetes per la Xarxa d’Arxius Comarcals són cada vegada
més àmplies. Durant el 2006 han ascendit a un total de 1.159 actes que es 
desglossen en les activitats següents: 593 treballs d’investigació i recerca amb 
la documentació custodiada als arxius comarcals, 187 visites guiades per les 
instal·lacions, s’han organitzat 79 exposicions amb materials d’arxiu, 46 con-
ferències i seminaris al voltant de temes d’història local, s’han organitzat 18
cursos, s’han fet 44 presentacions, 53 publicacions entre pròpies i coeditades, i
s’ha participat 139 vegades en mitjans de comunicació. 

QUADRE 5. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EXPOSICIONS, PUBLICACIONS I VISITES GUIADES

PROMOGUDES PER LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS. 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006

Exposicions 27 21 32 42 79

Publicacions 35 23 50 44 53

Visites guiades 37 52 159 182 187
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Entre les exposicions organitzades des de la Xarxa d’Arxius Comarcals cal destacar
“1956, L’Any del Fred. L’Observatori Meteorològic de Girona” (Arxiu Comarcal
de l’Alt Empordà i Arxiu Històric de Girona), “Viure en Temps de Guerra 
1936-1939” (Arxiu Comarcal de l’Anoia), “La Utopia de la Llibertat. Ateneu
Santfeliuenc 1881-2006” (Arxiu Comarcal del Baix Llobregat), “Pergamins de
Llívia” i “L’Alta Cerdanya a través de la Càmera de Georges Girones” (Arxiu
Comarcal de la Cerdanya), “Història Gràfica d’un Poble: Vilanova i la Geltrú
1947-1967” (Arxiu Comarcal del Garraf), “Temps de Revolta. Balaguer i la
Noguera els Anys 20 i 30” (Arxiu Comarcal de la Noguera) i “Resistents i Depor-
tades” (Arxiu Comarcal del Vallès Occidental).
Pel que fa a les conferències i jornades cal destacar la celebració del XXXIII
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica a l’Arxiu Comarcal de la Conca de 
Barberà, l’XI Curs d’Estiu de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell al
voltant del tema “Natura i desenvolupament. El medi ambient a l’Edat Mitjana”
a l’Arxiu Comarcal de la Noguera, un cicle de conferències titulat “Aspectes
d’història del Priorat al segle XX” a l’Arxiu Comarcal del Priorat, la conferència
“Cervera i la Segarra en el temps de la Segona República” a l’Arxiu Comarcal de
la Segarra i la conferència “Els arxius de les masies del Vallès” a l’Arxiu Comarcal
del Vallès Oriental.
Des dels arxius comarcals també s’han organitzat diferents cursos orientats tant
als usuaris com a arxivers i administratius municipals. Aquest és el cas del Taller
de gestió de documents i arxius municipals. El curs està adreçat als secretaris i al
personal administratiu dels ajuntaments de la comarca encarregat de la gestió
documental i es tracta d’un curs pràctic d’introducció a la gestió dels documents
municipals, des de l’oficina a l’arxiu definitiu. Ha estat impartit per Trini
Camats, arxivera de l’Ajuntament de Balaguer, i per Maite Pedrol, directora de
l’Arxiu Comarcal de la Noguera. A l’Arxiu Comarcal del Ripollès s’ha organitzat
una jornada dedicada a l’estudi i a l’exposició d’experiències sobre els fons docu-
mentals per a l’estudi del territori. A l’Arxiu Comarcal del Solsonès s’ha fet un
taller de sis hores, d’introducció a la paleografia, a càrrec de Daniel Piñol, professor
de la Universitat de Barcelona. Finalment, a l’Arxiu Històric de Girona s’han fet
les Jornades “Documentació notarial i arxius”. Des de la mateixa institució s’ha
organitzat una sortida al Rosselló (Catalunya del Nord) per visitar la Maternitat
d’Elna i les poblacions de Cotlliure i Argelés, tot seguint les passes de l’exili repu-
blicà. La sortida ha estat guiada per Salomó Marquès, doctor en Història de 
l’Educació, i Assumpta Montellà, autora de l’estudi històric sobre la Maternitat.
Entre les publicacions impulsades pels arxius comarcals trobem una llista molt
extensa de coedicions de treballs de recerca, publicacions d’instruments de 
descripció elaborats des de l’arxiu i publicacions periòdiques. En aquesta darrera
categoria podem destacar: número 8 del Butlletí de l’Arxiu Comarcal del Solsonès,
número 5 de la Revista Oppidum també a l’Arxiu Comarcal del Solsonès, número
10 de Recerca i número 3 de Quaderns de Recerca a l’Arxiu Comarcal de les Terres
de l’Ebre, número 21 de la revista Terme a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occiden-
tal, números 1 i 2 del Butlletí de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, número 1
d’Apunts el nou butlletí de l’Arxiu Històric de Girona, número 9 del Butlletí de
l’Arxiu Històric de Tarragona i número 3 de la col·lecció Materials 
didàctics de l’Arxiu Històric de Tarragona.

4.1. Grup de treball per a l’estudi i tractament dels fongs i altres 
microorganismes que afecten el patrimoni documental
Durant l’any 2006 han continuat els estudis i les reunions del Grup de treball
per a l’estudi del tractament dels fongs i altres microorganismes que afecten el

4. Protecció i 
preservació del 
patrimoni 
documental 



patrimoni documental, del qual forma part la Subdirecció General d’Arxius,
juntament amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, diverses universitats
catalanes i empreses del sector. Segons el pla de treball traçat, el 2007 es podrà
disposar de diversos protocols d’actuació als arxius, dels quals es farà una
àmplia difusió.

4.2. Microfilmació i digitalització
Enguany, la Subdirecció General d’Arxius ha destinat 202.154 euros a la digita-
lització de documents (Expedients de Frontera, 1940-70) de l’Arxiu Històric de
Girona; 33.070,80 euros a la digitalització de fotografies de l’Arxiu Històric 
de Tarragona; 28.536 euros a la digitalització de fotografies de l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Penedès; 10.582,78 euros a la digitalització de premsa local de l’Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat; 10.728,61 euros a la digitalització de premsa local
de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, amb destinació a l’Arxiu
Comarcal del Garraf; 3.828 euros a la digitalització de protocols notarials del
Priorat conservats a l’Arxiu Històric de Lleida; i 1.566,58 euros a la digitalització
de premsa local de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, entre les actuacions principals.
En total s’han destinat 350.196,16 euros a la digitalització i microfilmació de fons.
També cal destacar que, a iniciativa de la Subdirecció General d’Arxius, ha estat
digitalitzat el document original del procés contra el bandoler Serrallonga, a tall
de pas previ a la seva protecció legal segons una de les figures previstes per la
Llei del patrimoni cultural català.

4.3. Preservació i restauració
Enguany, la Subdirecció General d’Arxius ha actuat en la preservació i la restaura-
ció de documents de l’Arxiu Històric de Tarragona (fotografies, sobretot, i 39 
pergamins); la restauració de protocols notarials de l’Arxiu Comarcal de la
Noguera; la restauració de documents de l’Arxiu Històric de Girona (fragments
hebreus de protocols notarials i tres llibres de la Generalitat); la restauració dels
pergamins del fons Bas Balaguer, de propietat del Departament de Cultura i 
destinat a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; i la restauració de protocols notarials de
l’Arxiu Comarcal del Ripollès. Cal destacar, també, l’enquadernació de protocols
notarials històrics de l’Arxiu Històric de Lleida i de l’Arxiu Comarcal del Maresme.
El mes de febrer, es procedí a l’examen del fons patrimonial Barrera, a la seu de
l’Ajuntament de Teià (Maresme), de cara a la seva descripció, la qual fou enco-
manada a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. El mes de novembre, amb la
finalitat d’estudiar les possibles accions de cara a la seva protecció, es procedí a
l’examen i informe de l’arxiu particular anomenat Foix-Robrenyo (Riells del Fai,
Bigues i Riells, Vallès Oriental).

4.4. Adquisicions
Han estat comprats els següents documents històrics:
- 41 targetes postals adreçades a la família Freixas de Vilafranca del Penedès
(1911-1961). Han estat dipositades a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.
- Anteproyecto de Presidio Correccional para la ciudad de Barcelona, de l’arquitecte
Francesc Daniel Molina. Barcelona, 1861. Prèviament a la compra d’aquest 
llibre, el Departament de Cultura havia declarat inexportable aquest document,
mitjançant acord de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del
Patrimoni Cultural de Catalunya. Ha estat ingressat a l’ANC.
- Un conjunt de documents de Luys Santa Marina (1898-1980). Ha estat ingressat
a l’ANC.
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- Un conjunt miscel·lani de documents dels segles XVII-XX, entre els quals hi
ha un llibre de notes de Francesc Llavallol i Macabeu (Barcelona, segle XIX), 
un Llevador de censos de Seròs (segle XVIII), el fons J. Teruel Escalante (1882-
1957), ambdós ingressats a l’ANC, i un manual notarial de rector de Biure
(Conca de Barberà, 1689-1700), entre altres.
- 6 pergamins dels segles XIV-XVII, provinents de fons patrimonials i referents a
Barcelona, el Baix Empordà i el Vallès Occidental. Han estat dipositats a l’ANC i
als arxius comarcals del Baix Empordà i del Vallès Occidental.
- Un Cuaderno de bitácola para uso del bergantín guleta Prestitivas (Barcelona,
1854), ingressat a l’ANC, i un pergamí que conté el privilegi reial original de les
ordinacions de la confraria de Sant Miquel dels blanquers, assaonadors i sabaters
de Vilafranca del Penedès, de l’any 1526, que ha estat dipositat a l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Penedès.
- 9 lots de la subhasta feta a Barcelona per l’empresa Soler y Llach, el 26 de
març. Aquests lots corresponen als següents documents: (1) Diploma de batxiller
de Lluís Freixas i Blanc (1777), dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès; 
(2) Ordenanzas formadas para el mejor régimen y gobierno de la Ciudad de Barcelona
(ca. 1790); (3) Nomenament de regidor de Vilafranca del Penedès a favor de
Lluís Freixas (1798), dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès; (4) un con-
junt de documents de la família Freixas de Vilafranca del Penedès (segle XIX),
dipositats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès; (5) Liber genealogie Stephani 
Gilaberti Bruniquer (Barcelona, segle XVII); (6) Proyecto de terminación del 
cimborio de la catedral de Barcelona (1890), per August Font Carreras, ingressat
a l’ANC; (7) 9 cartes de M. Menéndez Pelayo a la família Freixas (1886-1892);
(8) 1 carta (1894) i una postal (1899) de Josep Torras i Bages a Ramon Freixas 
i (9) 11 postals (1902-1903) d’E. S. Dodgson a Ramon Freixas; tots els tres grups
darrers han estat dipositats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès a fi de reinte-
grar-los al fons Freixas.
- 6 projectes de l’arquitecte del districte de Vic Narcís Josep Maria Bladó, dels
anys 1863-66, ingressats a l’ANC; un conjunt de documents de la família Rich
(Girona, segle XVIII) i una llibreta de notes d’un esparter Barcelona (segle XIX),
ingressada a l’ANC.
- 23 lots de la subhasta feta a Barcelona per l’empresa Soler y Llach, el 29 de
juny, consistents, en la seva major part, en documents i impresos referents de la
guerra del 1936-39. Tots han estat ingressats a l’ANC. 
- 9 cartells catalans dels anys de la II República. Han estat ingressats a l’ANC.
- 55 cartes familiars dels anys de la guerra de 1936-39; 12 cartes de soldats 
catalans dels anys de la guerra del 1936-39; un llibre de registre del personal
d’oficines de la Compañía Transatlántica (1881)  –tot ingressat a l’ANC– i un 
llibre d’actes de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Gràcia (1897-1939).

4.5. Pergamins de Llívia ingressats a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya
El 24 de març del 2006, ha tingut lloc l’acte de lliurament i ingrés a l’Arxiu
Comarcal de la Cerdanya, de dotze pergamins dels anys 1303-1499, referents a
la vila de Llívia. Aquests documents, d’una importància històrica molt remarcable,
són de propietat del Departament de Cultura, que també havia procedit a 
restaurar-los. L’acte de lliurament i ingrés ha estat presidit per la consellera de 
Cultura, senyora Caterina Mieras i Barceló. Ha estat publicat i difós l’opuscle
intitulat Pergamins de Llívia i de la Cerdanya dels segles XIV i XV: ingrés a l’Arxiu
Comarcal de la Cerdanya pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
que conté el regest d’aquests pergamins, elaborat per la Subdirecció General
d’Arxius.
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S’han fet dues reunions de coordinació amb els responsables dels arxius centrals
administratius, amb els punts de l’ordre del dia següents: 
- 22.06.2006. Estat desenvolupament Llei d’arxius; procés convocatòria oposi-
cions: tràmit avaluació gestor documental; revisió quadres de classificació;
suport a l’avaluació documental dels departaments; noves publicacions; estat
portal web; Arxiu de la Corona d’Aragó; segon retorn documents Salamanca.
- 14.12.2006. Balanç aplicació Pla d’Actuació Arxivística i perspectives 
2007-2010; Evolució programari GANC-GAC; primera valoració procés selectiu
tècnics superiors-arxivers; desenvolupament pla d’infraestructures dels arxius
comarcals; pla de formació; Arxiu Puig i Cadafalch; retorn Llibre Privilegis de
Palafrugell; Patronat Arxiu de la Corona d’Aragó; programa d’aplicació 
ISO 9001, Centre de Recursos Arxivístics de Catalunya CRAC; Memòria SGA 2006.
S’han fet diverses reunions dels grups de treball:
- Grup d’Innovació Tecnològica: 4 reunions (28 de març, 24 de juliol, 22 de
novembre, 1 de desembre).
- Grup de classificació de la documentació de l’Administració de la Generalitat:
4 reunions (11 de gener, 30 de març, 15 de juny, 14 de desembre).
S’han fet reunions específiques de seguiment als Departaments de la Presidència,
Educació, Benestar i Família i als organismes següents: Adigsa i Agència de 
Residus de Catalunya.
Des de la Subdirecció General d’Arxius s’ha considerat interessant, a més de les
reunions de coordinació que periòdicament es fan amb els responsables dels
arxius centrals, organitzar unes sessions sobre experiències pràctiques que 
generen els mateixos arxius. Aquestes sessions tenen una periodicitat anual i
s’anomenen Experiències SGGDA. El 3 de febrer s’ha fet la primera sessió, una
presentació a càrrec de l’arxiver del Departament de Cultura amb el títol 
“L’experiència en la normalització de models de documents i formularis al
Departament de Cultura”.
Conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació s’ha procedit a fer una valoració d’eines de suport als processos adminis-
tratius. Dins d’aquest procés s’han valorat les principals eines de gestió d’arxiu 
i les seves conclusions van ser elevades el dia 20 de juliol de 2007 a la Comissió
de Coordinació Interdepartamental de Gestió i Tecnologies de la Informació i
Comunicacions.
S’ha participat en les reunions del grup tècnic constituït per la Direcció de 
Serveis del Departament de Salut per a l’anàlisi de la situació de la gestió de la
documentació del Departament de Salut. Producte del qual va ser l’Informe 
sobre la situació de la gestió de la documentació administrativa en els òrgans i ens del
Departament de Salut, de 21 de juny de 2006, elaborat per les persones responsa-
bles dels arxius centrals administratius del Departament de Salut i del Servei
Català de la Salut.
S’ha informat sobre el projecte d’Ordre del Departament de Justícia pel qual es
constitueix i es regula la Junta d’Expurgació de la Documentació Judicial de
Catalunya i s’aproven les normes i els models de relacions documentals de
transferència de documentació judicial.
Seguint amb el suport a l’avaluació documental a les conselleries, s’ha contractat
un tècnic de suport per a l’elaboració de propostes d’avaluació documental de
sèries del Departament de Benestar i Família.
S’ha donat suport tècnic a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per fer una
primera anàlisi del seu sistema de gestió documental. S’ha mantingut el segui-
ment dels projectes de gestió documental a la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de la Sindicatura de Greuges.
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S’ha continuat, mitjançant la contractació d’un tècnic d’arxius, amb els treballs
d’identificació dels fons del Dipòsit d’Arxius de Cervera. S’ha fet una primera
aproximació a la classificació dels fons de sindicats verticals i l’estudi dels fons
de l’Administració d’Hisenda potencialment eliminables.
S’ha dut a terme la segona fase del projecte pilot per a la implantació d’un sistema
de gestió documental a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. En aquesta
fase s’ha elaborat l’estudi de la tramitació i els processos vinculats als expedients
d’obres menors i s’ha posat a preproducció. L’objectiu és que el ciutadà pugui
tramitar via telemàtica la sol·licitud d’aquest tipus de llicències i que l’Adminis-
tració, al seu torn automatitzi els seus fluxos interns de treball. Aquest projecte
compta, també, amb la participació de la Diputació de Barcelona i el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració local.

6.1. Centre de Recursos Arxivístics de Catalunya (CRAC)
Enguany el CRAC s’ha integrat en el procés de treball engegat pel conjunt de
les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG), participant en l’estudi
d’aquests centres (232, en total), la creació de la intranet e-Catalunya i l’impuls
de la xarxa. El fons del CRAC, d’altra banda, ha estat completament revisat, 
a fi d’actualitzar-ne el seu inventari en línia, i també s’ha portat a terme el 
control de les seves publicacions periòdiques. S’ha donat a conèixer el funcio-
nament del CRAC i s’ha elaborat el seu Butlletí bibliogràfic, que en la seva fase
inicial és de circulació interna, dins la Subdirecció General d’Arxius. Han estat
informatitzats els seus serveis bibliotecaris i s’ha elaborat l’estudi per a la 
integració del CRAC en el web de la Subdirecció General d’Arxius. Dins el 
catàleg de les BEG, d’altra banda, s’ha creat un subgrup anomenat “Arxius” 
per tal de facilitar la recerca de la bibliografia continguda als arxius catalans 
(ara mateix afecta els fons del CRAC, de l’ANC i de l’Arxiu Històric de Girona).
A l’ensems, els fons del CRAC han estat millorats mitjançant la intensificació 
de les adquisicions i dels intercanvis.

6.2. Formació arxivística
Oferir una formació interdisciplinària i específica als arxivers de qualsevol admi-
nistració de Catalunya ha estat l’objectiu principal del pla de formació especia-
litzada 2006 de la Subdirecció General d’Arxius. Amb aquesta finalitat, s’han
impartit un seguit de cursos que han abastat un ampli ventall de temàtiques
com la gestió de la documentació administrativa, descripció documental, 
prevenció i conservació i gestió de documentació electrònica.
En l’organització d’aquests cursos han col·laborat diferents institucions i entitats
com són l’Associació d’Arxivers de Catalunya, l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. En aquest
sentit, cal remarcar la col·laboració de la subdirecció en l’organització del 
Postgrau en Gestió de Documents Electrònics, curs 2006-2008.
Els cursos adreçats a arxivers que s’han organitzat al llarg del 2006 són els següents:
- Curs d’introducció de sistemes de gestió documental del qual s’han fet dues
edicions, els mesos de juny i juliol.
- Jornada sobre l’aplicació de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC). Davant el comprensible interès suscitat pel coneixement d’aquesta
novadora norma, s’han impartit un total de vuit edicions d’aquesta jornada
entre els mesos de juny i octubre.
- Directrius per a projectes de digitalització de col·leccions i fons, impartit a
l’Arxiu Nacional de Catalunya el mes d’octubre.
- Curs d’introducció a la indexació a partir d’un tesaurus, fet el 29 novembre.
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Els cursos que s’han fet per a la formació del personal administratiu i auxiliar
administratiu han estat:
- Taller d’organització dels documents administratius.
- Taller sobre gestió de documents electrònics.
- Taller sobre la conservació i eliminació de documents: avaluació i tria.
- Taller sobre el registre d’entrada i sortida de documents.
Per últim, cal destacar la tercera edició de la jornada Innov@.doc el 20 de
novembre de 2006.

6.3. Projecció de l’arxivística catalana
Participació del personal tècnic de la Subdirecció General a la taula rodona de la
jornada E-administració@rxivers, organitzada per l’Associació d’Arxivers de Cata-
lunya (AAC) el 24 de maig al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona.
S’ha fet un replantejament global del butlletí mensual d’innovació tecnològica 
i gestió documental (ITGD), publicació de caràcter mensual especialitzada en 
gestió de la documentació i innovació tecnològica que es venia enviant inicial-
ment des del mes de maig de 2005 en un entorn més reduït.
Des del mes d’octubre de 2006, el butlletí es fa també en llengua castellana,
s’envia en format PDF i es pot trobar a la web d’arxius i gestió documental.
S’ha continuat amb la participació en el grup de treball de gestió documental
del comitè tècnic de normes 50 d’AENOR. Cal destacar enguany la publicació
de la norma UNE-ISO 15489-1: 2006 Información y documentación: Gestión de
documentos: Parte 1. Generalidades i UNE-ISO/TR 15489-2 Información y documen-
tación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices. Aquest any s’ha produït la
consolidació de les tasques d’aquest grup de treball, evolucionant cap a la figura
de Subcomitè integrat en el CTN 50. Així, el 26 d’octubre de 2006 s’ha fet la
reunió constitutiva de l’SC1, gestió de documents i aplicacions. Dins d’aquest
subcomitè, i en tasques específiques, la Subdirecció General d’Arxius coordina
el grup de treball 6 sobre Anàlisi dels processos de treball i participa com a
membre del grup de treball 2, Documents electrònics: formats, conservació,
intercanvi compulsa, digitalització.
En el mateix sentit, en el marc del conveni entre AENOR i TERMCAT pel qual es
poden traduir oficialment al català normes UNE-ISO, la Subdirecció General d’Ar-
xius ha fet gestions amb aquest darrer organisme per tal que sigui l’organisme qui
gestioni la traducció al català de les normes ISO en matèria de gestió documental.
Conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’ha organitzat
i dut a terme la tercera edició de la Jornada Innov@.doc. Enguany el tema ha
estat: projectes de gestió de documentació electrònica en l’Administració pública
catalana. En concret es va presentar el projecte corporatiu de la Generalitat de
Catalunya, l’experiència de l’Agència Catalana de l’Aigua i les experiències dels
ajuntaments de Girona i Sant Feliu de Llobregat. La ponència principal de la
Jornada va anar a càrrec del Sr. Pierre Fuzeau, sobre les experiències de desmate-
rialització de documents a França.

L’any 2006 s’ha augmentat el pressupost inicial destinat a subvencions de 
concurrència pública, passant dels 310.000 euros, de la darrera convocatòria, 
als 390.000 euros del període actual. D’aquests, se n’han executat un total de
351.706,36 euros.
Enguany, s’han convocat tres línies de subvenció, per a l’elaboració d’estudis
d’anàlisi documental, instruments de descripció i restauració i conservació. 
El nombre de sol·licituds presentades ha estat de més d’un centenar.
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De les sol·licituds presentades s’han atorgat un total de 75 subvencions. Nou
per a estudis d’anàlisi documental, 47 per a descripció i 19 per a restauració i
conservació.

7.1. Subvencions del Departament de Cultura a entitats públiques, 
entitats privades i ens públics sense finalitat de lucre

QUADRE 6. SUBVENCIONS A ARXIUS D’ENTITATS PÚBLIQUES, ENTITATS PRIVADES I ENS PÚBLICS

SENSE FINALITAT DE LUCRE. 2006

Entitat ¤

Fundació Cipriano García - Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 27.045,00

Fundació Comaposada - UGT 34.999,99

Conveni ESAGED 42.050,61

Conveni Universitat de Lleida 18.000,00

Ajuntament de Begur 6.000,00

Ajuntament d’Esparreguera 9.000,00

Ajuntament de Castelló d’Empúries 24.000,00

Associació d’Arxivers de Catalunya 82.240,00

Ajuntament de Girona 8.000,00

Conveni Arxiu Medinaceli 25.000,00

Centre Excursionista de Catalunya 24.000,00

Patronat Francesc Eiximenis 12.000,00

Associació Arxivers sense fronteres 30.000,0

TOTAL 342.335,60

Entre aquestes subvencions, cal remarcar que la destinada a la Universitat de
Lleida correspon a les activitats menades per la Càtedra Comtat d’Urgell d’Estudis
Medievals; la de l’Ajuntament de Begur fou destinada al Fòrum d’Indians, i la
de l’Ajuntament de Girona tingué com a finalitat el suport a les Jornades 
Antoni Varés.

QUADRE 7. SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA PÚBLICA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 

A ARXIUS DEPENDENTS D’ENTITATS LOCALS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE FINALITAT 

DE LUCRE, PER A ACTIVITATS D’ÀMBIT DOCUMENTAL. 2006

Destinatari Comarca ¤

I. Arxius d’entitats locals Bages 2.756,90   

Baix Ebre 5.916,00   

Baix Empordà (1) 1.967,35   

Baix Llobregat 46.414,31   

Baix Penedès 457,17 

Barcelonès  7.011,24  

Garrotxa 33.180,30  

Gironès 51.989,06  

Maresme 9.155,28

Montsià 2.842,00

Ribera d’Ebre 3.377,49

Ripollès 4.800,00

Selva (2) 2.950,00

Tarragonès (3) 62.477,99

Vallès Occidental 19.642,14

Vallès Oriental 31.030,75

Total I 285.967,98
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II. Arxius de fundacions (4) Barcelonès (5) 10.882,43

Vallès Occidental 2.847,00

Total II 13.729,43

III. Arxius d’altres entitats sense finalitat de lucre Bages 670,07

Baix Ebre 2.820,26

Baix Llobregat 9.538,50

Barcelonès (6) 23.778,74

Conca de Barberà 2.704,55

Garraf 725,50

Maresme 6.137,53   

Osona 2.683,80   

Segrià 2.950,00  

Total III  52.008,95  

TOTAL  351.706,36  

(1) Resta pendent l’execució de 1.664,09 ¤ que s’incorporaran al pressupost de 2007

(2) Resta pendent l’execució de 3.785,46 ¤ que s’incorporaran al pressupost de 2007

(3) Resta pendent l’execució de 447,18 ¤ que s’incorporaran al pressupost de 2007

(4) Resta pendent l’execució de 2.481,74 ¤, corresponents a la comarca de la Selva, que s’incorporaran al

pressupost de 2007

(5) Resta pendent l’execució de 5.904,1 ¤ que s’incorporaran al pressupost de 2007

(6) Resta pendent l’execució de 5.431,66 ¤ que s’incorporaran al pressupost de 2007  

7.2. Transferències als consells comarcals per a la gestió dels arxius
comarcals
Durant l’any 2006, les transferències atorgades als consells comarcals, per a la 
gestió dels arxius comarcals, s’ha incrementat notablement. S’ha executat un
total de 853.219,98 euros, que representa un augment del 24,5% respecte al 2005.

QUADRE 8. TRANSFERÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER A LA GESTIÓ DELS ARXIUS

COMARCALS. 2006

Comarca Arxiu ¤

Alt Camp AC Alt Camp 22.348,21  

Alt Empordà AC Alt Empordà 22.348,21  

Alt Penedès AC Alt Penedès 30.348,21  

Anoia AC Anoia 24.348,21  

Bages AC Bages 51.348,21   

AH Cardona 2.095,90   

AM Moià 2.095,90  

Baix Camp AC Baix Camp 22.348,21

AM Riudoms 2.095,90

Baix Ebre AC Terres de l’Ebre 24.348,21

Baix Empordà AC Baix Empordà 19.348,21

AM Palafrugell 2.095,90

AM Torroella de Montgrí 2.095,90

Baix Llobregat AC Baix Llobregat 24.348,21

AM Cornellà de Llobregat 2.095,90

Baix Penedès AC Baix Penedès 49.703,33

Berguedà AC Berguedà 30.348,21

Cerdanya AC Cerdanya 22.348,21

Conca de Barberà AC Conca de Barberà 22.348,21

Garraf AC Garraf 22.348,21

AH Sitges 2.095,90



Garrotxa AC Garrotxa 34.960,21

Maresme AHC Mataró 30.348,21

Noguera AC Noguera 40.348,21

AM Àger 2.095,90

Osona AC Osona 32.348,21

Pallars Sobirà AC Pallars Sobirà 29.829,07

Priorat AC Priorat 19.348,21

Ripollès AC Ripollès 31.348,21

Segarra AC Segarra 30.348,21

Segrià AH Lleida 5.000,00

Selva AC Selva 33.348,21

Solsonès AC Solsonès 22.348,21

Tarragonès AH Tarragona 3.750,00

Urgell AC Urgell 25.348,21

Vall d’Aran AIG Aran 19.348,21

Vallès Occidental AC Vallès Occidental 63.757,23

AM Mollet del Vallès 2.095,90

Vallès Oriental AC Vallès Oriental 24.348,21

TOTAL 853.219,98

QUADRE 9. SUBVENCIONS PER A OBRES I INVERSIONS DIRECTES EN EQUIPAMENTS DELS ARXIUS. 2006

Arxiu Obres Mobles Maquinària Equipament Total

informàtic

AC Alt Camp - - 711,12 1.115,80 1.826,92

AC Alt Empordà - 1.046,32 - 1.115,80 2.162,12

AC Alt Penedès - 10.762,48 1.777,78 609,3 13.149,56

AC Anoia - - 355,55 1.115,80 1.471,35

AHG Aran - 1.467,54 - - 1.467,54

AC Bages - 1.644,89 2.958,00 - 4.602,89

AC Baix Empordà - 670,48 750,39 1.115,80 2.536,67

AC Baix Camp 122.857,96 - - 4.505,33 127.363,29

AC Baix Llobregat 140.325,96 4.568,22 750,39 1.115,80 146.760,37

AC Baix Penedès 29.768,12 2.138,02 - 1.115,80 33.021,94

AC Berguedà 24.429,69 941,68 8.194,24 1.115,80 34.681,41

AC Cerdanya - 1.474,16 750,39 2.231,60 4.456,15

AC Conca Barberà - 716,3 1.971,83 4.354,92 7.043,05

AC Garraf - 2.138,02 711,14 1.115,80 3.964,96

AC Garrotxa 118.000,00 - - 1.115,80 119.115,80

AH Girona - 11.179,57 - 2.724,92 13.904,49

AH Lleida - 761,47 1.939,52 - 2.700,99

AC Mataró - 533,6 - 332,87 866,47

AC Montsià 17.280,00 - - - 17.280,00

AC Noguera 58.152,33 - 268,23 2.241,64 60.662,20

AC Osona 95.000,00 1.467,54 - 1.147,89 97.615,43

AC Pallars Sobirà 112.670,34 2.671,62 - 32,09 115.374,05

AC Pla d’Urgell 74.240,00 - - - 74.240,00

AC Pla de l’Estany 122.201,57 136.979,55 - - 259.181,12

AC Priorat - 974,41 1.066,70 - 2.041,11

AC Ribera d’Ebre 201.385,80 187.282,80 - - 388.668,60

AC Ripollès 6.062,08 670,48 7.607,21 - 14.339,77
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AC Segarra - 762,12 355,57 - 1.117,69

AC Selva 106.200,00 4.526,64 1.105,96 1.659,86 113.492,46

AC Solsonès - 670,48 - - 670,48

AH Tarragona - 15.006,65 8.868,14 - 23.874,79

AHC Terres de l’Ebre - 2.189,06 3.038,49 1.115,80 6.343,35

AC Urgell - 670,48 - 332,87 1.003,35

AC Vallès Occidental 228.610,64 2.138,01 - 43,19 230.791,84

AC Vallès Oriental 29.550,85 14.655,36 2.579,40 2.293,32 49.078,93

Dipòsit d’Arxius de Cervera - 533,6 - 1.523,95 2.057,55

Subdirecció General d’Arxius - 835,37 23.575,64 9.161,00 33.572,01

TOTAL 1.486.735,34 412.076,92 69.335,69 44.352,75 2.012.500,70

Arxius: butlletí de la Subdirecció General d’Arxius. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura, 2006. Núm. 46 (Primavera), 47 (estiu), 
48 (tardor-hivern), 49 (hivern-primavera). Consultable també a Internet:
http://cultura.gencat.net/arxius/butlleti/index.htm

La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Girona 
(1844-1981). Catàleg del fons documental, per J. Matas i Balaguer (dir.) i altres.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006.

LLADÓ, Jordi. Ramon Vinyes: un home de lletres entre Catalunya i el Carib. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2006. 

Memòria d’Arxius 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, 2006. 

La problemàtica dels fongs en el patrimoni documental. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, 2006.

SIMÓ I NOGUERA, Carles; TORRENTS I ROSÉS, Àngels. Inventaris d’arxius 
parroquials de la diòcesi de Tortosa i de l’Alta Ribagorça. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura, 2006.

8. Publicacions



166 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

- Gestió de fons i descripció documental
- Ingressar, procedents de l’Archivo General de la Guerra Civil Espanyola
(Salamanca), els 507 lligalls de documentació confiscada a la Generalitat de
Catalunya.
- Acabar les tasques d’identificació de la documentació catalana confiscada a
persones físiques i jurídiques privades que es troba a l’Arxiu de Salamanca.
- Verificar i completar les dades de catalogació de la sèrie Procediments judi-
cials militars que es conserva a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer.
- Revisar el registre de fons de l’Àrea de Fons Històrics al GANC.
- Continuar la catalogació dels fons històrics cedits per Iniciativa 
Catalunya–els Verds (programa quadriennal), de l’Escoltisme català i AGE.

- Projecció i comunicació
- Endegar la projecció de les exposicions organitzades per l’Arxiu mitjançant
el material didàctic relacionat.
- Començar l’elaboració de la Carta de Serveis de l’ANC.
- Continuar la projecció de les activitats de l’ANC amb motiu de la comme-
moració del 25è aniversari de la creació de l’Arxiu.
- Produir, amb motiu de la restitució a la Generalitat de Catalunya dels
documents confiscats arran de la Guerra Civil, l’exposició “El Retorn dels
Documents Confiscats a Catalunya”.
- Organitzar l’itinerari per diferents poblacions del país de l’exposició 
“El Retorn dels Documents Confiscats a Catalunya”.
- Difusió de les exposicions mitjançant material didàctic.

- Millores en el programari
- Dur a terme l’associació d’imatges per als fons d’imatges de l’ANC i la seva
difusió a través d’Internet.
- Inici de la implementació del Mòdul informàtic de Reprografia en la fase
de producció.
- Continuar la implementació del Mòdul informàtic del Servei Didàctic en la
seva fase de producció.

- Digitalitzacions i canvis de suport
- Continuar, en el marc del projecte de formació de l’Arxiu de complement
de l’ANC, el programa quadriennal de digitalització de fons nobiliaris (fons
de l’Arxiu Ducal d’Híxar conservat a l’Archivo Histórico Provincial de 
Saragossa)
- Continuar la conversió dels formats dels CD de consulta en Sala per tal 
d’agilitzar la visualització de les imatges per part dels usuaris.
- Continuar la conversió dels màsters en suport CD a DVD pels avantatges
d’emmagatzematge i tecnològic que això comporta.

- Infraestructures
- Acabar l’equipament dels dipòsits nous de fotografia.

Arxiu Nacional de Catalunya

1. Objectius 
i projectes 
generals 
desenvolupats



2.1. Nous fons ingressats a l’Arxiu

QUADRE 1. NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. 2006

Transferències Dipòsits Comodats Donacions Compra Abast Volum 

cronològic (m/unitats)

Generalitat de Catalunya 7 - - - - 1979-2006 188,20 m

Administració 8 - - - - 1962-1982 11,30 m

Perifèrica de l’Estat

Institucions 7 - - 1 - 1891-2006 265,60 m

Associacions i fundacions - - 1 2 - 1894-2006 198,4 m

Comercials i d’empresa - - 2 1 - 1800-1990 70 m

Patrimonials - 1 2 1 - s. XIV-XX 1,7 m, 

378 pergamins

Personals - 1 7 8 3 1867-2006 81,3 m

Col·leccions 1 - - 1 - - 0,4 m, 

2.378 cartells

Arxiu de complement - - - 1 - 1968-2002 38 DVD i 65 

bobines microfilm
TOTAL 23 2 12 15 3 s. XIV-2006 816,9 m, 

378 pergamins, 
2.378 cartells, 

38 DVD i 65 
bobines microf.

QUADRE 2. NOUS FONS (DE DOCUMENTACIÓ NO TEXTUAL) INGRESSATS A L’ARXIU NACIONAL DE

CATALUNYA. 2006

Quadre Transferències Dipòsits Comodat Donació Compra Abast Volum 

de fons cronològic (metres lineals/

unitats)
Patrimonials - - - 2 - 1910-1991 245 positius b/n, 

6 positius color
Personals - - 3 8 3 1875-1990 497 neg. b/n, 

3.168 neg. vidre b/n,
1.934 positius vidre b/n,

9.161 positiu b/n,
1505 positius color, 

18 cartells, 24 diplomes, 
1500 dibuixos,1527 plànols 3 c. mag., 

45 cassets, 30 discos, 2 CD àudio, 
23 vídeos, 3 gravats, 723 auques i goigs

Associacions i fundacions - 2 1 2 - 1874-2006 183 neg. b/n, 212 neg. 
color, 274 diapositives, 

828 positius b/n, 360 
postals color, 238 cartells 

73 adhesius, 26 cint. 
mag., 10 cassets, 1 film i 

4 vídeos, 2 CD àudio 
i 1 DVD

Comercials i d’empresa - - 1 1 - 1894-1974 40 positius b/n, 
3 positius color
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Col·leccions 1 - 1 2 6 1850-2000 9 gravats, 2.035 cartells, 
167 positius b/n, 

30 vídeos, 62 cintes 
magn. i 1 gravat

TOTAL 1 2 6 15 9 1850-2000 3.168 negatius 
vidre b/n, 680

neg. b/n, 212 negatius color, 1.934 positius vidre b/n,
10.441 positius p. b/n, 1.874 positius color, 

274 diapositives color, 2.212 cartells,
24 diplomes, 1.527 plànols 1.500 dibuixos tècnics,

13 gravats, 723 auques i goigs, 73 adhesius, 
55 cassets, 30 discos, 57 vídeos, 91 cintes 

magnetofòniques, 4 CD, 1 film i 1 DVD

2.1.1. Àrea de Fons de l’Administració

Fons de l’Administració Autonòmica
Generalitat de Catalunya (des del 1977)
Departament de la Presidència:

- Sèries documentals del Gabinet del President, Pasqual Maragall i Mira
(documentació institucional), 2003-2006. 70 m [transferència]

Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
- Expedients de contractació d’obres d’infraestructures del transport per
carretera, 1980-1990. 59 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils metropoli-
tans, 1979-1990. 37,3 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarril de titularitat
autonòmica, 1979-1990. 14,5 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils de titularitat
d’altres administracions, 1980-1990. 6,5 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres d’infraestructures aeroportuàries, 1983-
1990. 0,3 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres d’infraestructures de transport per
cable, 1985-1989. 0,6 m [transferència]

Fons de l’Administració Perifèrica de l’Estat
Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d’Obres Públiques:

- Expedients de contractació d’obres d’infraestructures del transport ferroviari,
1971-1977. 0,1 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils metropolitans,
1962-1975. 3,7 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils de titularitat
autonòmica, 1965-1977, 1,1 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils de titularitat
d’altres administracions 1972-1980, 0,9 m [transferència]

168



DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri de Transports, Turisme i Comuni-
cacions:

- Expedients de contractació d’obres per a equipaments del transport de 
viatgers, 1977. 0,2 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils metropolitans,
1967-1984. 3,9 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils de titularitat
autonòmica, 1975-1982. 0,4 m [transferència]
- Expedients de contractació d’obres de les xarxes de ferrocarrils de titularitat
d’altres administracions, 1967-1980. 1 m [transferència]

Fons d’institucions
Junta Electoral Provincial de Barcelona:

- Documentació relacionada amb el referèndum de l’Estatut de Catalunya
del 18.06.2006, 2006. 184 m [transferència]

Junta Electoral de Zona de Barcelona:
- Documentació relacionada amb les eleccions Municipals del 25.05.2003;
les eleccions al Parlament de Catalunya del 16.11.2003; les eleccions a Corts
Generals del 14.03.2004; les eleccions al Parlament Europeu del 13.06.2004;
i, al referèndum de la Constitució Europea del 20.02.2005; 2003-2005. 21,9
m [5 transferències]

Serveis Tècnics d’Agricultura, 1934-1938. 0,1 m [donació]
Junta de Museus de Catalunya, 1891-1981. 59,6 m [transferència]

Col·leccions
Col·lecció de cartells de la Secretaria General de Joventut, 1978-1996. 
2.378 unitats [transferència]

2.1.2. Àrea de Fons Històrics

Fons d’associacions i fundacions
- Hospital Evangèlic de Barcelona, 1909 / 2006. 0,2 m
- Cámara de Corredores de Algodón Hilado, 1919-2002. 10,4 m

Fons comercials i d’empreses
- Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, 1894-1995.188 m
- Copisteria Xaloc, 1970-1990. 2,4 m
- Albert Hermanos, SA, 1930-1980. 50 m
- Arañó y Cia, SA, 1800-1980. 17,6 m

Fons patrimonials i familiars
- Família Vila de Tona, s. XIX-XX. 0,1 m 
- Llinatge Regàs-Cuyàs, s. XIV-XIX. 0,1 m, 351 pergamins i 1 llibre espècul
- Família Gil, 1850-1920. 1,5 m
- Mas Agell de Llinars del Vallès, s. XVI-XVII. 27 pergamins

Fons personals
- Jaume Rosquellas i Alessan, 1917-1999. 3,6 m
- Josep Maria Boix i Raspall, 1920-2002. 1,6 m
- Joan Colomines i Puig, 1867-2006. 23,6 m
- Pere i Teresa Melgosa i Conillera, 1882-1991. 0,1 m
- Jordi Marimon Carol, 1930-1939. 0,1 m
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- Joan Casanovas i Ginjoan, 1938-1943. 0,1 m
- Luys Santamarina,1898-1980. 0,1 m
- Joaquín Teruel Escalante, 1882-1957. 0,1 m
- Josep Maria Casas-Huguet, 1971-1983. 0,1 m 
- President Pasqual Maragall i Mira, 1957-2003. 16,7 m (conté també fotografies)
- Josep Puig i Cadafalch, 1867-1956.10,4 m
- Joan Jané i Paloma, 1914-2005. 0,1 m
- Josep Vilaseca i Mogas 1875. 0,1 m
- Joan Torra-Balari i Llavallol, 1894-1997. 11 m
- Francesc Baucis Tulla i Emília Quer Burgeler, 1936-2000. 0,4 m 
- Isidre Caralt i Camp, 1938. 0,1 m
- Victoria de los Ángeles, 1940-2000. 21 m
- Josep Maria Vilaseca i Marcet, 1930-2000. 23 m
- Josep Maria Vallès i Casadevall, 1999-2003. 1,8 m

Col·leccions
- Col·lecció de monografies de Narcís Baguñà, 0,4 m

Arxiu de complement
- Bisbe Pere Casaldàliga, 1968-2002. 38 DVD i 65 bobines de microfilm (unes
225.000 imatges)

2.2. Ingressos de documentació de fons ja existents a l’Arxiu

QUADRE 3. INGRESSOS DOCUMENTALS EN FONS JA EXISTENTS A L’ARXIU NACIONAL DE

CATALUNYA. 2006

Quadre de fons Nombre de fons Abast cronològic Volum (metres lineals/unitats)

Generalitat de Catalunya 2 1931-1939 368,5 m 

1984-1990

Administració Perifèrica de l’Estat 1 1945-1980 535,4 m

Institucions 6 1974-2001 356,6 m

Associacions i fundacions 11 1910-2006 14,6 m

Comercials i d’empresa 5 1904-1990 17,4 m

Patrimonials i familiars 3 1784-1826 0,5 m

Personals 12 1886-2006 33,8 m

Col·leccions 11 1802-2005 1 m

TOTAL 51 1784-2006 1.327,8 m

2.2.1. Àrea de Fons de l’Administració

Fons de l’Administració Autonòmica
Generalitat de Catalunya (Segona República):

- Documentació de diferents departaments de la Generalitat republicana,
1931-1939. 50,2 m

Generalitat de Catalunya (des de 1977):
- Departament de Governació, 1984-1988. 86,2 m [transferència]
- Departament d’Indústria i Energia, 1990. 28,7 m [transferència]
- Delegació Territorial a Barcelona del Departament de Treball, 1987-1989.
192,2 m [transferència]
- Departament de Comerç, Consum i Turisme, 1986-1990. 
11,2 m [transferència]
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Fons de l’Administració Perifèrica de l’Estat
- Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d’Habitatge, 1945-1980. 
535,4 m [transferència]

Fons d’institucions
- Institut Escola 1979-1984  0,1 m 
- Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, 1974-2000. 25,8 m [transferència]
- Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Presó Model), 1981-2001. 120 m
[transferència] 
- Centre Penitenciari Quatre Camins, 1982-2000. 109 m [transferència]
- Centre Penitenciari de Joves de Barcelona, 1980-2000. 16,4 m [transferència]
- Centre Penitenciari de Brians, 1985-2001. 85,3 m [transferència]

2.2.2. Àrea de Fons Històrics

Fons d’associacions, fundacions i partits polítics
- Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 1936. 0,1 m
- Col·legi d’Advocats de Barcelona, 1931-1990. 0,1 m
- Unión de Ex-Combatientes de la Guerra Civil Española (AGE), s. XX. 2,8 m 
- Germanor de Noies Guies, 1964-1967. 0,4 m
- Escoltes Catalans, 1910 / 2000. 2,4 m
- Minyons Escoltes de Catalunya, 1951-1975. 0,1 m
- Guies Sant Jordi de Catalunya, 1960-1966. 0,1 m
- Guiatge català, 1966. 0,1 m
- Fundació de Comunicació Gràfica, 1980-2006. 8,5 m

Fons comercials i d’empreses
- Compañía General de Tabacos de Filipinas, SA, 1970-1990. 0,2 m
- Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, SA, 1937/1990. 0,4 m
- Editorial Juventud, SA, 1930-1990. 16,8 m
- Sociedad Española de Lámparas Eléctricas Z, SA (SELEZ), 1908-1971. 0,2 m

Fons patrimonials i familiars
- Família Carafí, 1784-1826. 0,1 m
- Llinatge Rialp, s. XIX. 0,3 m
- Família Carreras, 1829-1831. 0,1 m

Fons personals
- Enric Vallverdú i Grau, 1886/1878. 0,1 m
- Francesc i Jacint Batlle i Rovirosa, 1935. 0,1 m
- Carles Soldevila i Zubiburu, s. XX. 0,4 m
- Antoni Gutiérrez Díaz, 1950-2000.10,5 m
- Ramon Rucabado i Comerma, s. XIX-XX. 10,5 m
- Enric Maynés i Gaspar, 1977. 0,1 m
- Josep Benet i Morell, 1930-2000. 4,7 m
- Francesc Macià, 1926-1929. 0,1 m
- Marta Pessarrodona, 1980-1994. 0,3 m
- Joan Cervera i Batariu, 1930-2006. 5 m
- Miquel Coll i Alentorn, 1904-1990. 2 m
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Col·leccions:
- Col·lecció d’impresos de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 1800/1802. (5 ingressos)
- Col·lecció de manuscrits de l’Arxiu Nacional de Catalunya, s. XIX / 1849-1867
/ 1851 / 1854 / 1861 / 1890 (6 ingressos).

2.3. Volum total de documentació custodiada a l’Arxiu
El 2006 s’ha ingressat un volum total de 2.144,70 metres lineals de documenta-
ció, de manera que, al final del 2006, la documentació custodiada a l’Arxiu és
de 26.781,70 metres lineals.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ACUMULAT DE METRES LINEALS DELS FONS DE L’ARXIU

NACIONAL DE CATALUNYA (*). 2002-2006

Metres lineals

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2002 2003 2004 2005 2006

(*) A més, s’hi han de comptar els fons de documentació no textual (fons d’imatge, documents que es

mesuren unitàriament: cartells, dibuixos, gravats, etc.)  

2.4. Tractament dels fons

2.4.1. Classificació, ordenació i descripció

QUADRE 4. INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ ELABORATS I/O REVISATS A L’ARXIU NACIONAL DE

CATALUNYA. 2006

Quadre de fons Nombre Nombre Nombre Primers Volum (*)

de guies d’inventaris de catàlegs tractaments

Nous Revisats Nous Revisats Nous Revisats

Generalitat de Catalunya - 2 1 - 3 1 2 80 u.i.,

23.397 u.c.

Administració local - 1 - - - - - -

Administració perifèrica 2 10 - 1 - - 1 1.736 exp.,

de l’Estat 22 u.i.

Judicials 8 - - - 1 1 1 393 u.i.,

13.188 reg.

Institucions 2 5 2 1 2 3 5 1.427 u.i.,

11.173 u.c.

Associacions i fundacions - 2 2 - 1 1 3 42 m, 

2.869 img., 

1.052 reg.

Comercials i d’empresa - - - - 1 1 1 5,2 m, 

4.500 img.

Patrimonials - 1 - - - - -

22.335,3 23.010,2 23.708,2 24.637,0 26.781,7
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Personals 4 13 2 - 5 1 6 24.1 m

17.264 reg.

93 img.

Col·leccions 1 2 - - 2 - - 266 img.

1.273 reg.

Arxiu de complement - - 1 - - - 2 14.404 img. 

TOTAL 17 36 8 2 15 8 21

(*) u.i. Unitats d’instal·lació u.c. Unitats de catalogació exp. Expedients

reg. Registres m Metres img. Imatges

Per consultar la llista dels fons tractats, vegeu l’Annex.

2.4.2. Conservació i restauració
Accions de conservació que s’han portat a terme:
- Control climàtic dels dipòsits: s’han equipat dos dipòsits més amb enregistradors
de dades, de manera que tots els dipòsits documentals tenen termohigròmetres
per controlar la temperatura i la humitat. Cada quinze minuts els enregistradors
de dades han enregistrat la temperatura i la humitat, i mensualment s’ha fet un
informe i s’ha verificat que aquests valors són els idonis per a cada tipus de
suport. S’han controlat les possibles desviacions i s’han corregit amb l’ordinador
que controla l’aparell del clima de l’edifici.
- Control de la qualitat de l’aire (contaminació ambiental): trimestralment una
empresa externa ha pres mostres de l’ambient dels dipòsits i de les zones més
susceptibles de patir contaminació ambiental. Amb aquest control s’ha pogut
detectar la presència de fongs, de bacteris i de partícules de pols a l’ambient.
- S’ha iniciat la ventilació forçada dels dipòsits per aconseguir una major qualitat
de l’aire.
- S’ha dut a terme la desinfecció de diversa documentació mitjançant recursos
externs.
- Desinfecció mitjançant recursos externs de 5.051 cartells de diversos fons.
- Desinfecció amb mitjans propis de 110 metres de documents de formats espe-
cials del dipòsit 2.2. (de formats especials). Aquesta actuació s’ha dut a terme
arran de la detecció de microorganismes actius en una part dels llibres d’aquest
dipòsit.
- Aplicació del protocol d’ingrés de la documentació: per tal de controlar l’estat
de conservació de la documentació que ingressa a l’arxiu, detectant la possible
presència de microorganismes. S’han revisat 59 ingressos o transferències.

Accions de restauració que s’han portat a terme:
- Durant l’any 2006 s’ha intervingut sobre 1.401 documents, 1.123 en suport de
pergamí i 278 en suport de paper. També cal destacar el condicionament d’uns
50 metres de documentació per instal·lar als dipòsits.

173



QUADRE 5. RESTAURACIONS EN SUPORT PAPER FETES A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. 2006

Procedència interna Quantitat Procedència externa Quantitat

Llibres 106 Documents solts 2

Expedients 135 TOTAL 2

Cartells 13

Documents  solts 5

Diplomes 2

Gravats i dibuixos 15

TOTAL 276

Aquestes intervencions s’han fet sobre 26 fons diferents, dels quals destaquen
els següents: Mont de Pietat de Nostra Senyora de l’Esperança de Barcelona,
Maquinista Terrestre i Marítima, Generalitat de Catalunya (II República), Centre
penitenciari d’homes de Barcelona.

QUADRE 6. RESTAURACIONS EN SUPORT PERGAMÍ QUE FETES A L’ARXIU NACIONAL DE

CATALUNYA. 2006

Procedència interna Quantitat Procedència externa Quantitat

Pergamins estabilitzats 415 Pergamins estabilitzats 1

Pergamins estabilitzats i restaurats 681 Pergamins estabilitzats i restaurats 26

TOTAL 1.096 TOTAL 27

Les intervencions dutes a terme en suport pergamí de procedència interna s’han
fet sobre 9 fons diferents, dels quals destaquen el Llinatge Marimon, el dels
Barons de Savassona, la Família Milà Comtes de Montseny, i Família Galí. Pel
que fa a les intervencions sobre documentació externa, destaca el fons del 
Centre Borja, de Sant Cugat del Vallès.

Ha continuat la participació de l’Arxiu Nacional de Catalunya en la Comissió
Mixta de Seguiment del Conveni Generalitat de Catalunya - Ministeri de Defensa,
com a membres de la Ponència sobre el patrimoni històric i artístic militar 
relacionat amb Catalunya. Fruit del treball d’aquesta Ponència continua la
col·laboració de l’ANC i el Departament de Relacions Institucionals i Participació
per la qual continuen  les tasques del tractament dels procediments militars
judicials, uns 110.000 processos generats entre 1939 i 1998 (inclou els sumarís-
sims), que es conserven a l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer, amb seu
a Barcelona.
Ha continuat la col·laboració entre el Departament de Cultura i el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques per al tractament arxivístic de la sèrie
Expedients de construcció i adequació de la xarxa de carreteres (1844-1980).

Contractes de cessió de fons documentals:
- Contracte de ratificació del dipòsit del fons Pau Casals, signat el 15 de març de
2006
- Contracte de cessió en comodat del fons Josep Maria Boix i Raspall, signat el
23 de novembre de 2006
- Contracte de cessió del fons Bisbe Pere Casaldàliga (1968-2002), signat el 
2 d’octubre de 2006
- Contracte de cessió en comodat del fons Llinatge Regàs-Cuyàs, signat el 20 de
desembre de 2006

3. Contractes,
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Convenis i col·laboracions institucionals:
- Ha continuat la col·laboració establerta en el Conveni marc de col·laboració
amb l’associació Archivo Guerra y Exilio (AGE) per a la recuperació, tractament
i difusió de documentació de les Brigades Internacionals, els Nens de la Guerra,
la resistència al franquisme i l’exili signat el 19 de juliol de 2005. S’han fet dife-
rents campanyes d’ingrés i de tractament de fons documentals relacionats amb
la Guerra Civil i l’exili.
- Ha continuat la col·laboració establerta amb la Secretaria General de Joventut
per a la salvaguarda dels fons documentals del moviment juvenil, d’acord amb
el conveni signat el 15 de juliol de 2002. S’ha prosseguit amb la descripció de
fons de l’Escoltisme català.
- Han continuat vigents els pactes establerts en el Conveni entre el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Universitat Autònoma
de Barcelona per a la realització de pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya,
de maig de 2004.
- És vigent l’Acord marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament
de serveis didàctics en diversos arxius, de novembre de 2004.
- Han continuat vigents els pactes establerts en l’Acord específic de col·laboració
entre el Departament d’Educació i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya per al desenvolupament del servei didàctic de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, de 21 d’abril de 2005.
- Ha continuat vigent l’Acord de col·laboració entre el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya (Arxiu Nacional de Catalunya) i l’Institut Muni-
cipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, de 9 de juny de 2005.
- El 13 d’octubre de 2006 s’ha signat un Conveni de col·laboració entre l’ANC,
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i la Direcció
General del Programa per al Memorial Democràtic per a convocatòria de 
concurrència competitiva publicada i gestionada per l’AGAUR amb l’objecte 
d’inventariar espais de la memòria d’interès històric de la Guerra Civil i la 
Primera Postguerra, de documentar testimonis de persones coetànies dels períodes
esmentats i de localitzar documentació relacionada amb aquests períodes.

4.1. Usuaris, unitats documentals consultades i préstecs
El nombre total de persones ateses ha estat 3.015 de les quals 2.845 són investi-
gadors i investigadores i 170 són titulars de fons.

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES USUÀRIES DE L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA.
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QUADRE 7. CONSULTA I COMUNICACIÓ DELS FONS DE L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. 2006

Tipus Unitats documentals

Consultes presencials 7.830

En sala 7.553

Servei didàctic 277

Consultes no presencials 3.361

Total consultes 11.191

Préstecs a titulars 1.220

TOTAL 12.411

4.2. Servei de reprografia
Reproduccions generades per sol·licituds externes: 

- Documents textuals i imatges: 3.689 unitats de catalogació.
- Documents de vídeo i so: 11 unitats de catalogació (383 minuts de
so/vídeo).

Les reproduccions generades per usuaris i usuàries interns responen a necessitats
de difusió i conservació de la documentació per part de l’ANC.

- Digitalització per a màster: 107.895.
- Reproduccions per a la consulta i difusió: 27.150 sobre suport CD-R i paper. 
- Reproduccions per a dipositants i altres col·laboracions: 644 sobre suport
CD-R i paper.

Reproduccions generades per necessitats de conservació i difusió de l’ANC:
- Reproduccions per a màsters: 107.895 imatges sobre suport DVD.
- Reproduccions per a consulta i difusió: 27.150 sobre suport CD-R i paper. 
- Reproduccions per als dipositants i col·laboracions: 644 sobre suport CD-R
i paper.

- S’ha endegat la projecció de les exposicions organitzades per l’Arxiu mit-
jançant el material didàctic relacionat.
- S’ha iniciat l’elaboració de la Carta de Serveis de l’ANC.
- Ha continuat la projecció de l’ANC amb les activitats organitzades amb motiu
de la commemoració del 25è aniversari de la creació de l’Arxiu.
- S’ha participat, amb motiu de la restitució a la Generalitat de Catalunya dels
documents confiscats arran de la guerra de 1936-39, en la producció de l’expo-
sició “El Retorn dels Documents Confiscats a Catalunya”.
- S’ha organitzat l’itinerari per diferents poblacions del país de l’exposició 
“El Retorn dels Documents Confiscats a Catalunya”.
- Jornada de portes obertes amb visites guiades al centre.

5.1. Exposicions i conferències
Exposicions organitzades a la seu de l’ANC:
- “25 anys de l’ANC. La Comunicació de la Memòria”. Del 28 de novembre de
2005 al 14 de maig de 2006. Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès.
- “Guerra Civil a Catalunya. Testimonis i Vivències”. Del 6 d’octubre de 2006 al
28 de febrer de 2007. Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès.

Exposicions itinerants:
- “El retorn dels documents confiscats a Catalunya”. Durant el 2006 visita les
següents localitats catalanes: Palau Moja (Barcelona) Arxiu Històric de Lleida,
Museu del Montsià (Amposta), Centre Cultural el Casino (Manresa), Centre

5. Acció 
cultural i difusió

DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL - ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA176



Cultural de la Mercè (Girona), Ajuntament de Perpinyà, Port de Tarragona, 
Sant Boi del Llobregat, Sant Joan Despí, Gavà, Sant Feliu del Llobregat, 
Esparreguera, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Montblanc, el Vendrell, Alcover,
Valls, Cervera, Tàrrega, Artesa de Lleida i Flix.

Conferències; s’han fet 8 cicles de conferències organitzats conjuntament amb
l’Associació d’Amics de la UNESCO de Sant Cugat-Valldoreix:
- “Escriptors catalans, vida i obra”.
- “El claustre de Sant Cugat del Vallès i el de la catedral de Girona i el context
històric dels segles XII i XIII”.
- “La Constitució Catalana de l’Havana -1928”.
- “Llibre La quinta del biberó”.
- “Crisi dels valors religiosos tradicionals i ressorgiment de l’espiritualitat”.
- “Albert Einstein: Física i Realitat i altres escrits filosòfics”.
- “La catalanitat de Colom”.
- “25è aniversari de la mort de Pla”.

Ha tingut continuïtat el cicle de conferències Noblesa i Societat. La vida privada
dels nobles catalans, les quals han estat organitzades juntament amb l’Institut
d’Estudis Nobiliaris Catalans. Les conferències han estat:
- “La vida als castells de la frontera amb l’Islam (s. XI-XIII)”.
- “La vida de les famílies de l’alta burgesia a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV)”.
- “La vida a la cort dels monarques catalans (s. XII-XV)”.
- “Festes i saraus a les residències nobiliàries (s. XVI-XVIII)”.
- “Vida privada de la noblesa catalana el segle XIX”.
- “Costums de la noblesa barcelonina a través del Calaix de Sastre del Baró de
Maldà”.
Durant l’any, s’han fet 39 conferències del programa de les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat del Vallès.

5.2. Jornades i cursos
Jornades:
- S’han organitzat les I Jornades Internacionals sobre Història del Llibre i de la
Lectura, fruit del conveni de col·laboració entre l’ANC i el Seminari de Paleografia
de la UAB
Cursos:
- L’Arxiu Nacional de Catalunya ha col·laborat amb la Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària en l’organització
de vuit cursos sobre temàtica relacionada amb la genealogia, l’heràldica, la
sigil·lografia i la vexil·lologia.

El catàleg de la biblioteca de l’ANC (consultable a l’adreça web 
http://beg.gencat.net/) conté 24.900 volums. Es reben 58 títols de revistes 
per subscripció i 200 més per donatiu i/o intercanvi.
S’han iniciat gestions perquè el catàleg automatitzat de la biblioteca formi part
del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) depenent del
CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya). 
La biblioteca fa préstec interbibliotecari amb la resta de biblioteques que 
formen part de la xarxa BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat 
de Catalunya).
Pel que fa als ingressos a la biblioteca auxiliar, s’han adquirit, principalment,
obres de temàtiques relacionades amb fons de l’arxiu, així com obres sobre
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història de Catalunya, especialment del període de la guerra de 1936-39, 
fotografia i obres de referència complementàries.
Pel que fa a la biblioteca de reserva, s’han ingressat, procedents de donacions i
d’intercanvis, set fons, 6 dels quals procedeixen de donacions i un de comodat.
El volum d’ingressos ha estat de 2.100 monografies i 500 revistes (unes 105 
caixes de trasllat aproximadament). Del conjunt d’ingressos, cal destacar per la
seva rellevància, el fons bibliogràfic d’Antoni Gutiérrez Díaz.

7.1. Infraestructura i equipament tècnic
S’ha conclòs l’equipament de prestatgeries en els nous dipòsits de fotografia de
l’Arxiu.

7.2. Execució pressupostària

QUADRE 8. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. 2006  

Concepte ¤

Despeses en exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 35.658,94  

Estudis i treballs tècnics 283.634,38  

Altres despeses corrents 198.232,25

Total Capítol II 517.525,57

Becaris i becàries 5.000,00

Total Capítol IV 5.000,00

Inversions en infraestructura 104.968,00

Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 38.847,22

Adquisició de mobiliari i estris 346.515,62

Adquisició d’equips de procés de dades i telecomunicacions 41.098,92

Altres inversions en fons documentals i drets de reproducció 67.753,11

Total Capítol VI 599.182,87

TOTAL 1.121.708,44

QUADRE 9. PERSONAL ADSCRIT A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA PER CATEGORIES

CONTRACTUALS. 2006

Tipus de personal Nombre

Personal tècnic superior arxivers o arxiveres (cos específic) 18

Personal tècnic superior de l’administració (cos general) 2

Personal tècnic superior especialitzat 6

Personal tècnic mitjà arxivers o arxiveres -

Personal tècnic mitjà especialistes 9

Personal auxiliar administratiu o administratiu 6

Subalterns i subalternes 10

Personal becari, pràctiques (personal Fundació Naviu) 20

Altres (contractes, contractes de serveis i similars) 18

TOTAL 89

Els documents confiscats / retornats a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura, 2006.

Memòries d’activitats de l’ANC:
Memòria interna de les activitats de l’Arxiu Nacional de Catalunya 2005. [Sant
Cugat del Vallès]: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006.
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ANC: butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès: Arxiu
Nacional de Catalunya. Núms. 13 (febrer 2006); 14 (juny 2006); 15 (desembre
2006).

REVERTÉ VIDAL, Maria Pilar. Atansem-nos a l’exposició: el retorn dels documents
confiscats a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, 2006.

Guerra i propaganda: fotografies del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya (1936-1939); textos de Josep M. Solé i Sabaté [et al]. Barcelona: Viena
; Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, 2006.

La revolució del bon gust: Jaume Miravilles i el Comissariat de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya: 1936-1939. Barcelona: Viena: Arxiu Nacional de 
Catalunya; [Figueres ]: Ajuntament de Figueres, 2006.
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El Museu d’Història de Catalunya té per objecte exposar i difondre la història de
Catalunya com a patrimoni col·lectiu, conservar els objectes que s’hi relacionen
i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional. En compliment
de les seves finalitats, el Museu d’Història de Catalunya s’articula com a museu
narratiu, amb les funcions següents:
- Acollir i conservar objectes relatius a la història de Catalunya com a suport 
de la narració històrica.
- Promoure i organitzar activitats de difusió i promoció de la història de
Catalunya i cooperar en la seva divulgació i estudi.
Segons el Decret 201/2004 de 24 de febrer, s’ha suprimit l’Oficina de Gestió de
Monuments i “les funcions de l’Oficina de Gestió de Monuments s’atribueixen
al Museu d’Història de Catalunya”. S’han atribuït al Museu d’Història de
Catalunya, per tant, els monuments oberts al públic propietat de la Generalitat
de Catalunya que estan sota la custòdia del Departament de Cultura i els monu-
ments que són propietat d’altres entitats públiques o privades, que n’han enco-
manat la gestió al Departament de Cultura.

2.1. Difusió

2.1.1. Jornades i congressos
- II Seminari Catalunya-Euskadi, “De l’exili del Govern basc i la Generalitat 
de Catalunya a la formació el 1980 del Parlament basc i del Parlament català
(1939-1980)”. 30 de març a Bilbao. Organitzat conjuntament amb l’Institut
d’Estudis Bascos.
- Col·loqui: “La història de les dones: perspectives actuals”. 19, 20 i 21 d’octubre.
Organitzat per l’Asociación Española de Investigación en Historia de las
Mujeres.
- Congrés: 70 Anys de Socialisme Comunista a Catalunya: el PSUC, 1936-2006,
Aniversari i Història. 5, 6 i 7 d’octubre.
- VI Seminari d’Arqueologia i Ensenyament. 26, 27 i 28 d’octubre. Organitzat
conjuntament amb el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria.
- Congrés: Republicans i Republicanisme a les Terres de Parla Catalana. 3 i 4 de
novembre. Organitzat conjuntament amb el Centre d’Història Contemporània
de Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el
Programa per al Memorial Democràtic i l’Institut Ramon Muntaner.
- Seminari-taula rodona: Polònia-Hongria 1956-2006. La Memòria i la Política
Exterior. Camins compartits cap a la UE 20 de novembre. Organitzat conjunta-
ment amb els consolats generals de la República de Polònia i de la República
d’Hongria a Barcelona.

2.1.2. Concerts
- Música Sacra a Cardona. II Cicle de Concerts a la Col·legiata. 13, 15 i 16 
de març.
- Música als Palaus. Palau Moja-Palau Nacional MNAC. Del 20 de maig 
al 17 de juny. Palau Moja: 20 i 27 de maig, i 3, 10 i 17 de juny; Palau Nacional
MNAC: 26 de maig, 2, 9 i 16 de juny.
- 6è Festival de Música de Sant Pere de Rodes. Cicle de concerts de música de
cambra (10 concerts); Cicle de joves intèrprets (5 concerts) i Memorial Ernest
Lluch (2 concerts). Del 16 de juliol al  27 d’agost.
- VI Schubertíada a Vilabertran. Del 17 d’agost al 9 de setembre (9 concerts).
- Concerts a la Ruta del Cister (Santes Creus, Poblet, Vallbona de les Monges 
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i Bellpuig). Del 15 de juliol al 26 d’agost. Reial Monestir de Santes Creus: 22 i
29 de juliol, i 12 d’agost; Reial Monestir de Poblet: 15 de juliol; Reial Monestir
de Santa Maria de Vallbona: 5 i 19 d’agost i Sant Bartomeu de Bellpuig: 
26 d’agost.
- Nits de Cançons. 3 i 10 d’agost, “Del Cuplet al Tango”; 17 i 24 d’agost,
“Romances d’amor i de guerra” i 31 d’agost, “Amor con b (de Boleros)”.
- VII Cicle de concerts d’Advent-Nadal. Capella Reial de Santa Àgata. Concert
Santa Cecília: 26 de novembre. Concerts Advent-Nadal: 30 de novembre, 
14 i 28 de desembre i 11 de gener de 2007.

2.1.3. Conferències
- Taula rodona: La diàspora mallorquina a Catalunya. Maria Antònia Oliver,
Margalida Pons, Baltasar Porcel i Carme Riera; moderador Emili Manzano. 
23 de febrer. En el marc de l’exposició “Irradiacions. La literatura catalana 
a les Illes Balears. Segle XX”.
- Cicle de conferències: Història de l’Autogovern i de la Generalitat de
Catalunya”. Organitzat conjuntament amb el Centre d’Història Contemporània
de Catalunya.

- “La Generalitat medieval: origen i consolidació”. Albert Estrada. 
20 de setembre.
- “La Generalitat moderna (segles XVI-XVIII)”. Miquel Pérez Latre. 
27 de setembre.
- “Catalunya sense Generalitat, les aspiracions a l’autogovern (1714-1930)”.
Albert Balcells. 4 d’octubre.
- “De la República Catalana a la Generalitat republicana (1931-1932)”. 
Enric Pujol. 11 d’octubre.
- “L’obra de la Generalitat republicana”. Francesc Bonamusa. 18 d’octubre.
- “Catalunya sense autogovern (1934-1936)”. Frederic Vázquez. 25 d’octubre.
- “La Generalitat durant la Guerra Civil”. Josep Maria Solé Sabaté. 8 de
novembre.
- “La Generalitat a l’exili”. Mercè Morales. 22 de novembre.
- “El restabliment de la Generalitat de Catalunya (1977-1980)”. Jaume
Sobrequés. 29 de novembre.
- Taula rodona: La Generalitat i la construcció d’un país modern (1980-2006).
Hèctor López Bofill, Paola Lo Cascio i Vicenç Villatoro; moderador: Lluís
Ferran Toledano.

2.2. Exposicions temporals
- “Irradiacions. La Literatura Catalana a les Illes Balears. Segle XX”. Del 21 de
gener al 26 de març. És un recorregut cronològic per la literatura feta en català 
a les Illes Balears al llarg del segle XX. Un repàs dels autors que han fet de les
Illes un referent en la literatura catalana contemporània.
- “Ramon Casas i el Cartell”. Del 7 de febrer al 23 d’abril. És la primera exposi-
ció dedicada al vessant cartellístic de Ramon Casas. Consta de 65 cartells, entre
els quals destaquen la sèrie dedicada a l’Anís del Mono i els grans originals del
cava Codorniu. 
- “República! Cartells i Cartellistes (1931-1939)”. Del 20 d’abril a l’11 de setembre.
Prorrogada fins al 29 d’octubre. Aquesta exposició està emmarcada en els actes de
commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la Segona República i del
70è de l'inici de la Guerra Civil. Coorganitzada amb el Programa per al Memorial
Democràtic, del Departament de Relacions Institucionals i Participació i el CEHI.
Convida  a reviure aquests anys a través de 130 cartells originals de l’època. 
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- “Imatges Inèdites de la Guerra Civil (1936-1939). Fons Fotogràfic de l'Agència
EFE”. Del 10 de maig a l’11 de setembre. Un total de 150 fotografies del fons 
d’imatges de l’Agència EFE i una selecció de textos d’intel·lectuals i poetes que
van viure intensament aquells anys. Entre ells: Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre,
Miguel Hernández, Antonio Machado, Octavio Paz o Pablo Neruda. 
- “Catalunya en Guerra i en Postguerra. Fotografies de Josep Maria Pérez
Molinos”. Del 10 de maig a l’11 de setembre. Fotografies dels fons de la família
del fotoreporter Josep M. Pérez Molinos (1921-2004), en total 62, s’exposen en
aquesta mostra coorganitzada amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
- “Espanya i Portugal. Vint Anys d'Integració a Europa”. Del 24 de maig al 22 de
juliol. Amb motiu del 20è aniversari de l’adhesió d’Espanya i Portugal a la Unió
Europea, el Patronat Català Pro Europa, l’Asociación de Periodistas Europeos 
i el Museu d'Història de Catalunya han organitzat l’exposició de fotografies 
d’aquests vint anys. 
- “Cementiris d'Ultramar, Fotografies de Pilar Aymerich”. Del 21 de setembre 
al 3 de desembre. Aquesta exposició és un viatge seguint els passos dels catalans
que van fer les Amèriques. Comença al cementiri de Montjuïc, on el visitant 
fa una primera mirada als grans panteons d’una burgesia catalana en expansió.
Aquest lligam entre vida, mort i art continua, també, a les Amèriques: a
l’Havana, a Buenos Aires i a Montevideo. 
- “Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments”. Del 5 d’octubre 
al 25 de novembre. Aquest certamen, organitzat pel Museu d’Història de
Catalunya i el Consell d’Europa, aplega més de 30.000 joves de tot el món amb
l’objectiu d’acostar-los al patrimoni monumental d’una forma creativa i lúdica.
En aquesta onzena edició hi participen 35 països i comunitats autònomes, la
xifra més alta de tota la història de l’EFIM des del seu naixement l’any 1996. 

2.3. Activitats educatives

2.3.1. Oferta escolar
El Museu d'Història de Catalunya ha organitzat 80 activitats educatives que
s'han fet 2.134 vegades i a les quals han assistit 44.930 persones. Amb les activi-
tats infantils, tallers i itineraris, hi ha un recurs per treballar les ciències socials
a primària i secundària.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES I DEL NOMBRE D’ASSISTENTS AL MUSEU

D’HISTÒRIA DE CATALUNYA. 2002-2006
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2.3.2. Viu la història a l’estiu!
Arriba l’estiu i el Museu d’Història de Catalunya us presenta les noves activitats
que s’han programat a l’entorn de la campanya: “10! Anys. Enguany el museu
fa 10 anys de la seva posada en marxa”.
- Activitats infantils i juvenils per a grups: La Polsina viatja pel temps; 
La Polsina et vol conèixer: La Polsina salta de segle; Una aventura per la nostra
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història; Detectius i Sospitosos; Un ÀPAT d’història; Roc el Picapedrer eixerit a la
Seu Vella de Lleida; El misteriós sarró del Picapedrer a la Seu Vella de Lleida;
L’enigma dels templers al Castell de Miravet; El joc de les imatges perdudes, 
al Monestir de Sant Pere de Rodes; Itinerari per la cartoixa de Santa Maria
d’Escaladei; Els guardians d’Escornalbou en el Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou i Itinerari pel Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou.
- Activitats per a adults: República! Cartells i cartellistes (1931-1939); Imatges
inèdites de la Guerra Civil; Catalunya en guerra i postguerra. Fotografies 
de Josep M. Pérez Molinos i Cine i Guerra Civil. 70 anys de pel·lícules.
- Activitats per a famílies: Canònica de Santa Maria de Vilabertran (Schubertíada
de Vilabertran i Nits de teatre a Vilabertran: A la recerca de l’anell perdut);
Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei (Concert d’estiu); Casa Rafael Casanova;
Casa Museu Prat de la Riba; Castell de Miravet (el setge de Miravet); Castell 
i Canònica de Sant Vicenç de Cardona; Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou; Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig (Concerts a la Ruta 
del Cister); Monestir de Sant Pere de Rodes (6è Festival de Música de Sant 
Pere de Rodes); Reial Monestir de Santes Creus (Concerts a la Ruta del Cister);
Seu Vella de Lleida; Torre de la Manresana; Ruta del Cister i Concerts a la 
Ruta del Cister.

2.3.3. Ple d’històries
Un Nadal Ple d’històries
- Ple d’històries per a tothom (monuments): Visites comentades a la canònica
de Santa Maria de Vilabertran, la cartoixa de Santa Maria d’Escaladei, la Casa
Rafael Casanova, la Casa Museu Prat de la Riba, el castell de Miravet, el castell 
i canònica de Sant Vicenç de Cardona, el castell monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou, el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, el monestir de Sant
Pere de Rodes, el Reial Monestir de Santes Creus i la Seu Vella de Lleida.
Itineraris al voltant de Sant Miquel d’Escornalbou, Monestir de Sant Pere 
de Rodes i Turó de la Seu Vella.
- Ple d’històries per a famílies: Històries de farcells, maletes i baguls (MHC) 
i Santes Creus, un camí de llegendes al Reial Monestir de Santes Creus.
- Ple d’històries per a nois i joves: (per a individuals) La Polsina viatja pel
temps, Fem un matí al museu, Un ÀPAT d’història i Una aventura per la nostra
història. (Per a grups) El joc de les imatges perdudes, al monestir de Sant Pere
de Rodes, Itineraris dels sentits de Santa Maria de Vilabertran, L’enigma dels
templers al castell de Miravet, Els guardians d’Escornalbou al castell monestir 
de Sant Miquel d’Escornalbou i Personatges i escuts en la Casa Rafael Casanova.
- Ple d’històries per a adults. Individuals: Visita guiada al Museu d’Història de
Catalunya. Grups: Com vivien els avis dels nostres avis...? i La història que hem
viscut. El segle XX.

2.3.4. Oferta per a entitats d’educació en el lleure
S’han preparat tot un seguit d’activitats per als nois i els joves que participen en
les entitats d’educació en el lleure: La Polsina et vol conèixer; La Polsina viatja
pel temps; La Polsina salta de segle; Una aventura per la nostra història i Un
Àpat d’història.

2.3.5. Activitats per al públic en general
Històries de farcells, maletes i baguls. A través d’un recorregut participatiu, els
visitants transiten per la història a la descoberta de les diferents maneres d’orga-
nitzar la vida familiar al llarg del temps.



2.4. Adequació dels monuments

QUADRE 1. DESPESES PER A L'ADEQUACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS MONUMENTS. 2006

Monument ¤

Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona 45.816,24

Casa Museu Prat de la Riba 9.227,40

Casa Natal de Rafael de Casanova 18.191,91

Capella Reial de Santa Àgata 8.074,14

Reial Monestir de Santes Creus 67.688,76

Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou 36.006,90

Castell de Miravet 99.983,17

Cartoixa d'Escaladei 19.688,64

Seu Vella de Lleida 143.744,74

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig 12.908,15

Canònica de Santa Maria de Vilabertran 150.610,85

Monestir de Sant Pere de Rodes 527.193,02

Monuments en general 67.239,91

TOTAL 1.206.373,83

A més, des de la Direcció General del Patrimoni Cultural, s’han executat
306.748,96 euros en despeses d’inversió (capítol VI).

QUADRE 2. INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MONUMENTS. 2005-2006

Monument 2005 2006

Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona 25.511,61 28.618,45

Casa Museu Prat de la Riba 1.200,61 977,05

Casa Natal de Rafael Casanova 760,39 966,02

Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès - -

Capella Reial de Santa Àgata 2.800,05 6.754,95

Palau Moja - -

Reial Monestir de Santes Creus 135.533,82 126.100,09

Castell monestir de Sant Miquel d'Escornalbou 46.168,46 21.993,88

Castell de Miravet 37.602,20 41.843,43

Cartoixa d'Escaladei 26.871,16 25.763,17

Seu Vella de Lleida 76.946,92 60.981,26

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig 1.879,61 1.966,52

Canònica de Santa Maria de Vilabertran 28.614,56 7.822,06

Monestir de Sant Pere de Rodes 206.656,22 180.491,68

General 90.597,50 22.376,51

TOTAL 681.143,11 526.655,07

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MONUMENTS. 2002-2006
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2.5. Visitants
Durant l'any 2006 el Museu d'Història de Catalunya ha tingut 287.381 visitants.
Els ingressos del museu i dels monuments per entrades, lloguers de les sales,
cànons i altres conceptes han estat de 876.345,69 euros.

GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS AL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA. 2002-2006
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Per altra banda, els monuments del Museu d’Història de Catalunya han tingut
560.642 visitants, (inclosos els 1.662 usuaris de la Ruta del Cister del Reial
Monestir de Santes Creus).

QUADRE 3. VISITANTS DELS MONUMENTS GESTIONATS PEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 

2005-2006

Monument Municipi 2005 2006

Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona Cardona 31.655 24.318

Casa Museu Prat de la Riba Castellterçol 1.498 2.579

Casa Natal de Rafael de Casanova Moià 8.441 7.234

Capella Reial de Santa Àgata Barcelona 218.934 224.082

Palau Moja Barcelona * *

Reial Monestir de Santes Creus Aiguamúrcia 77.568 75.193

Castell monestir de Sant Miquel d'Escornalbou Riudecanyes 24.061 20.386

Castell de Miravet Miravet 29.299 30.385

Cartoixa d'Escaladei La Morera de Montsant 17.856 18.305

Seu Vella de Lleida Lleida 48.805 45.599

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig Bellpuig 1.450 2.254

Canònica de Santa Maria de Vilabertran Vilabertran 10.054 9.008

Monestir de Sant Pere de Rodes El Port de la Selva 105.501 102.920

TOTAL 575.122 562.263

* Tancat al públic. També l'església de Sant Francesc de Montblanc, el castell de la Granada i l'església de

Sant Pere de la Portella. Per altra banda, la torre de la Manresana és de lliure accés.

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS DELS MONUMENTS GESTIONATS 

PEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2002-2006

Visitants

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2002 2003 2004 2005 2006

AYMERICH, Pilar. Cementiris d’ultramar = Cementerios de ultramar. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura: Casa Amèrica Catalunya,
2006.

3. Publicacions
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IHPE06: Eleventh International Heritage Photographic Experience 2006 = EPIM06.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, cop. 2006.

Papers del Museu d’Història de Catalunya. [Barcelona]: Museu d’Història de
Catalunya, 2006. Núms. 16 (maig) i 17 (setembre).

PIQUÉ, Núria. La llegenda del Sant Drap. [Lleida]: Publicacions de l'Associació
Amics de la Seu Vella: Museu d'Història de Catalunya, DL 2006.

Quaderns del Museu d’Història de Catalunya. [Barcelona]: Museu d’Història de
Catalunya, 2006. Núms. 11 (juny) i 12 (desembre).

República!: cartells i cartellistes (1931-1939). Barcelona: Museu d’Història de
Catalunya [etc.], 2006.

Internet
Museu d’Història de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura: Museu d’Història de Catalunya, 2005. Adreça Internet: 
http://www.mhcat.cat
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La Biblioteca de Catalunya, com a biblioteca nacional, té entre les seves fun-
cions principals recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana,
vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic i mantenir la
condició de centre de consulta i recerca científica de caràcter universal.

La Biblioteca de Catalunya vol ser una biblioteca oberta, fiable i útil. El Pla
estratègic 2004-2008 l’orienta en aquest sentit i recull els tres objectius següents:
- Accés per a l’ús dels fons i recursos d’informació.
Aquest objectiu es concreta de la manera següent: obrir la consulta dels fons
generals de la BC, en tots els seus suports i recursos d’informació, a la població
que hi vulgui accedir; potenciar el desenvolupament dels serveis web de la
Biblioteca, incrementar les col·leccions accessibles en format digital i electrònic,
facilitar l’accés de tots els ciutadans a la informació i documentació, i respondre
a la demanda cultural i social d’accés a la Biblioteca més enllà de la investigació.
- Increment i gestió del patrimoni bibliogràfic i documental.
Aquest objectiu persegueix l’assoliment i consolidació del lideratge de la BC en
la identificació i conservació del patrimoni bibliogràfic i documental de
Catalunya en qualsevol format i suport.
- Presència i referència permanent en l’activitat cultural del país.
Es busca l’obertura de la Biblioteca a tota la població per mitjà d’activitats 
culturals, atorgant als diferents sectors de la població i als ciutadans en general
l’oportunitat de gaudir dels béns culturals en el lleure, l’educació, la formació i
la recerca.

3.1. Qualitat i avaluació
La BC va iniciar el 2004 un programa de qualitat i avaluació que s’ha concretat
en diverses accions formatives desenvolupades durant el 2006:
- Procés d’autoavaluació en el marc del Projecte de la Qualitat Total. Sessions de
treball amb la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC. 
- Com a continuació d’aquest procés s’han creat dos grups de treball formats
per personal de la biblioteca: Procés tècnic i Processos d’atenció a l’usuari/societat.
La seva missió ha estat descriure i analitzar els dos processos fonamentals de la
Biblioteca de Catalunya.
D’altra banda, s’han portat a terme trobades periòdiques de caràcter bimestral
entre la directora i el personal de la Biblioteca (Espai de Trobada) amb l’objectiu
de potenciar la comunicació en totes les direccions a la BC.

3.2. Formació
A banda de les activitats de formació dins el programa de qualitat i avaluació, el
personal de la BC ha assistit a diversos cursos de formació d’ofimàtica, d’anglès,
de català i de gestió organitzats per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i el Departament de Cultura.
Així mateix s’han organitzat activitats específiques:
- Curs Tecnologies de la Informació: introducció a nous recursos, conceptes i
eines. 16, 23 i 30 de març; 12, 15 i 18 de maig; i 12, 14 i 15 de juny.
- Curs MARC 21, estàndard bibliogràfic. Per a catalogadors. Del 8 a l’11 de maig
i del 15 al 18 de maig.
- Curs MARC 21, estàndard bibliogràfic. Per a no catalogadors. 14 de novembre.

3.3. Activitats de difusió
La Biblioteca de Catalunya ha organitzat o ha participat en les activitats
següents:
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- Inauguració de l’exposició i presentació del CD El Llegat de Joaquim Homs
commemorativa del centenari del naixement del compositor. 15 de febrer.
- Presentació de la col·lecció de llibres The reception of British and Irish Authors 
in Europe. 23 de febrer.
- Sopar Homenatge a Joan Major, president del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC). 27 de febrer.
- Presentació del programa de “1906 Lletres” commemoració del 1r Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, de la publicació de diverses obres cabdals
de la cultura catalana. 1 de març.
- Antígona. Representació teatral de l’obra de Sòfocles produïda per La Perla 29 i
dirigida per Oriol Broggi. Del 8 de març al 7 de maig.
- Presentació de l’obra de Miquel Plana Papers de fi de mil·lenni. 22 de març.
- Jornada Enllà de Joan Maragall. 6 d’abril.
- Presentació del llibre: Joan Maragall i Miguel de Unamuno de Carles Bastons. 
19 d’abril.
- XI Jornades Occitanes. Trobada d’escriptors catalans i occitans. 16 de maig.
- Concert clavecí. Concert d’obres barroques interpretades per Heidi Tsai. 
20 d’abril.
- Inauguració de l’exposició “Madorell. La col·lecció de la BC”. 20 d’abril
- Presentació del projecte RACO (Revistes catalanes amb Accés Obert). 11 de maig.
- Lectura de sonets de Shakespeare. 17 de maig.
- Presentació del catàleg 202 cartells América Sánchez. 20 de maig.
- Lectura de Nausica. 12 de juny.
- “Maragall i la música de Mozart”. 15 de juny.
- Somriure d’elefant. Representació teatral, produïda per La Perla 29 en el marc
del Festival Grec 2006. Del 30 de juny al 21 de juliol.
- Presentació de l’XI Cicle de representacions del Comte Arnau. 5 de juliol. 
- El Mercader, representació teatral de l’obra de Shakespeare produïda per Q-Ars
Teatre. Del 15 de setembre al 15 d’octubre.
- Presentació del CD Girant a 78 rpm. 27 de setembre.
- 1r Fòrum Internacional d’Infància i Família. 2 d’octubre.
- Inauguració de l’exposició i presentació del catàleg de “El centenari del Primer
- Congrés Internacional de la Llengua Catalana”. 10 d’octubre.
- Inauguració de l’exposició “Escolta i visiona”. 26 d’octubre.
- Presentació del projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya). 27 d’octubre.
- Signatura del conveni amb Dragados, SA per a l’adquisició del Fons Josep
Vergés. 7 de novembre. 
- L’Illa dels esclaus. Representació teatral. Del 22 de novembre al 7 de gener.
- Conferència de Juan Goytisolo “Diálogo sin Frontera”. 28 de novembre.
- Presentació del llibre-disc de Jordi Savall Christophorus Columbus-Paradisos
Perduts. 29 de novembre.
- Nadal a l’Arxiu Maragall, vetllada musical amb cançons de Joaquim Homs. 
14 de desembre.
- Concert de la Coral Sinenómine. 18 de desembre.
- Recepció de Nadal a la BC. 20 de desembre.

3.4. Visites
La Jornada de Portes Obertes s’ha fet el 23 d’abril, Sant Jordi, amb gran èxit
d’assistents: 4.500 persones.
L’Arxiu Maragall, com a casa museu, ha tingut uns 805 visitants.
Al llarg de l’any han tingut lloc unes 130 visites guiades a la BC de diverses
modalitats en les quals han participat aproximadament 3.000 persones. 

189 BIBLIOTECA DE CATALUNYA



3.5. Exposicions
La Biblioteca de Catalunya ha organitzat amb fons propis diverses mostres, 
de les quals destaquen les següents:
- “El Quixot. Un Heroi de Paper, els Papers d’un Heroi”. Del 24 d’octubre 
de 2005 fins al 31 gener de 2006.
- “Col·leccions Privades, Llibres Singulars”. Del 15 de novembre de 2005 al 
15 de gener de 2006.
- “Joaquim Homs”. Del 15 de febrer al 15 d’abril.
- “L’espai, el Treball, els Dies. Les Dones a la Santa Creu”. Del 21 d’abril al 
18 de juny.
- “Madorell. La Col·lecció de la BC”. Del 20 d’abril al 20 de juny.
- “Carnets Històrics de la BC”. Del 20 de juny al 20 de setembre.
- “El Centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana”. 
Del 10 d’octubre de 2006 al 8 de gener de 2007.
- “Escolta i Visiona”. Del 26 d’octubre de 2006 al 7 de gener de 2007.

4.1. Balanç econòmic

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA (*). 2006

Concepte ¤

Aportació per a despeses corrents del Departament de Cultura 7.264.688,71  

Aportació de capital del Departament de Cultura 3.847.175,33  

Ingressos patrimonials 12.067,58  

Variació d’actius financers 3.257,68  

Taxes preus públics i altres ingressos 118.599,43

Aportació Ministeri d’Educació, Cultura, Ciència i Esports (Beques CCPB) 66.666,00

Aportació Sociedad Estatal de Conmemoraciones  Culturales (Exp. Quixot) 30.000,00

Aportació d’empreses privades (Dragados y Construcciones, SA) (Adquisició Fons Vergés) 50.000,00

Aportació del Departament de Treball i Indústria 38.538,78

Aportació de Fundacions (Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) 12.000,00

TOTAL 11.442.993,51

(*) Drets liquidats. 

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES APORTACIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LA BIBLIOTECA DE

CATALUNYA. 2002-2006
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QUADRE 2. RESUM DE LES DESPESES DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA (*). 2006  

Concepte ¤

Remuneració de personal 5.543.816,26  

Béns corrents i serveis 2.738.969,89

Inversions reals 3.004.786,55

Transferències corrents 156.669,86

Actius financers 7.267,00

TOTAL 11.451.509,56

(*) Obligacions reconegudes.
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GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 2002-2006
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QUADRE 3. BEQUES, SUBVENCIONS I INVERSIONS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 2006

Concepte ¤

BEQUES   

Beques Catàleg Col·lectiu Patrimoni Bibliogràfic 52.150,66 

Projecte de Digitalització (SOC) 40.281,08 

SUBVENCIONS   

Aportació Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 43.700,62  

Biblioteca Museu Víctor Balaguer 20.537,50 

INVERSIONS

Compra de llibres i revistes 756.882,41

Programa d’actuacions sobre els fons bibliogràfics 941.452,60

Adquisició de mobiliari i estris 749.314,07

Instal·lacions 201.543,70

Informatització de la Biblioteca de Catalunya 259.581,95

Adequació edificis 96.011,82

TOTAL 3.161.456,43

4.2. Plantilla

QUADRE 4. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA.

2006

Personal Nombre

Alts càrrecs 1

Total alts càrrecs 1

Funcionaris Grup A Arxivers 1

Cos superior 3

Tit. Sup. Fac. Biblioteca 1

Grup B Bibliotecaris 63

Cos Gestió 3

Grup C Cos Administratiu 14

Grup D Cos Aux. Administratiu 17

Singulars (Of. Serveis) 2

Singulars (Telefonistes) 2

Grup E Subalterns 33

Altres Lloc substitucions 1

Total funcionaris 140
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Laborals fixos Grup A Analista informàtic 1

Llicenciat 1

Grup B Programador 1

Restaurador béns culturals 4

Titulat mitjà especialista (bibliotecari) 2

Tècnic de gestió 1

Grup C Encarregat manteniment 3

Administratius 2

Tècnic especialista informàtic 2

Especialista imatge i so 3

Grup D Auxiliars administratius 2

Oficials 1a arts gràfiques 4

Grup E Subalterns 5

Ajudants d’oficis 1

Total laborals fixos 32

TOTAL PLANTILLA 173

El 2005 es va iniciar una campanya de col·laboració amb universitats i centres
d’ensenyament secundari amb l’objectiu d’oferir a professors, professores i
alumnes sessions de formació específica dels seus estudis a la Biblioteca de
Catalunya. La iniciativa s’ha consolidat ja que durant el 2006 hi han participat
unes 3.000 persones.
El desenvolupament de la normativa d’accés que va entrar en vigor el 2004, 
l’aplicació de la carta de serveis, el funcionament a ple rendiment de la xarxa
wi-fi instal·lada a finals del 2005, i altres accions de millora dels serveis que la
BC presta als seus usuaris i usuàries, s’han traduït en una evolució positiva dels
indicadors de la BC, que havien experimentat un creixement molt fort el 2005.
Així, el nombre d’usuaris i usuàries presencials ha augmentat en un 31,8 %, 
el d’usuàries i usuaris remots en un 19,4%, el de consultes en un 11,8%, el
nombre de registres al catàleg en un 20,2%, etc.

La Biblioteca de Catalunya ha desenvolupat durant el 2006 diversos projectes,
tant en solitari com en col·laboració amb altres institucions. A continuació es
detallen els més destacats:

6.1. PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya)
El projecte PADICAT va néixer amb l‘objectiu de dissenyar i produir un sistema
que permetés a la Biblioteca de Catalunya compilar, processar i donar accés 
permanent a la producció digital catalana. 
D’acord amb la tendència generalitzada arreu de les biblioteques nacionals, el
model de dipòsit pel qual ha optat la Biblioteca de Catalunya és el sistema
híbrid, consistent a:
- Compilar massivament els recursos digitals publicats en obert a Internet.
- Impulsar el dipòsit sistemàtic de la producció web dels agents implicats a
Catalunya.
- Promoure línies de recerca per mitjà de la integració dels recursos digitals de
determinats esdeveniments de la vida pública catalana.
L’11 de setembre el portal PADICAT ha entrat en funcionament, i a finals d’any
ja s’hi han adherit més de 60 institucions de tota mena, mitjançant la formalit-
zació d’un conveni de col·laboració. Destaca l’especial sobre les eleccions al
Parlament de Catalunya, amb uns 150 GB d’informació i unes 600 versions de
pàgines web capturades.

5. Activitats 
de millora 
dels serveis

6. Projectes
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El projecte PADICAT compta amb la col·laboració del Centre de
Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el suport de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació. (http://www.padicat.cat/) 

6.2. ARCA
El portal ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) és una eina per a la 
identificació i l’accessibilitat del patrimoni català a Internet. És un projecte 
cooperatiu que vol proporcionar l’accés unificat i obert a les publicacions 
periòdiques digitalitzades, preferentment completes i ja tancades, que han estat
representatives dins de la cultura i la societat catalanes, ja siguin d’àmbit local,
nacional o internacional.
Es tracta d’una iniciativa de la Biblioteca de Catalunya que té com a objectius:
- Facilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes.
- Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català.
- Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert.
- Promoure la cooperació entre institucions per completar les seves col·leccions,
millorar la seva oferta de serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions
documentals.
El juliol del 2006 el portal ha entrat en servei amb publicacions de la Biblioteca
de Catalunya, l’Aula Màrius Torres de la Universitat de Lleida i la Biblioteca de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. (www.bnc.cat/digital/arca/index.html)

6.3. Fons digitalitzats
La Biblioteca de Catalunya ha adoptat una política de digitalització sistemàtica
dels seus fons, tant publicacions periòdiques com manuscrits, impresos, etc. 
A més, té un paper actiu en la impulsió de projectes de digitalització com els
següents:
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC). La Biblioteca de Catalunya, en
col·laboració amb la Universitat d’Alacant, ha digitalitzat durant el 2006 un
bon nombre de documents del fons de la Biblioteca de Catalunya, tant impresos,
com manuscrits o documents sonors. Aquests documents es poden consultar en
línia al portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(www.cervantesvirtual.com).
- Digitalització de fons fotogràfics. L’objectiu d’aquest projecte és convertir a
format digital unes vint-i-cinc mil fotografies de diversos fons (Mancomunitat
de Catalunya, Pierre Deffontaines, Francesc Labarta, etc.) i descriure-les per 
fer-ne la identificació. Aquest objectiu concret es relaciona directament amb un
objectiu estratègic de la Biblioteca de Catalunya: l’accés per a l’ús dels fons i
recursos d’informació. Es tracta, en definitiva, de posar a l’abast dels ciutadans
els fons de la Biblioteca de Catalunya. A més, això permetrà preservar aquests
fons de fotografies en el seu suport original. El projecte té la col·laboració del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant una subvenció per a la 
contractació de treballadors desocupats.
- La Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un dipòsit cooperatiu des del qual
es poden consultar en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catala-
nes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb
Catalunya. La seva principal finalitat és augmentar la visibilitat i consulta del
patrimoni català. (http://mdc.cbuc.cat/index.php)  
- RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert). RACO és un projecte del Consorci
de Biblioteques Universitàries (CBUC), el Centre de Supercomputació de
Catalunya (CESCA) i la Biblioteca de Catalunya, que té com a objectiu desenvo-
lupar de forma cooperativa un portal des del qual es difonguin en forma oberta
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(gratuïta) les revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb la finalitat
d’augmentar-ne la visibilitat i facilitar-ne la consulta. (http://www.raco.cat/). 
- CLACA (Clàssics Catalans). El projecte CLACA vol donar a conèixer l’obra dels
autors clàssics catalans i incrementar la presència de continguts catalans a
Internet. Mitjançant un portal d’accés obert els usuaris tindran a l’abast una
guia unificada sobre cada autor amb els documents organitzats, digitalitzats i
localitzats. Això permetrà identificar i localitzar les col·leccions disperses tant de
manuscrits com d’impresos, o qualsevol altre suport, relatives a autors clàssics
catalans. Els treballs es van iniciar el 2005 amb Verdaguer i Maragall, i el portal
és accessible des del 2006. (http://claca.bnc.cat/).

QUADRE 5. PROCEDÈNCIA DE LES ADQUISICIONS. 2005-2006

Forma d’ingrés Unitats documentals

2005 2006

Dipòsit Legal 81.075 82.929

Donacions 13.795 13.045

Compra 4.123 5.078

Intercanvi 402 533

TOTAL 99.395 101.585

QUADRE 6. PUBLICACIONS EN SÈRIE CORRENTS INGRESSADES A L’HEMEROTECA (*). 2005-2006

Procedència Nombre de títols

2005 2006

Dipòsit Legal 8.763 9.359

Compra 670 789

Donacions 578 647

Intercanvi 187 195

TOTAL 10.198 10.990

Nombre d’exemplars 41.178 70.897

(*) En qualsevol suport: paper, microfitxa, CD-ROM, etc.

GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ADQUISICIONS. 2002-2006
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QUADRE 7. NÚMEROS DE DIPÒSIT LEGAL ASSIGNATS A CATALUNYA. 2005-2006

Oficina Nombre

2005 2006

Barcelona 53.976 55.842

Girona 1.564 1.590

Lleida 1.268 1.573

Tarragona 1.843 2.001

TOTAL 58.651 61.006

7. Adquisicions 
de documents
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QUADRE 8. TIPOLOGIA DELS DOCUMENTS DE LA BASE DE DADES DE LA BIBLIOTECA DE

CATALUNYA. 2006

Tipologia Documents %

Monografies impreses posteriors a 1800 620.870 71,29

Enregistraments sonors (musicals i no musicals) 87.325 10,03

Publicacions periòdiques (en qualsevol suport) 36.813 4,23

Música impresa 25.083 2,88

Monografies impreses fins al 1800 (inclòs) 43.445 4,99

Documents projectables (diapositiva, vídeo, etc.) 13.944 1,60

Microformes 8.873 1,02

Documents gràfics (làmines, cartells, postals, naips, etc.) 7.262 0,83

Recursos electrònics 6.789 0,78

Documents cartogràfics 7.939 0,91

Reculls facticis 1.122 0,13

Matrius 700 0,08

Multimèdia 609 0,07

Altres 10.084 1,16

TOTAL 870.858 100

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DELS DOCUMENTS DE LA BASE DE DADES. 2002-2006
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QUADRE 9. ÚS I ESTAT DE LA COL·LECCIÓ. 2005-2006

Indicador 2005 2006

Usuaris presencials 45.418 59.853

Documents consultats 112.536 103.781

Documents a la base de dades 724.236 870.858

Consultes ateses 16.546 18.508

Consultes remotes a la base de dades 847.613 1.012.417

Reprografia 428.430 381.383

Increment de fons 99.401 101.585

QUADRE 10. EVOLUCIÓ DE L’ÚS DE LES COL·LECCIONS. 2002-2006

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006

Fotocòpies i impressions d’autoservei 109.483 87.511 73.160 67.800 63.770

Fotocòpies per encàrrec 159.789 142.812 132.402 230.646 141.771

Reproduccions amb escàner 87.536 89.541 91.065 108.635 119.490

Microfilms 30.155 17.805 8.974 3.707 0

Altres reproduccions 8.766 5.888 12.377 21.349 24.024

Documents consultats o prestats 99.496 96.377 93.251 112.536 103.781

8. Informatització
i tractament
dels documents

9. Serveis a l’usuari

195 BIBLIOTECA DE CATALUNYA

870.858



QUADRE 11. CONSULTES A LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 2005-2006

Seu Usuaris

2005 2006

Usuaris i usuàries presencials

Seu central: 45.418 59.853

- Passis 1 dia 7.355 4.490

- Passis 6 dies 122 147

- Carnets de lector 37.941 55.216

Arxiu Joan Maragall 59 68

Total usuaris i usuàries presencials 45.477 59.921

Consultes remotes a la base de dades 847.613 1.012.417

TOTAL 893.090 1.072.338

El total a la seu central és el següent: 
- S’han fet 7.468 nous carnets i se n’han renovat 1.035.
- Des de les sales de consulta dels fons generals i de reserva s’han atès 18.508
consultes, de les quals 15.013 s’han respost directament, 2.851 s’han resolt per
telèfon i 644 s’han contestat per escrit (correu electrònic, fax i carta).
- S’han quantificat 12.860 hores de consulta a Internet des dels terminals de les
sales.

QUADRE 12. DOCUMENTS CONSULTATS (1). 2005–2006

Tipologia Nombre

2005 2006

Col·leccions generals

Monografies 53.171 50.343

Publicacions en sèrie 22.396 19.647

Internet - 12.860

Col·leccions de reserva

Impresos 8.210 6.841

Manuscrits 6.119 5.978

Música impresa i manuscrita 2.182 1.859

Gravats, estampes, mapes... 2.840 2.896

Documents microfilmats 260 221

Fotografies, plaques de vidre, diapositives (2) 13.345 -

Fonoteca

Àudio 1.770 1.252

Vídeo 1.553 2.105

Arxiu Joan Maragall

Documents 690 540

TOTAL 112.536 104.542

(1) Aquestes quantitats corresponen als documents dels dipòsits; no hi són comptats els documents de

fons de lliure accés.

(2) Actualment consulta en CD o via web.
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QUADRE 13. SERVEI DE REPROGRAFIA (CLIENTS EXTERNS I INTERNS) DE LA BIBLIOTECA DE

CATALUNYA, SEGONS ELS DIVERSOS SUPORTS. 2005-2006

Suport Unitats

2005 2006

Fotocòpies 407.081 357.359

Fotocòpia de documents en suport paper 335.574 291.487

Fotocòpies de documents microfilmats 3.707 2.102

Autoservei: fotocòpies, fotocòpia de microformes, 67.800 63.770

impressions de CD-ROM i Internet

Fotografies o diapositives 58 26

Imatges digitals 20.589 23.622

Còpies d’enregistraments d’àudio i vídeo 702 376

TOTAL 428.430 381.383

202 Cartells América Sánchez. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006.

CASTILLO, Montserrat. Madorell: la col·lecció de la BC. Barcelona: Biblioteca 
de Catalunya, 2006.

MEDINA, Jaume. La Biblioteca de Carles Riba-Clementina Arderiu. Barcelona:
Biblioteca de Catalunya, 2006.

PEREA, Maria Pilar. Centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006.

Internet
Biblioteca de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura: Biblioteca de Catalunya, 2005. Adreça Internet:
http://www.bnc.cat

Tresors de la BC [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
de Cultura: Biblioteca de Catalunya, 2006. Adreça Internet:
http://www.bnc.cat/fons/tresors.php
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L’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia de Catalunya té com a funcions bàsi-
ques el dipòsit, conservació i revaloració de les col·leccions d’objectes arqueològics
mobles, la conservació i revaloració d’espais arqueològics, la investigació, la difusió
i el suport, coordinació, acreixement i millora del patrimoni arqueològic moble i
immoble del territori català.
En l’actualitat està integrat per les seus de Barcelona, Empúries, Girona, Ullastret i
Olèrdola i té encarregada la gestió dels jaciments següents: Castellet de Banyoles
(Tivissa), Coll del Moro (Gandesa), Iesso (Guissona), el Cogul, el Molí de l’Espígol
(Tornabous) i Castell (Palamós).
A més, del Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona, de propietat estatal, en
depenen els jaciments dels Munts, de Centcelles, el teatre de Tarragona, la torre
dels Escipions i l’arc de Berà).

2.1. Pressupost

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA MUSEUS

D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA. 2006

Concepte ¤

I. Ingressos (1)

Transferències corrents del Departament de Cultura 1.424.711,12

Altres transferències corrents 57.682,79

Transferències de capital del Departament de Cultura 2.510.707,25

Altres transferències de capital 189.992,30

Ingressos per prestació de serveis 455.012,61

Ingressos patrimonials (Interessos de dipòsit) 54.750,52

Actius financers 3.471,41

TOTAL INGRESSOS 4.696.328,00

II. Despeses

Remuneracions del personal 2.672.015,23

Despeses de béns corrents i de serveis 2.479.561,81

Despeses financeres 424,58

Transferències corrents 35.921,05

Inversions reals 1.981.654,08

Transferències de capital 119.665,00

Variacions actius financers 1.297,08

TOTAL DESPESES 7.290.538,83

(1) La diferència entre ingressos i despeses s’ha sufragat mitjançant l’aflorament del romanent de tresoreria.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA MUSEUS D’ARQUEOLOGIA DE 

CATALUNYA. 2002-2006
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GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS SOBRE ELS INGRESSOS TOTALS DE

L’ENTITAT AUTÒNOMA MUSEUS D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA. 2002-2006
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Convenis
S’han tramitat 28 convenis de col·laboració: 2 amb universitats; 3 amb organismes
de l’Administració autonòmica; 11 amb organismes de l’Administració local; 
5 amb organismes de l’Administració de l’Estat; 2 amb empreses privades; 1 amb
una fundació privada i 4 amb organismes estrangers.

2.2. Distribució de la plantilla
Plantilla del Museu d’Arqueologia de Catalunya el 31 de desembre de 2006:

QUADRE 2. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE

CATALUNYA. 2006

Personal Nombre

Funcionaris 32

Funcionaris interins 26

Laborals fixos 22

Laborals temporals 9

TOTAL 89

QUADRE 3. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA,

PER SEUS TERRITORIALS. 2006

Grup Barcelona Olèrdola Girona Ullastret Empúries CASC Cogul TOTAL

A 13 - 2 - - 2 - 17

B 1 - - - - - - 1

C 4 - 2 - 1 - - 7

D 8 2 - - 1 - - 11

E 6 1 1 - 4 - - 12

Laboral A 1 - 1 - 5 1 - 8

Laboral B 1 - 1 - - - - 2

Laboral C - - - - 1 1 - 2

Laboral D 1 - 3 3 7 - 1 15

Laboral E 1 - 2 1 - - - 4

Reforços 6 - - 1 2 - 1 10

TOTAL 42 3 12 5 21 4 2 89

9,69



GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE

CATALUNYA. 2002-2006
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QUADRE 4. NOMBRE DE VISITANTS A LES DIFERENTS SEUS DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE

CATALUNYA. 2006

Centre Visitants

Barcelona 21.460

Empúries 200.512

Girona 32.101

Olèrdola 18.590

Ullastret 32.835

Roca dels Moros 1.695

TOTAL 307.193

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS AL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA. 2002-2006
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QUADRE 5. NOMBRE DE VISITANTS PER TIPUS I RECAPTACIÓ A LES SEUS DEL MUSEU

D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA. 2006

Entrades Visitants

Seu Pagament Gratuïtes Individuals En grup TOTAL Recaptació (¤)

Barcelona 13.855 7.605 13.271 8.189 21.460 28.142,85

Empúries 91.175 109.337 150.866 49.646 200.512 254.127,17

Girona 7.255 24.846 25.060 7.041 32.101 10.828,82

Ullastret 13.787 19.048 25.800 7.035 32.835 21.131,50

Olèrdola 8.132 10.458 13.961 4.629 18.590 20.363,38

Roca dels Moros - 1.695 1.432 263 1.695 -

TOTAL 134.204 172.989 230.390 76.803 307.193 334.593,72

3. Visitants
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4.1. Barcelona

4.1.1. Infraestructures
S’han iniciat les obres de rehabilitació de les sales XXI-XXIII que allotgen les
col·leccions de bronze i vidre d’època clàssica: pintura i canvi de vidres de 
les vitrines.
També s’han acabat les obres de condicionament i creació de nous espais de la
biblioteca.
S’ha instal·lat una nova cambra amb sistemes específics de condicionament de
temperatura i humitat, per tal de guardar-hi els objectes de metall i vidre; s’han
reequipat totalment els laboratoris de restauració i d’arqueometal·lúrgia.
S’ha instal·lat una nova caldera de calefacció per a tot l’àmbit de les exposicions.

4.1.2. Recerca arqueològica
- S’ha col·laborat en el projecte INCOMED “From the Adoption of Agriculture to the
Current Lanscape: Long-term interaction between Men and Environment in the East
Mediterranean Basin” (ICA3-CT-2002-10022).
- Projecte de Lattes (Hérault, França) (Unitat Mixta de Recerca UMR-154 de
Lattes): coordinació de la recollida i tractament de mostres per a estudis interdisci-
plinaris. Conveni vigent amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya.
- Projecte de recerca sobre discriminació isotòpica del carboni 13 en les restes
vegetals arqueològiques. Conveni vigent entre el Museu d’Arqueologia de
Catalunya i el Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona. 
- Col·laboració en el projecte sobre “Els orígens de l’Agricultura” desenvolupat per
la UAB, Akarçay Tepe (Turquia) i Tell Halula (Síria).
- “Plata Prerromana en Catalunya” Proyecto Coordinado del Plan Nacional I+D+I,
Ministerio de Educación y Ciencia 2004-2007 (HUM-2004-04861-C02 y C03)
(Subprojecte Empúries).
- S’ha fet un sondeig estratigràfic a l’oppidum del Molí d’Espígol (Tornabous,
Urgell), i una prospecció geofísica en els terrenys suburbans del jaciment.
Paral·lelament, s’ha iniciat la catalogació del material de les antigues excavacions.

4.1.3. Museïtzació
S’ha iniciat la reforma de les primeres sales de Prehistòria del museu (sales I-III)
així com de les sales d’Història Clàssica.

4.1.4. Documentació
- Ordenació i inventari de fons del Museu: s’ha continuat fins a cloure la catalogació
de les col·leccions de Balears conservades als magatzems i a les sales de l’exposició
permanent. Així mateix s’ha iniciat el treball amb els fons procedents d’Empúries.
- Sales d’exposició permanent: l’actuació de documentació ha inclòs les sales XXII
i XXIII (Vidre) i les sales I-IV (Prehistòria). En el primer cas s’han revisat i actualit-
zat les dades del contingut de les vitrines. A les sales de Prehistòria s’hi han fet
tasques de documentació de peces exposades i s’ha prestat suport a la renovació
del contingut de les vitrines (en curs).
- Magatzems: a les reserves del Museu s’han habilitat nous espais d’emmagat-
zematge i cada reserva ha rebut un número identificatiu. Les àmfores 
disperses s’han agrupat als magatzems 2 (Olímpia) i 5 (Amforari). S’han 
renovat els sistemes d’emmagatzematge per tal de millorar les condicions 
de conservació de les peces.
- Llibre de Registre informatitzat: s’han unificat i normalitzat els criteris d’intro-
ducció de dades al Llibre de Registre.

4. Activitats
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- Arxiu: per tal de prevenir possibles pèrdues d’informació s’ha creat una còpia de
seguretat de l’Arxiu de fitxes marrons i verdes. Així mateix s’han imprès 3.200 
fitxes noves (números d’inventari 35000-38200).
- Investigadors: s’han atès les necessitats de cerca de materials per a investigadors
autoritzats per la direcció del Museu i se’ls ha facilitat l’assistència en l’ús dels
diferents sistemes informàtics i formats digitals dels registres.
- Reclamacions d’altres museus: s’han documentat i preparat els materials confis-
cats a l’Agrupació Excursionista de Badalona el 1940 per tornar-los al Museu de
Badalona. Per altra banda s’ha actualitzat la documentació referent a la revisió
dels materials del Museu Arqueològic Nacional de Madrid dipositats al Museu
d’Arqueologia de Catalunya de Barcelona l’any 1954.

4.1.5. Exposicions
- “Periple Mediterrani. Les Col·leccions del Nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà del
Musée Saint Raymond, Musée des Antiques de Toulouse”. Del 28 de setembre de
2005 al 15 de gener de 2006.
- “Pentinar la Mort. Rituals de Vida i Mort en la Prehistòria de Menorca”. Del 9 
de febrer al 28 de maig.
- “Antínous o la Història Circular. Jesús Galdón”. Del 14 de juny al 25 de setembre.
- “Artífex. Enginyeria Romana a Hispània”. Del 19 d’octubre de 2006 al 5 de
febrer de 2007.
- “La Fragilitat en el Temps. El Vidre a l’Antiguitat”. Exposició itinerant. Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona, del 16 de setembre de 2005 al 26 de febrer 
de 2006. MAC-Girona, del 23 de març al 15 de juny. Museu de Belles Arts de la
Corunya, del 28 de juny al 28 de setembre. Musée Saint-Raymond de Tolosa de
Llenguadoc, del 5 desembre de 2006 a l’1 d’abril de 2007.
- “D’Hèrcules a Superman. Déus i Herois de la Mitologia Grecoromana”. Exposició
itinerant. Antic Sindicat de Lloret de Mar, del 12 de gener al 15 de març. Museu de
Gavà, del 23 de març a l’1 de maig. Museu del Montsià, del 5 de maig a l’11 de juny.
- “Paraula de Medusa”. Museu d’Història de l’Hospitalet. Del 19 de setembre al 10
de desembre.

4.1.6. Activitats de difusió i didàctiques

QUADRE 6. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - BARCELONA. 2006

Tipologia Activitats diferents Sessions Usuaris

Visites guiades 10 141 3.396

Tallers didàctics 13 118 3.141

Conferències/cursos 6 17 603

Itineraris/rutes 2 2 98

Altres 2 2 150

TOTAL 33 280 7.388
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GRÀFIC 5. USUARIS DE LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA –

BARCELONA. 2006 (En %)
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La Ruta dels ibers
S’ha incorporat a la Ruta dels ibers el poblat ibèric del Coll del Moro de Gandesa
(Terra Alta). S’ha treballat, conjuntament amb les institucions locals, per incloure
els jaciments del Castellet de Banyoles (Ribera d’Ebre) i Coll del Moro en el Pla de
Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre. S’han incorporat els jaciments de la
ruta a la web d’ARQUEOTUR.
S’han continuat les actuacions de promoció de la ruta a través dels mitjans de
comunicació (anunci TV, insercions publicitàries), de la promoció per diversos
canals (participació en fires a través de Turisme de Catalunya, Club Súper 3, etc.),
i de la programació de diferents activitats, com ara el 6è “Cap de setmana ibèric”
organitzat, el 30 de setembre i 1 d’octubre, en els diferents poblats ibèrics que
integren la Ruta dels ibers.

La Ruta de l’art rupestre
En el marc de la xarxa Primers Pobladors i Art Rupestre Prehistòric del Sud-oest
d’Europa (REPPARP), s’ha preparat la documentació dels jaciments de la ruta per
optar a la declaració d’itinerari cultural europeu. S’han organitzat dues jornades de
formació per als guies dels jaciments.
S’han continuat les actuacions de promoció de la ruta a través dels mitjans de
comunicació (insercions publicitàries) i de la promoció per diversos canals (parti-
cipació en fires a través de Turisme de Catalunya, etc.).

4.2. Empúries

4.2.1. Recerca arqueològica
S’han dut a terme els Projectes d’investigació arqueològica següents:
- Projecte stoa/àgora de la Neàpolis del qual s’han continuat les excavacions.
- Projecte “Insula 30” de la ciutat romana; han continuat els treballs d’excavació
arqueològica al sector de la insula 30.
- Projecte fòrum ciutat romana d’Empúries.
- Projecte esglésies de Santa Margarida i Santa Magdalena d’Empúries.
- Projecte de recerca de la necròpolis de Vilanera.



- Projecte “Emporion i el comerç i explotació de la plata a l’extrem nord-est
peninsular a l’època preromana”.
- Projecte IBERIA GRAECA.
- Projecte de restauració de l’estàtua d’ASCLEPIOS

4.2.2. Museïtzació
S’han continuat les millores al Museu i s’han renovat les vitrines 1 i 2.
A la vegada, s’ha incorporat al Museu una nova escultura trobada l’any 2005. 
Es tracta d’un cap del déu Bacus.

4.2.3. Exposicions
L’any 2006 s’ha fet l’exposició temporal “Pescadors de l’Antiga Empúries”. D’altra
banda, també s’ha coordinat una petita exposició “Reviure el Passat”.
El 29 de setembre s’ha constituït a Empúries el Comitè Organitzador del
Centenari d’Empúries, amb la presidència del senyor Ferran Mascarell, conseller
de Cultura.

4.2.4. Activitats de difusió i didàctiques

QUADRE 7. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - EMPÚRIES. 2006

Tipologia Activitats diferents Sessions Usuaris

Visites guiades 9 - 18.306

Tallers didàctics 4 - 3.149

Conferències/cursos 5 - 261

Itineraris/rutes 12 17 692

Altres 4 4 3.850

TOTAL 34 21 26.258

GRÀFIC 6. USUARIS DE LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA –

EMPÚRIES. 2006 (En %)
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Visita guiada Empúries Cap al Tard
Entre el 19 de juliol i el 26 d’agost es van fer 14 visites guiades Empúries Cap al
Tard amb un total de 686 visitants (541 de pagament i 145 gratuïtes).

4.3. Girona

4.3.1. Infraestructures
S’han fet els treballs habituals de manteniment dels edificis i de les instal·lacions.
S’ha reorganitzat el laboratori de restauració, amb la realització de diverses com-
pres de maquinària específica, i s’ha construït una cambra amb sistemes específics
de condicionament de temperatura i humitat, per tal de guardar-hi els objectes de
metall i vidre.

4.3.2. Recerca arqueològica
S’han continuat els treballs d’intervenció arqueològica als projectes de Pontós i de
Pi de la Lliura. Projecte Ramsés Contactes i intercanvis tecnològics entre grecs i
indígenes a la frontera dels territoris de les colònies gregues (VIII-II aC).
S’han fet treballs de recerca dins del Projecte La plata preromana a Catalunya, i
s’han col·laborat en dos projectes de la Universitat de Lleida.

4.3.3. Exposicions
Durant tot l’any han estat cedides vint-i-nou peces de vidre d’Empúries i dues de
la Ciutadella de Roses en préstec temporal al MAC-Barcelona i al MNAT, per a
l’exposició “La Fragilitat en el Temps. El Vidre a l’Antiguitat”. Del 23 de març al
15 de juny 2006 s’ha obert al públic l’exposició temporal “La Fragilitat en el
Temps. El Vidre a l’Antiguitat”.

4.3.4. Documentació i conservació
- S’han iniciat les tasques de revisió de les sales d’exposició permanent del 
MAC-Girona. Redacció del projecte, replantejament dels continguts de l’exposició
permanent i nou suport didàctic.
- S’ha finalitzat la revisió de l’Inventari General del Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Girona, que es va iniciar el 2005.
- S’ha fet una reordenació i neteja del magatzem de materials i objectes que no hi
tenen cabuda, amb la resituació de diversos fons, per fer espai per al trasllat dels
materials del Mas Castellar de Pontós.
- S’ha començat la reconstitució del fons Riuró de l’arxiu fotogràfic.
- S’ha iniciat la tasca de digitalització del fons fotogràfic.
- Durant l’any 2006 la biblioteca del MAC-Girona/CASC ha atès un total de 798
usuaris. D’aquestes consultes, 468 (58,65%) han estat internes i 330 (41,35%) 
d’usuaris externs, i a la mateixa biblioteca s’han atès les consultes de l’arxiu docu-
mental del MAC-Girona, que han estat 12 i de l’arxiu fotogràfic que han estat 27.
- S’han prosseguit les tasques habituals d’atenció als usuaris i de documentació, a
més de les d’informatització del fons pendent. També s’ha adaptat el fitxer
bibliogràfic FileMaker al format Microsoft Access per fer-lo compatible amb la
base de dades documental del CASC.
- S’està duent a terme la recollida de dades climàtiques del magatzem del MAC-
Girona, i del MAC-Ullastret per tenir coneixement de les condicions dels diversos
espais.
- S’ha elaborat una fitxa informatitzada (FileMaker), d’ús intern, on es recull
cadascuna de les peces que es troben en exposició, a St. Pere de Galligants i a
Ullastret.
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- Des del laboratori del MAC-Girona es fa tot el suport al funcionament del 
MAC-Ullastret i s’ha col·laborat amb el MAC-Empúries, el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica i el SAM.
- Des de Girona, s’ha coordinat i efectuat l’assessorament tècnic dels tractaments
de preparació per a estudi, conservació i estabilització de les urnes de Vilanera 
(Alt Empordà) fet per personal extern.
- S’ha fet la neteja de totes les vitrines de l’exposició permanent, a l’edifici de Sant
Pere de Galligants, amb la revisió de l’estat de conservació dels objectes.

4.3.5. Activitats de difusió i didàctiques

QUADRE 8. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - GIRONA. 2006

Tipologia Activitats diferents Sessions Usuaris

Visites guiades 3 13 330

Tallers didàctics 7 16 484

Conferències/cursos 3 3 55

Altres 10 13 1.232

TOTAL 23 45 2.101

GRÀFIC 7. USUARIS DE LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA –

GIRONA. 2006 (En %)
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4.4. Ullastret
El dia 3 d’octubre de 2006 el Conjunt Arqueològic d’Època Ibèrica d’Ullastret ha
estat declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN) en la categoria de zona
arqueològica per Acord de Govern GOV/132/2006 (DOGC 4745 de 23.10.06).

4.4.1. Infraestructures
S’ha substituït un altre tram de la tanca vella del jaciment, de filat espinós, per
una altra de tela metàl·lica plastificada, homologada.
S’ha netejat el bosc de tota la vessant de llevant de l’oppidum, i una àmplia zona
de la vessant meridional.
S’han tallat els arbres que hi havia sobre la muralla de l’oppidum, i que l’estaven
deteriorant, i altres arbres (pins i xiprers plantats en els anys cinquanta), que es
trobaven en mal estat de conservació i constituïen un perill per als visitants.



També s’ha segat la vegetació arbustiva existent a l’entorn de la zona excavada del
jaciment de l’Illa d’en Reixac.
S’han fet els treballs habituals de manteniment dels edificis i de les instal·lacions.
S’han instal·lat extractors als lavabos públics, subministradors de sabó i aparells
eixugamans, i s’han pintat.
S’ha adquirit un nou armari per guardar el vestuari ibèric, un moble per arxivar el
fons fotogràfic i tres cadires de despatx.
S’ha revisat la instal·lació del parallamps, les d’alarmes antirobatori i antiincendis,
els llums d’emergència i els extintors.

4.4.2. Recerca arqueològica
S’ha continuat el projecte d’excavacions arqueològiques al barri artesà fora muralles
Camp d’en Gou/Gorg d’en Batlle.
S’han continuat els treballs de recerca i excavació a l’oppidum del puig de Sant
Andreu i la campanya sistemàtica de prospecció del territori d’Ullastret.
S’han continuat els treballs de prospecció de territori.

4.4.3. Museïtzació
S’ha revisat l’estat del material de l’exposició permanent.
Els treballs de conservació del jaciment es fan amb dos objectius: la conservació i
recuperació de les estructures excavades fa anys, i l’adequació del jaciment per a
la futura ampliació de l’itinerari de visita. Els treballs són bàsicament de conserva-
ció i sanejament.

4.4.4. Documentació i conservació
S’ha continuat la informatització de les fitxes d’inventari dels fons del museu, que
es preveu que estigui enllestida el proper any 2007.
S’han inventariat els materials trobats a les excavacions d’enguany al Puig de Sant
Andreu i al camp d’en Gou/Gorg d’en Batlle. Aquests inventaris s’han informatitzat,
a l’igual que les fitxes de terreny que s’han generat en el curs dels treballs de camp.
S’ha assistit a un curs de formació impartit a Girona per a la implantació del nou
programari MuseumPlus, impulsat des de la Direcció General del Patrimoni
Cultural.
S’han emmagatzemat els materials de les excavacions de 2006 al Puig de Sant
Andreu al magatzem 2.1, i els dels materials del Camp d’en Gou/Gorg d’en Batlle
al magatzem 1.2, i s’ha informatitzat la topografia de les caixes dels materials del
2005 i 2006.
S’ha digitalitzat la planimetria que s’ha generat en les intervencions  arqueològi-
ques fetes durant el 2006, i s’han introduït a la base de dades sobre les planime-
tries existents.
S’ha treballat en la reorganització del fons fotogràfic i s’ha iniciat la digitalització
de les fotografies.

4.4.5. Activitats de difusió i didàctiques

QUADRE 9. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - ULLASTRET. 2006  

Tipologia Activitats diferents Sessions Usuaris

Visites guiades 2 87 2.207

Tallers didàctics 5 40 1.102

Itineraris/rutes 1 9 300

Altres 9 16 1.328

TOTAL 17 152 4.937
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GRÀFIC 8. USUARIS DE LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA –

ULLASTRET. 2006 (En %)
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4.5. Olèrdola

4.5.1. Infraestructures
S’han fet les actuacions següents:
- Redacció, presentació i aprovació del projecte de restauració de l’església de Sant
Miquel d’Olèrdola.
- Elaboració del projecte de reforma dels sanitaris públics.
- S’ha acabat l’adequació de l’antiga residència del guarda com a àrea de treball.
- Col·locació barana perimetral i escales accés al sector 01.
- Climatització del Centre d’Interpretació.
- Climatització de l’Aula Taller.
- Els treballs de gestió forestal han estat externalitzats.
- Connexió a la xarxa d’aigua potable municipal.
- Col·locació d’una font a la zona de lleure exterior al recinte.
- Reparació dels danys ocasionats per una forta ventada (destrucció caseta
metàl·lica, arrencament arbrat, enderroc marges).

4.5.2. Recerca arqueològica
- Sector entrada al recinte emmurallat. (sector 01). Treballs finals d’excavació i res-
tauració.
- Església de Sant Miquel d’Olèrdola. Intervenció arqueològica a l’interior de l’es-
glésia i a la cara nord –necròpoli del segle X al s. XIX– dins el marc del projecte de
restauració.
- S’ha continuat amb el programa d’estudis analítics sobre materials i sediments del
sector 01 (estudi de la fauna de les darreres intervencions arqueològiques al sector
01. Jordi Nadal i Silvia Valenzuela, UB, anàlisi de 4 inhumacions infantils d’època,
UAB), de l’església de Sant Miquel (anàlisi antropològica d’onze enterraments alt-
medievals, UAB) i altres (anàlisi metal·logràfica del platet litúrgic MMO 396).



4.5.3. Museïtzació
- Obertura al públic de l’àrea d’excavacions de l’entrada al recinte emmurallat
(sector 01). Finalització dels treballs de restauració, adequació, senyalització i
accessos.
- Reparació d’un tram d’escala que dóna accés a un sector visitable davant la
muralla romana.
- Condicionament d’un tram de l’itinerari situat sobre la cinglera est.

4.5.4. Exposicions
- “Les Escoles Bressol del Municipi d’Olèrdola”. Trobada dels Pobles d’Olèrdola. 
4 i 5 de juny de 2006.
- “El Castell d’Olèrdola i l’Alt Penedès a l’Edat Mitjana”. Exposició itinerant per les
comarques del Penedès, organitzada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Olèrdola, l’Ajuntament d’Olèrdola i l’Institut d’Estudis Penedesencs. 9 poblacions.
La sala d’exposicions ha estat utilitzada com a magatzem provisional del material
arqueològic recuperat a la intervenció de l’església de Sant Miquel i restarà inuti-
litzada durant un període indeterminat.

4.5.5. Documentació i conservació
Ha finalitzat la informatització del registre de peces de museu. S’han incorporat
47 noves peces al registre. També s’ha iniciat el procés de restauració d’un total de
6 peces del registre.
Per altra banda ha continuat la tasca de documentació i informatització del mate-
rial arqueològic, així com la informatització de la documentació generada per les
intervencions arqueològiques (fitxes, imatges, planimetria). Finalment, ha seguit
la documentació i informatització del fons fotogràfic i la seva digitalització.

4.5.6. Activitats de difusió i didàctiques
Les activitats programades han estat les següents:
- Visita teatralitzada. Cada primer diumenge de mes.
- Muntanya d’Històries. Febrer, octubre i novembre.
- Guisla la remeiera. Març, abril i maig.
- Caminada popular Vilafranca-Olèrdola. 26 de març i 29 d’octubre.
- Taller d’escriptura antiga i medieval. 23 d’abril.
- La metal·lúrgia a l’antiguitat, 21 de maig.
- XXVI Trobada dels pobles d’Olèrdola. Juny.
- Passeig nocturn per la muntanya. Juliol.
- Concert de música. Cicle Música als castells. 20 d’agost.
- Defrutum Olerdolanum. 10 de setembre.
- VI Cap de setmana ibèric. Ruta dels Ibers. 1 d’octubre.
- Festa Viu el Parc. 12 de novembre.

QUADRE 10. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - OLÈRDOLA. 2006

Tipologia Activitats diferents Sessions Usuaris

Visites guiades 9 112 2.873

Tallers didàctics 4 28 889

Itineraris/rutes 1 2 115

Altres 1 1 116

TOTAL 15 143 3.993
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GRÀFIC 9. USUARIS A LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA.

OLÈRDOLA. 2006 (En %)
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4.6. Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya

4.6.1. Infraestructures
Diversos treballs de manteniment del vaixell Thetis i a la seu de Pedret.

4.6.2. Recerca arqueològica
- Participació com a membre a la xarxa d’excel·lència de centres de recerca euro-
mediterranis (Ramses 2).
- Membres del projecte ARCHEOMED (Interreg IIIB – MEDOC)
- Col·laboració amb la Universitat de València en l’estudi de restes arqueològiques
vegetals humides.
- S’han portat a terme diversos seguiments arqueològics d’obres i controls de jaci-
ments arqueològics: Port de Barcelona, Riells I (control) 
- Campanya de prospecció a Tarragona: prospecció a la punta de la Mora
(Tarragona), a les Roques del Bisbe (Torredembarra), a Brut de Torredembarra
(Torredembarra), a Berà II (Torredembarra), a la platja Port Romà (Torredembarra),
a la punta del Miracle (Tarragona), a la punta de la Galera (Altafulla) i a les Cases
d’Alcanar (Alcanar).
- S’ha fet l’estudi i la publicació (Monografia 6 del CASC) dels resultats de les
darreres campanyes d’excavació del jaciment neolític de la Draga (Banyoles).
- Campanya d’excavació al port romà d’Empúries.
- Campanya de prospecció i excavació a la cala d’Aiguablava (Begur).
- Col·laboració amb el Museo Arqueológico Nacional, per a l’estudi de materials
metàl·lics.

4.6.3. Exposicions
Amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona, inici del projecte de
reconstrucció i exposició del vaixell medieval Les Sorres X.
Exposició a Cadaqués sobre la pesca tradicional i la transformació del peix.



4.6.4. Documentació i conservació
S’ha fet el buidatge i informatització de totes les revistes i publicacions de la
biblioteca, amb un total de 4.292 entrades.

4.7. Jaciments adscrits

4.7.1. Poblat Ibèric de Castell (Palamós, Baix Empordà)
S’ha fet el quart Curs d’iniciació a l’arqueologia de Castell, amb un total de 30
alumnes de diverses universitats. Les aportacions de la campanya d’excavació 
d’aquest curs han estat de gran importància ja que han permès testimoniar la
continuïtat del poblament de Castell després del canvi d’era.
El 14 de setembre s’ha organitzat la conferència “El territori emporità i la seva
relació amb els assentaments ibèrics: deduccions a partir d’una investigació inter-
disciplinària”, a càrrec de la doctora Dirce Marzoli, directora de l’Instituto
Alemán-Madrid. 
El 30 de setembre ha tingut lloc el 6è Cap de Setmana Ibèric, amb una escenifica-
ció del ritu funerari a càrrec del grup Ibercalafell.

4.7.2. Poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre)
En el marc del Pla Director, s’ha comprat la parcel·la 00066 del polígon 075 del
terme municipal de Tivissa on es preveu la construcció de l’edifici de rebuda al
visitant i la zona d’aparcament. S’ha adequat l’itinerari per a la visita pública amb
l’arranjament dels camins.
S’ha fet una nova campanya arqueològica en el sector residencial-artesà del
poblat.
S’ha instal·lat una taula d’orientació i s’han restaurat els elements de senyalització
direccional de l’itinerari de visita.

4.7.3. Poblat ibèric de Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta)
S’ha signat amb l’Ajuntament de Gandesa el conveni d’incorporació del poblat
ibèric del Coll del Moro a la Ruta dels ibers. S’ha executat la fase 1 del Pla de recerca
centrada en l’excavació i consolidació de l’espai interior de la torre del jaciment.
S’ha donat suport a l’Ajuntament de Gandesa en el projecte d’adequació al palau
del Castellà de la sala d’exposició permanent del poblat ibèric del Coll del Moro.
S’han fet activitats de dinamització, entre d’altres, visites guiades, conferències i
tallers.

4.7.4. Poblat ibèric del Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell)
S’ha redactat el projecte bàsic del Centre d’Interpretació del poblat i el projecte
executiu d’adequació dels itineraris de visita. S’ha consolidat el barri suburbà i
s’han fet treballs de neteja i arranjament general de les estructures excavades i
visitables del poblat. S’ha instal·lat una rampa d’accés al centre d’interpretació per
a persones amb mobilitat reduïda.
S’han reprès els treballs d’excavació i documentació del poblat ibèric amb l’objec-
tiu de publicar la monografia del jaciment l’any 2008. S’ha efectuat una prospec-
ció geofísica al barri suburbà.
S’han programat diferents activitats, entre d’altres, el I Recorregut pels Museus i
Col·leccions visitables de l’Urgell, conferències, tast de menjar, etc., potenciant les
relacions amb les institucions del territori, com el Consell Comarcal de l’Urgell,
l’Ajuntament de Tornabous, el Museu Comarcal de l’Urgell i el Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida.
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4.7.5. Roca dels Moros (el Cogul, Garrigues)
S’ha redactat la documentació per presentar el jaciment, dins de la xarxa REPPARP,
a la candidatura d’itinerari cultural europeu.
S’ha redactat el projecte bàsic del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros 
del Cogul.
S’han continuat les tasques de recepció i guiatge dels visitants que volen veure les
pintures rupestres de la cavitat, declarades patrimoni mundial per la UNESCO.

Artífex: enginyeria romana a Hispània: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona
del 19 d’octubre de 2006 al 5 de febrer de 2007. Barcelona: Museu d’Arqueologia de
Catalunya, 2006.

BOSCH, Ángel; CHINCHILLA, Júlia; TARRÚS I GALTER, Josep. Els objectes de fusta
del poblat neolític de la Draga: excavacions 1995-2005. Girona: Museu d'Arqueologia
de Catalunya-Girona, 2006.

Cypsela. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2006. Núm. 16.

GALDÓN, Jesús. Antínous, o, la història circular. Barcelona: Museu d'Arqueologia de
Catalunya, 2006.

GRACIA ALONSO, Francisco, etc. Alcanar: la Moleta del Remei. Barcelona: Museu
d’Arqueologia de Catalunya, 2006. [Ed. en català i castellà].

Llànties romanes d'Empúries: materials augustals i alto-imperials. Empúries: Museu
d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, 2006. 

MIRÓ I ALAIX, Ma. Teresa. La ceràmica àtica de figures roges de la ciutat grega
d'Emporion. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació; [Empúries]: Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Empúries, 2006.

La necròpolis d'incineració del bronze a final transició a l'edat del ferro de can Bech 
de Baix, Agullana (Alt Empordà, Girona): els resultats de la campanya d'excavació 
de 1974. Girona: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona; Agullana:
l’Ajuntament, DL 2006.

Paraula de medusa: Museu d'Història de l'Hospitalet. Barcelona: Museu
d’Arqueologia de Catalunya, 2006.

Pescadors de l'antiga Empúries. [L'Escala]: l’Ajuntament; Empúries: Museu
d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, DL 2006.

5. Publicacions
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i de la Tècnica de Catalunya
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2. Informació economicofinancera

3. Obres i infraestructures

4. Exposicions

5. Conferències, congressos, cursos i seminaris

6. Difusió

7. Serveis Educatius

8. El públic  

9. Conservació

10. Taller de Restauració

11. El Sistema del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya

12. Publicacions



El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya té com a finalitat preservar
el patrimoni científic i tècnic, fer conèixer el procés de la industrialització 
a Catalunya, fomentar i difondre els coneixements de ciència i tècnica i verte-
brar la museologia científica i tècnica de Catalunya.

2.1. Pressupost

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

DE CATALUNYA. 2006

Concepte ¤

I. Ingressos   

Transferències corrents del Departament de Cultura 2.471.692,41  

Transferències corrents d’altres departaments i /o organismes 76.059,75  

Transferències de capital del Departament de Cultura 973.019,01  

Ingressos financers 20.173,56  

Ingressos per prestació de serveis 124.311,67

TOTAL I 3.665.256,40

II. Despeses

Personal 992.920,49

Funcionament i activitats (1) 1.651.077,98

Inversions 539.331,66

Subvenció a museus per a funcionament 116.800,00

Subvenció a museus per a inversions 341.920,00

Ajuts i beques 31.905,00

TOTAL II 3.673.955,13

(1) No s’hi inclou el servei de visites guiades. 

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA. 2002-2006
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(*) No s’hi inclou el servei de visites guiades.
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2.2. Distribució de la plantilla

QUADRE 2. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA 

I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA. 2006

Personal Nombre

Funcionaris 11

Laborals fixos 15

TOTAL 26

El 2006 s’han fet obres en la seu del Museu, especialment en la zona dels
magatzems on s’han instal·lat també nous compactes. Igualment s’han fet obres
de millora de ventilació natural a la nau central del Museu. 
A l’antiga fàbrica Asland, seu del Museu del Ciment s’han fet obres per consoli-
dar les voltes d’una part de l’edifici i s’han millorat els accessos per tal de fer un
itinerari de la visita al Museu més atractiu.
Al mes d’abril s’ha obert al públic la Farga Palau, a Ripoll. Això ha comportat
que es fessin unes importants obres d’adequació de l’espai i de la museografia
així com de restauració de la façana.

Amb motiu de l’Any del Patrimoni Industrial, el mNACTEC ha fet, seguint els
seus objectius, diverses exposicions:

4.1. Exposicions permanents
- “Àrea d’Interpretació del mNACTEC. Apropar el Patrimoni Industrial”.
Inauguració: 24 de febrer de 2006.
- Inauguració de la Farga Palau de Ripoll. 25 d’abril de 2006.
- “El Laboratori de Física Experimental Mentora Alsina”. Inauguració: 
23 de maig de 2006.
- Reestructura de l’exposició del Transport que incorpora la Col·lecció Pere
Permanyer de motos Montesa i que d’ara en endavant es denominarà 
“El Transport i Motos Montesa”. Abril de 2006.
- Inici de la reestructuració dels àmbits del Gas i Petroli de l’exposició
“Enérgeia” per a ser unificat en un sol àmbit denominat: “L’Energia dels
Fòssils”. Juliol - agost de 2006.
- Avió Wright 1903 Flyer. Muntatge i escenografia per a l’exposició permanent
“El Transport”. Octubre de 2006.
- La terrassa del Sol. Creació d’interactius a l’aire lliure. Novembre de 2006.

4.2. Exposicions temporals
- “Viva Montesa”. Col·lecció de motocicletes Pere Permanyer. Fins al 12 de març
de 2006.
- “Tot és Química”. Prorrogada.
- “Mira’t la Ràdio. 80 Anys de Disseny i Tècnica de Receptors”. Del 26 de gener
de 2005 al 16 d’octubre de 2006.
- “Passatge 6. Ciutats Tèxtils”. Fotografies de Lluís Casals. Organitza: Vocalia 
de Projecció i Cultura. Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Fins al 19 de febrer de 2006.
- “Patrimoni Industrial entre Terra i Mar. Cap a una Xarxa Europea
d’Ecomuseus”. Del 26 de gener al 26 de febrer de 2006.
- “Fotciència05. III Certamen-Exhibició de Fotografia Científica”. Organitza:
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC). Col·labora: mNACTEC.
Del 16 de maig al 30 de juliol de 2006.

3. Obres i 
infraestructures

4. Exposicions
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- “Una Il·lusió Òptica és una Realitat Òptica”. Del 27 de juny de 2006 al juny
de 2007. Organitza: Càtedra Unesco. Salut Visual i Desenvolupament. Terrassa.
Col·labora: mNACTEC.
- “QUI SOM. Una Exposició sobre els Terrassencs del Segle XXI”. Del 20 de juny
de 2006 al juny de 2007. Organitza: Ajuntament de Terrassa. Col·labora:
mNACTEC. 
- Projecte de l’exposició “Càmeres Fotogràfiques en el Temps”.

4.3. Exposicions itinerants
- “Fes Turisme... Industrial! Patrimoni Industrial a Catalunya”

- Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Del 25 de gener al 23 d’abril
de 2006.
- Ajuntament de Cardona. Regidoria de Cultura. Del 25 d’abril al 19 de juny 
i del 26 de juny al 7 de setembre de 2006.
- Sagunt. I Congreso Nacional de Turismo y Patrimonio Industrial. Del 20 al
23 de juny de 2006.
- Ajuntament de Vallirana. Del 8 de setembre a l’1 d’octubre de 2006.
- Museu de les Mines de Cercs. Del 3 d’octubre al 23 de desembre de 2006.

- “Patrimoni Industrial entre Terra i Mar. Cap a una Xarxa Europea
d’Ecomuseus”. 

- Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug. Del 28 de març al 28 
d’octubre de 2006.

- Conferència “Venezia e la sua laguna” per l’arquitecte Francesco Calzolaio,
coordinador científic i editorial del projecte europeu. Organitzada amb motiu
de l’exposició itinerant “Patrimoni Industrial entre Terra i Mar. Cap a una Xarxa
Europea d’Ecomuseus”. 26 de gener. 
- Curs d’història i desenvolupament de l’electricitat i l’enginyeria elèctrica. Del
22 de febrer al 10 de maig.
- Cicle de conferències Patrimoni Industrial Avui:

- “Museum and Universal Responsibility”. 5 d’abril. A càrrec de Gary Edson,
director del Science Museum de la Texas Tech University (Texas, Estats Units).
Amb traducció simultània.
- “Un Pla pel Patrimoni Industrial del Poble Nou: el cas de Can Ricart”. 30 de
maig. A càrrec d’Antoni Vilanova, arquitecte i Mercè Tatjer, geògrafa, historia-
dora i catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de
Barcelona.
- “Terrassa: un cas de preservació del patrimoni industrial”. 13 de juny. A
càrrec de Miquel Solé, historiador i director de la Fundació Cultural Caixa
Terrassa.
- “Patrimoni industrial en àrees rurals: de les fonts al reconeixement”. 19 de
setembre. A càrrec de Jordi Mascarella, filòleg i professor a la Universitat de
Girona.
- “El patrimoni industrial i tècnic a través dels Premis Bonaplata”. 17 d’octubre.
A càrrec de Josep M. Montaner, arquitecte i membre de l’Associació del Museu
de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
- “El patrimoni industrial avui”. 14 de novembre. A càrrec d’Eusebi
Casanelles, director del mNACTEC i president del TICCIH (The International
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).

- Reunió Internacional TICCIH / ICOMOS. Reunió oberta a especialistes, per
debatre i redactar una declaració conjunta entre TICCIH i ICOMOS sobre els
principis de conservació del patrimoni industrial. 24 d’abril. 

5. Conferències, 
congressos, 
cursos i seminaris

MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA218



- IV Curs d’energies renovables. Organitzat en col·laboració  amb el Servei de
Formació Permanent del Professorat de Secundària del Departament d’Educació.
Dies: 3, 4, 5, 6, 7 i 10 de juliol.
- Participació a l’11a Setmana de la Ciència a Catalunya (10-19 de novembre).
- Seminari “Les ciències i els infants”. 2n seminari adreçat al professorat
d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Jornada per debatre la situació 
i el paper de les ciències i les matemàtiques per a infants i donar a 
conèixer experiències didàctiques que es porten a terme actualment. 
10 de novembre.
- Col·laboració en el II Congrés Egarenc de Legionel·la. 22 i 23 de novembre 
de 2006. 
- Presentació de l’Itinerari virtual: Un paisatge, diferents mirades: Gerri de la Sal,
al mNACTEC. 29 de novembre de 2006.
- 2a Biennal d’Estereoscòpia Catalunya 3D. Organitza l’Eurostereo Foundation
amb la col·laboració del mNACTEC. Dissabte, 13 de maig de 2006.

5.1. Conferències a l’exterior
- Barcelona. UB. Màster Museologia i Gestió Cultural. 2 febrer 2006.
- Col·laboració a les Primeres Jornades Agroalimentàries (1st International
Conference on the Agricultural and Food Heritage) que tindran lloc a Reims
(França) els dies 3, 4 i 5 de maig de 2007 (edició del díptic).
- Roma. Reunió del Comitato Scientifico del TICCIH. 9 i 10 maig.
- Sabadell. III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. 19 maig.
- Las Palmas de Gran Canaria. X Reunión Nacional de Directores y Responsables
de Museos de Ciencia y Planetarios (Museo Elder). 4 al 6 juny. 
- Sagunt (València). I Congrés de Turisme de Patrimoni Industrial. 22 i 23 juny,
organitzat per l’Ajuntament de Sagunt.
- Banyoles. III Conferència sobre Patrimoni i Cultura de la Pau. 28 juny.
- Terni (Itàlia). XIII Congrés Internacional “Industrial heritage and urban trans-
formation” TICCIH. 14 a 21 de setembre.
- Barcelona / Capellades. Congrés Internacional d’Historiadors del Paper. 
5 a 8 d’octubre.
- Madrid. “Patrimonio Científico: ¿conservado o fosilizado?”. 26 octubre, 
organitzat pel Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología.
- Cuenca. Seminari “Protección del Patrimonio Histórico Industrial: una deuda
con la herencia inmediata”. 24 i 25 octubre, organitzat per la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo.
- Lleida. Cicle de conferències sobre patrimoni organitzat per l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (“El Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica”). 9 de
novembre.
- Palma de Mallorca. “Curs sobre Patrimoni i Turisme”, organitzat per Fundació
La Caixa i Illes Balears. 24 i 25 novembre.

6.1. Accions divulgatives
- Renovació del Passi permanent 2006-2007. Març 2006.
- Elaboració de continguts del nou portal WEB del mNACTEC, segons el con-
curs públic publicat al DOGC.
- Concert/audició al carilló, a càrrec de la carillonista Anna Maria Reverté i de
Jordi Moreno. Durant l’any s’han fet diversos concerts amb motiu de les festes
següents: Cavalcada de Reis (5 de gener); Sant Jordi (22 d’abril); Dia Internacional
dels Museus (18 de maig); Festa Major de Terrassa (3 de juliol); Diada Nacional 
de Catalunya (11 de setembre) i Vigília de Nadal (22 de desembre).

6. Difusió
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- Jornades de Portes Obertes. Dia Internacional del Patrimoni Industrial
(dimarts, 18 d’abril). Fira Modernista a Terrassa (dissabte, 13 de maig. Horari
extraordinari de 10 a 19 hores i diumenge, 14 de maig). Dia Internacional dels
Museus (dijous, 18 de maig). Festa Major de Terrassa (dilluns, 3 de juliol de
2006). Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya (diumenge, 1 d’octubre).
Setmana de la Ciència (els diumenges, 5 i 12 de novembre de 10 a 14.30 hores).
- Viu el Patrimoni Industrial en família. Activitats lúdiques organitzades al
Museu amb motiu de l’Any del Patrimoni Industrial al mNACTEC:

- 26 de març. Enrampa’t amb el patrimoni elèctric, de la mà d’Adolf Cortel,
professor i gran demostrador de física que ha fet experiments sorprenents
amb participació dels assistents.
- 14 de maig. Les esferes de Magdeburg. Recreació de l’experiència de
Magdeburg de 1654. La força de 8 cavalls no van poder fer el buit i separar
unes esferes de bronze. Amb interpretació teatral d’època.
- 21 de maig. Taller teatralitzat del Transport per als més petits. Activitat lúdica
per a nens i nenes de 3 a 7 anys.
- Monitors i monitores infantils per 1 dia. Nens i nenes de 6 a 12 anys ense -
nyen diferents exposicions i espais del Museu al públic visitant. Dilluns de
Festa Major de Terrassa. 3 de juliol de 2006.
- Visita teatralitzada a La Fàbrica Tèxtil, amb actors que representen personatges
d’una fàbrica tèxtil del començament del segle XX.
- 12 de novembre. Experiències del Laboratori de Física Mentora Alsina.
Espectaculars experiments de física conduïts pel professor Adolf Cortel, doctor
en Ciències Químiques i professor de física i química d’ESO.

- Participació en el programa El Club de TV3. 3 març i 14 de setembre.
- Presentació de l’Itinerari pel Patrimoni Industrial de Terrassa. 18 de maig amb
motiu del Dia Internacional dels Museus.
- Presentació i mostra de l’emissió del segell de Correus (sèrie Arquitectura) del
Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa, seu del mNACTEC. 8 de juny.
- Realització del programa El matí a 4 bandes de Ràdio 4, conduït en directe per
Joan Albert Argerich. Durant els mesos de juliol, agost i setembre s’han presen-
tat en aquest programa els museus del Sistema Territorial del mNACTEC.
Programa en directe: 8 de setembre.
- Col·laboració amb el programa de COM Ràdio Estiu.com (entrevistes) i amb el
programa El Galliner. Juliol i agost.
- Setmana de la Ciència (4-15 novembre): Diumenge, 6 de novembre, demostra-
ció de “Cuinar amb el Sol”. Diumenge, 13 de novembre, visites teatralitzades 
i demostracions. 
- Presentació de la visita virtual a l’exposició permanent “El Laboratori de Física
Experimental Mentora Alsina”. 17 de novembre.
- Presentació de la col·lecció de planxes del mNACTEC. 21 de novembre.
- Presentació de la col·lecció de tocadiscos del mNACTEC. 14 de desembre.
- S’han fet les renovacions de les promocions anuals d’entrada següents: el bit-
llet combinat Renfe + Museu, l’entrada gratuïta amb el Club Súper 3 de TV3 i
l’entrada reduïda amb la targeta Racc Màster.

6.2. Material de difusió gratuït
S’han editat els fullets de divulgació gratuïta següents:
- Fullets Any del Patrimoni Industrial al mNACTEC. DL 2006. 
- Flyer Conferències Any del Patrimoni Industrial al mNACTEC. DL 2006. 
- Fullet Què és el Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya?
(català). DL 2006.
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- Fullets de l’exposició permanent “El Laboratori de Física Experimental Mentora
Alsina”. Català i castellà. DL 2006.
- Flyer de la Farga Palau de Ripoll. Maig 2006.

6.3. Participació a fires nacionals i internacionals
- Fira Modernista de Terrassa. 13 d’abril i 14 de maig. Parada modernista davant
de l’Ajuntament de Terrassa, amb actuacions teatralitzades de La Fàbrica Tèxtil 
i visites teatralitzades al mNACTEC.
- Expodidàctica 2006. Participació amb un estand propi del Sistema del
mNACTEC. Estand C 436. Palau 7. Del 23 al 25 de març.
- Fira de Museus i Educació. Participació amb un estand propi del Sistema 
del mNACTEC. Organitza: Museu Marítim de Barcelona. 4, 5, 6 i 7 de juliol.
- Presència durant fires i congressos nacionals i estrangers fets durant aquest
any a través del Club Cultura de Turisme de Catalunya.

6.4. Publicitat
- Anuncis anuals a la cartellera dels diaris Avui, El País, El Periódico i La
Vanguardia. De dilluns a dissabte informació del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya i els diumenges informació del Sistema del mNACTEC.
- Anunci del Taller teatralitzat del transport. Diari de Terrassa. 7 de gener.
- Banderoles de difusió per la façana del Museu. 24 de febrer. 
- Plafó de carrer de l’Any del Patrimoni Industrial al mNACTEC. Febrer. 
- Anunci de finalització de l’exposició “Viva Montesa”. Diari de Terrassa. 
11 de març.
- Campanya de banderoles per carrers de Terrassa. Exposició “Apropa’t 
al Patrimoni Industrial”. De l’1 al 30 d’abril.
- Participació al Catàleg de Lleure, de Turisme de Catalunya. Març.
- Opi publicitari (torreta vertical de 4 cares) situat a l’exterior del Saló
Expodidàctica. Fira de Barcelona del 23 al 25 de març.
- Anunci per l’activitat “Enrampa’t amb el patrimoni elèctric”. Diari de Terrassa.
25 de març.
- Anuncis de les conferències de l’Any del Patrimoni Industrial al mNACTEC.
Diari de Terrassa. 5 d’abril, 19 de setembre i 17 d’octubre.
- Falques de ràdio a Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 per animar a volar pel
Sistema del mNACTEC. Del 6 al 23 de juny. 
- Espot televisiu del Sistema del mNACTEC. Realització d’un espot i emissió 
a TV3 i a Canal 33. Del 25 al 31 de juliol.
- Anunci per a la revista Terme del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa.
Setembre. 
- Anunci de l’activitat “Experiències del Laboratori de Física Mentora Alsina”.
Diari de Terrassa. 11 de novembre.

6.5. Visites teatralitzades, visites guiades i tallers
- S’han continuat fent les visites teatralitzades per als grups escolars prèvia con-
certació, a les exposicions permanents “Homo Faber”, “Enérgeia”, “La Fàbrica
Tèxtil” i “Tot és Química”.
- S’han seguit fent les visites teatralitzades dels diumenges: “L’Energia al
Planeta” (1r diumenge a les 12 h), “Homo Faber” (2n i 4t diumenge a les 12 h),
“Enérgeia” (3r diumenge a les 12 h), “Carboneres” (5è diumenge a les 12 h) i
“La Fàbrica Tèxtil” (tots els diumenges a les 13 hores).
- S’ha iniciat el taller teatralitzat del Transport. Una nova activitat teatralitzada
per als més petits que es farà tots els diumenges. 
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- S’han ampliat les visites guiades a les exposicions permanents: “Lluís
Muncunill, Arquitectura per a la Indústria”, “Homo Faber”, “La Fàbrica Tèxtil”,
“Enérgeia”, “El Transport”, “Façana Fotovoltaica”, “Carilló”; i a les exposicions
temporals “Viva Montesa. Col·lecció Pere Permanyer” i a “Tot és Química”.
- S’han ampliat els tallers per als grups escolars prèvia concertació.
- Visites guiades amb monitors infantils per un dia amb motiu de la Festa Major
de Terrassa (dilluns, 3 de juliol de 2006). 
- Visita virtual per l’exposició “El Laboratori de Física Experimental Mentora
Alsina” visitable a la web www.mnactec.com
- Vacances al Museu. Tallers d’estiu i tallers d’hivern “Juga amb la ciència, juga
amb la tècnica” per a nens i nenes de 5 a 12 anys.
- Rutes de dissabte diürnes i nocturnes pel patrimoni terrassenc “Un mar de
maons” organitzades pel Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa. 17 de
juny, 1 de juliol, 23 de setembre, 21 d’octubre i 18 de novembre de 2006. 

6.6. Premis 
- Acte de lliurament dels premis EPSON. 4 de juliol de 2006.
- Lliurament dels Premis Bonaplata de Patrimoni Industrial, de l’Associació del
Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
Barcelona, 11 de desembre de 2006.

- S’han ampliat les activitats a les exposicions permanents i temporals, les quals
estan adequades als diferents nivells curriculars. L’any 2006 s’han ofert 184 acti-
vitats diferents: 73 visites guiades, 6 visites didàctiques, 20 visites teatralitzades,
30 visites temàtiques i 55 tallers.
- S’han concertat visites de tota l’oferta educativa i els tallers específics per a
nens i nenes “Juga amb la ciència, juga amb la tècnica”, per a les vacances 
d’estiu i d’hivern.
- S’ha portat a terme la col·laboració amb el Consell de Coordinació Pedagògica
de l’Ajuntament de Barcelona per a la difusió de les activitats educatives del
Museu.
- S’ha col·laborat amb el PAME (Patronat Municipal d’Educació de Terrassa) per
a la difusió de les activitats educatives del Museu.
- S’han organitzat visites i demostracions pràctiques per al professorat d’educa-
ció infantil, educació primària i per educació secundària i batxillerat. Setembre 
i octubre.
- S’han fet dues representacions teatrals dels contes “Els tres porquets” i
“Espases, espases, espases”, a càrrec dels nens i nenes que van fer els tallers 
d’estiu. 8 de setembre. 
- S’ha ofert un servei d’atenció personalitzada al professorat prèvia concertació.

Durant l’any 2006, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha tin-
gut un total de 89.610 visitants, dels quals 37.717 era públic individual, 50.386
eren grups d’estudiants i 1.507 eren altres grups.

7. Serveis Educatius

8. El públic
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GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS AL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA. 2002-2006
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9.1. Adquisicions
En el decurs de l’any 2006, els fons del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya s’han incrementat en més de tres centenars d’objectes, majoritària-
ment en forma de donacions, adquisicions o dipòsits.
De les donacions rebudes, cal destacar les següents: visor de diapositives, marca
Zett 150. Visor estereoscòpic. Càmera estereoscòpica de tres objectius, marca
Heidoscope. Ràdio receptor, model 1181 AM-FM, marca Lavis. Ordinador 
PC-W 8256/8512, 256k, marca Amstrad. Col·lecció d’enregistradors de vídeos.
Contactor de cambra frigorífica marca Allen-Bradley. Col·lecció de 114 regles 
de càlcul. Projector de cinema NIC. Màquina de cosir J.B Pascual Escuder.
Calefactor marca Holmes. Batidor de braç marca Taurus. Cafetera elèctrica
marca Impe. Premsador de cuina marca Prensa Pure F.P. Llum elèctric auxiliar
marca Singer. Tisores per tallar roba. Càmera fotogràfica marca Kodak Brownie
Starlet. Tensiòmetre de laboratori tèxtil marca Orion EMG. Teleobjectiu marca
SuperVarexon. Vídeo càmera marca Sony Handycam. Radioreceptor de cotxe
marca United Motors, model 4038. 3 Ordinadors IBM. Tocadiscs, marca Sony,
model PS-LX910. Ràdio receptor publicitari “Damm Bier”. Ordinador model
MDS-226. Intel. Ordinador model TRS-80. Radio Shack. Ordinador model
PC–5500. Sharp. Ordinador marca Philips, P-5002 Sigma 3800. Ordinador
marca Philips, P-5002 Sigma 785. CD de butxaca marca Sony, model Mega Bass.
Ràdio amb giradiscs, marca Faro, model Stereo Center 1800 Slim.
Pel que fa a les compres, aquestes han estat les següents: Col·lecció de 218 apa-
rells de ràdio. Ariet hidràulic. Màquina de vapor de balancí. Màquina de vapor
vertical. Visor Kromògraf. Càmera fotogràfica d’estudi. Locomòbil de vapor.
Conjunt de 33 màquines fotogràfiques antigues.
Quant als dipòsits, cal tenir en compte les actuacions següents: pròrroga del
dipòsit d’una motocicleta Villalbí. Taula de treball i taula de laboratori de la
col·lecció Mentora Alsina. 
Igualment en el capítol d’adquisicions, cal considerar que s’han rebut diferents
col·leccions de llibres històrics i material gràfic que es relacionen en el registre
del Centre de Documentació.

9.2. Registre d’objectes
- El mes de desembre de 2006 es va implantar el programa de registre i inventari
d’objectes Museumplus.
- S’hi han abocat 10.565 registres de les anteriors bases de dades informatitzades.
- Fins a 31 de desembre de 2006 s’havien revisat i completat més de 100 registres
a la nova base de dades.
- Igualment, abans d’acabar l’any, es va iniciar l’elaboració d’un mapa d’ubicacions
de les col·leccions.
Amb data 31.12.2006 el registre d’objectes se situava en els 13.410.

9. Conservació
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9.3. Préstecs d’objectes
El Museu ha deixat en préstec 19 objectes a diferents exposicions temporals,
entre les quals cal citar: “El Pols dels Dies” (Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona) “Jules Verne. Viatjar, Viatjar, Viatjar” (Cosmo Caixa) “IV Fira
Modernista” (Ajuntament de Terrassa) “Concentració Internacional de PTV”
(Clàssic Motor Club Bages) “Una Visió de la Barcelona que dissenya” (Museu 
de les Arts Decoratives) “Domènech i Montaner i la Descoberta del Romànic”
(MNAC) “Combat per la Llibertat. Terrassa 1939-1979” (Centre d’Estudis
Històrics de Terrassa).

9.4. Consultes i assessorament
Entre les gairebé 120 consultes i assessoraments que s’han fet destaquen, entre
altres, les següents: Museu Comarcal de la Garrotxa, sobre una antiga fàbrica
tèxtil. Museu de Mallorca, sobre la Farinera de Son Palou. Instituto 
del Patrimonio Andaluz, sobre l’inventari del patrimoni industrial. Consell
Comarcal del Baix Llobregat, sobre el Canal de la Infanta. Consorci del
Moianès, sobre el patrimoni preindustrial de la comarca. Ajuntament de Moià,
sobre el molí nou del municipi. Teatre Nacional de Catalunya, sobre màquines
antigues del tèxtil. Albert Martínez, sobre el Fre de Prony. Gracia López, sobre
xemeneies industrials de València.

9.5. Inventari del patrimoni industrial de Catalunya 
En el decurs de l’any 2006 s’han completat els inventaris del Bages, Baix
Llobregat, Alt Urgell i els específics de forns de calç, fars i pous de glaç. 
També s’han iniciat i continuat els treballs d’Inventari a les comarques de l’Alt
Penedès, Montsià, Baix Empordà i s’han començat els específics de patrimoni
ferroviari, centrals hidroelèctriques i mineria. Finalment, s’ha reordenat tot 
el volum de fitxes recollit i se n’ha sistematitzat i quantificat el contingut, 
proper a les 6.000 fitxes en acabar l’any.

9.6. Estudis, recerca, investigació
Al llarg de l’any s’ha continuat treballant en tres grans línies. Una primera desti-
nada a donar continuïtat a les tres grans col·leccions temàtiques, la concreció de
la distribució i comercialització d’aquestes publicacions amb una distribuïdora 
i la coedició amb una editorial especialitzada. Durant l’any 2006 s’ha editat el
llibre Història de l’estampació tèxtil catalana, s’ha acabat la redacció del llibre 
Els molins paperers de Catalunya, s’ha traduït Els pous de glaç a Catalunya i s’ha
encarregat la recerca per al llibre Les màquines de vapor a Catalunya.
Finalment, s’han continuat dos importants projectes de recerca: un de relacionat
amb l’habitatge obrer a Catalunya, que ja es va iniciar l’any 2002, i que s’ha
concretat en l’organització del Congrés “La Vivienda Obrera en España” i un
segon lligat al projecte transfronterer “La ruta del ferro”.

9.7. Centre de Documentació
S’han assolit els punts plantejats en el Pla d’Actuació 2006 que, entre altres, són:
Biblioteca especialitzada: 
- Aplicació i execució del mapa de processos del Centre de Documentació.
- Augment de les comandes. 
- Execució del Projecte del Centre de Documentació que inclouen les bibliote-
ques integrants dels Museus del Sistema. Engegat ja el projecte, el Centre de
Documentació està en procés de consolidació. 
- Recopilació documental i bibliogràfica relacionada amb l’habitatge obrer.
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- Continuïtat en tots els projectes iniciats: Bibliografia del Patrimoni,
Catalogació de monografies, Guies de novetats i les seccions següents:
Hemeroteca: 
- Revisió, seguiment, informatització o completar les col·leccions de les diferents
subscripcions.
- Increment de les subscripcions a revistes especialitzades.
- Catalogació dels títols vius.
- Organització i consolidació dels buidatges de premsa ordenats segons la 
indexació del nostre catàleg (LEMAC).
Audiovisuals:
- Planificació de l’organització dels documents per a la propera gestió.
Material no llibre:
- Planificació de l’organització dels documents per a la propera gestió.
Cartoteca:
- Planificació de l’organització dels documents per a la propera gestió.

9.8. Arxiu d’Imatges
Pel que fa a l’Arxiu d’Imatges, s’ha arribat a més de 85.000 registres d’imatges. 
A més, s’ha completat i acabat la tasca de digitalització dels fons d’imatges 
i se n’ha iniciat la informatització en un programa consultable en xarxa.
Igualment, s’ha continuat el treball d’adequació i catalogació dels Fons Antics
en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, treball que s’ha
concretat en l’ordenació i catalogació de diferents fons antics.
Seguint com en anys anteriors, el préstec d’imatges ha augmentat considerable-
ment, així com les consultes individualitzades als mateixos fons que han 
representat un total de més de 90 autoritzacions de filmacions i reproduccions.
Igualment les sol·licituds d’autoritzacions de filmacions dins dels espais del
Museu han augmentat considerablement, a l’igual que els reportatges d’actualit-
zació fotogràfica fets, entre altres, al Museu de les Mines de Bellmunt, els tallers
didàctics, etc.

9.9. Sales de reserva
Durant l’any 2006, s’ha intervingut a les sales de reserva del Museu per acabar
les millores de conservació i emmagatzematge iniciades l’any anterior. Aquestes
actuacions s’han concretat en els punts d’actuació següents: instal·lació de nous
compactes i prestatgeries; adquisició i instal·lació d’una nevera climatitzada per
a material de sensibilitat especial; condicionament del moll de càrrega i descàr -
rega; condicionament de la sala de quarantena; millores generals de seguretat 
i higiene i millores generals de manteniment i conservació.

El Taller de Restauració ha continuat treballant en tasques pròpies de neteja,
restauració i conservació preventiva de diferents objectes que formen part de 
les col·leccions del Museu, molt especialment les relacionades amb els objectes
que han d’anar a l’exposició de la col·lecció de fotografia. Entre altres, les peces
d’especial interès restaurades, a banda de les de la col·lecció “Mentora Alsina” 
i de la col·lecció de fotografia, han estat la d’una màquina de vapor de balancí,
una maquineta tèxtil Jacquard i una màquina d’estudi Anaka.
Atès l’important volum de peces intervingudes (més d’un centenar) hi ha
hagut, també, la participació d’algunes empreses externes i la col·laboració de
becaris de diferents centres universitaris. Aquest any, també, s’ha fet una major
incidència en les tasques de conservació preventiva i de manteniment de les
infraestructures i muntatges de les exposicions. Entre aquestes actuacions cal

10. Taller de 
Restauració
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esmentar la sistematització dels sensors de control climàtic i d’humitat a diferents
espais del Museu mitjançant el programa Tinitag Explorer.
També s’ha treballat molt en la construcció, el manteniment i l’elaboració de
materials d’experimentació i de tallers didàctics, com també en la desinfecció 
i desinsectació selectiva, la recepció d’objectes, la neteja bàsica, el marcatge del
número de registre i la realització de la fotografia d’inventari.

Durant l’any 2006, des de la seu central del mNACTEC, s’han fet diverses actua-
cions en els museus que, com a seus, seccions o col·laboradors, constitueixen 
el Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Destaquen:
- Inauguració de la Farga Palau de Ripoll. 25 d’abril de 2006.
- Exposició itinerant “Fes Turisme... Industrial! Patrimoni Industrial 
a Catalunya” a: Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Del 24 de gener 
al 23 d’abril de 2006. Museu de les Mines de Cercs. Del 3 d’octubre al 23 de
desembre de 2006.
- Exposició itinerant “Patrimoni Industrial entre Terra i Mar. Cap a una Xarxa
Europea d’Ecomuseus” a: Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug. 
Del 28 de març al 28 d’octubre de 2006. 
- Activitats i Jornades de Portes Obertes amb motiu de la Setmana de la Ciència.
Novembre de 2006.

Agenda. Terrassa: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2006. 
Núm. 22 i 23.

18 museus per a les escoles: serveis educatius: curs 2006/2007. [Terrassa]: Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, DL 2006.

FERNÁNDEZ, Magda. La fàbrica de ciment Asland de Castellar de N’Hug.
[Terrassa]: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, DL 2006.

Informatiu: Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. [Terrassa]:
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2006. Núm. 10 i 11. 

Internet
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya [en línia]. Terrassa: Generalitat
de Catalunya. Departament de Cultura. Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, 2006. Adreça Internet: http://www.mnactec.com
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D’acord amb el Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del
Departament de Cultura, les funcions de la Direcció General de Cooperació
Cultural són les següents:
- Fomentar la programació cultural estable a Catalunya.
- Formular el Pla d’Infraestructures Culturals.
- Difondre les diverses manifestacions culturals que tenen lloc a Catalunya.
- Fomentar la lectura.
- Exercir les competències que, en matèria bibliotecària, té atribuïdes
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març,
del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i la normativa que la desplega, tret 
d’aquelles que corresponen al Govern.
- Fomentar la cooperació amb les altres administracions públiques dins l’àmbit
dels serveis culturals.
- Promoure iniciatives per a l’increment dels hàbits culturals.

D’acord amb el procés del Departament de Cultura per definir la planificació
estratègica de la seva activitat, durant el 2005 s’ha establert que l’actuació de la
Direcció General s’articula a l’entorn de l’objectiu estratègic següent:

Objectiu estratègic 2
Impulsar la cooperació cultural, la difusió i la formació

Aquest objectiu s’ha desglossat en els següents 8 objectius operatius que abasten
l’activitat de la Direcció General de Cooperació Cultural:
1. Elaborar un Pla d'infraestructures culturals bàsiques que estableixi els models i
els estàndards que han de servir com a requeriment dels equipaments i serveis
que s’han d’impulsar.
2. Donar suport a l’oferta d’activitat cultural professional dels ajuntaments esta-
blint criteris i procediments homologats per tal que s'estengui a tots els municipis
de més de 15.000 habitants i capitals de comarca.
3. Crear una Agència de Serveis Culturals i Artístics al Territori (ASCAT).
4. Establir un sistema que permeti conèixer de forma permanent les característiques
i el rendiment de l'activitat cultural professional en l'àmbit municipal i establir
plans de cultura.
5. Desenvolupar un pla de comunicació i promoció de l'activitat cultural muni-
cipal amb la finalitat de captar nous públics.
6. Donar suport a la construcció i millora de 92 biblioteques d'acord amb el Mapa
de Lectura Pública de Catalunya.
7. Desplegar la primera fase del Pla de Bibliobusos: 2 a Tarragona i 3 a Girona.
8. Augmentar el grau d'incidència de les biblioteques entre els ciutadans a partir
de la introducció de nous serveis i de la innovació tecnològica en la prestació 
d'aquests serveis i activitats de foment de la lectura.

3.1. Funcions
La Direcció General de Cooperació Cultural té entre les seves funcions representar
el Departament de Cultura en una sèrie de comissions interdepartamentals amb
l’objectiu general de vetllar per la participació del Departament de Cultura per
aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les
polítiques de Govern mitjançant la coordinació interdepartamental i 
interadministrativa i incorporant mesures específiques per a la cooperació amb 
l’administració local. Els eixos vertebradors de les comissions són les polítiques
integrals, de proximitat i de cohesió social i equilibri territorial.

1. Funcions 

2. Objectius
operatius

3. Comissions
interdeparta-
mentals
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3.2. Metodologia de treball

3.2.1. Interdepartamental
- Participar en la definició de la coordinació i l’impuls de programes i polítiques
en coordinació amb tots els departaments de la Generalitat.
- Desenvolupar plans d’actuació concrets, incorporar partides pressupostàries 
pròpies, establir i elaborar indicadors socials que permetin un millor coneixement
de la realitat.
- Donar suport al desplegament de les polítiques sorgides del si de les comissions,
desenvolupar línies d’actuació conjunta, optimitzar i racionalitzar recursos, impul-
sar mecanismes de coordinació entre institucions i administracions i fomentar el
treball coordinat entre municipis.
- Establir mecanismes i espais de coordinació, debat i decisió tot reconeixent el
paper de les persones en la definició i l’impuls de les polítiques.
- Definir un sistema d’avaluació compartit entre els diferents agents implicats que
permeti reorientar, si cal, periòdicament les polítiques.
- Reactivar i dinamitzar les comissions que ja estaven en marxa i impulsar les de
nova creació.
- Definir un horitzó pressupostari per situar la despesa pública del Departament en
funció del desenvolupament de les polítiques del govern.

3.2.2. Intradepartamental
- Crear grups de treball interns amb representació de totes les unitats del
Departament, amb l’objectiu de canviar impressions, planificar actuacions conjuntes,
evitar duplicar actuacions, fer el seguiment del que s’ha pactat.
- Estudiar noves prioritats.
- Estudiar l’elaboració d’indicadors qualitatius i quantitatius que permetin un
millor coneixement de la realitat.
- Potenciar la creació i la difusió de les diverses activitats.
- Elaborar material didàctic d’ús general per facilitar el procediment.
- Consolidar, millorar i ampliar els diferents serveis i estratègies d’intercanvi
d’informació.

3.3. Comissions
Hi ha comissions que tenen atribucions de planificació, coordinació i execució i
n’hi ha d’altres que només assumeixen un caràcter d’assessorament i consulta.

3.3.1. Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats 
per a les Dones
Aquesta Comissió, que inclou la subcomissió sobre la violència de gènere, està
adscrita a l’Institut Català de les Dones, té com a objectiu complir amb el que s’ha
establert en el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a
Catalunya, el qual ha de vetllar per la plena integració de les dones en tots els
àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat.
Algunes de les actuacions han estat:
- Un manual de bones pràctiques basat en l’estudi de l’impacte de gènere sobre els
equipaments culturals fet l’any 2005.
- S’han concedit ajuts a centres de creació cultural en els quals es prioritzen les
activitats creatives de dones.
- Compra i distribució de llibres de dones i per a dones per a les biblioteques.
- Col·laboració en els actes commemoratius del 25 de novembre, jornada interna-
cional contra les violències de gènere.
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- Conveni de col·laboració per a l’organització de la 14a Mostra Internacional de
Films de Dones.

QUADRE 1. SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ CULTURAL PER AL PROGRAMA

D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE DONES I HOMES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA. 2006

Beneficiari ¤

Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 60.000,00

Plataforma contra les violències de gènere – Jornada sobre la violència de gènere 3.000,00

Xarxa feminista – Organització de la trobada de dones 2006 9.000,00

TOTAL 72.000,00

3.3.2. Pla de Ciutadania i Immigració
Adscrit a la Secretaria per a la Immigració, té per objectiu acollir la immigració i
donar-li l’oportunitat per familiaritzar-se amb la llengua, valors bàsics i costums, amb
criteris de cohesió i igualtat social i, per tant, sobre la base de la no-discriminació.
Algunes de les actuacions han estat:
- S’ha iniciat el recorregut per les biblioteques de l’exposició virtual “Un món Ple
de Veus”.
- Mitjançant un conveni de col·laboració amb el CCCB, s’han fet una sèrie de
debats amb l’objectiu de fomentar el millor coneixement i l’apropament entre les
diverses cultures.
- Posada en marxa d’un servei central dels fons documentals especialitzats
en les diferents llengües que cohabiten a Catalunya per a ús de les bibliote-
ques públiques, incloent-hi premsa escrita o electrònica dels països 
d’origen, tant a disposició dels mateixos immigrants com d’accés als 
residents autòctons.
- Conveni amb el Departament de Benestar i Família per dur a terme actuacions
centrades en l’ús de produccions i mitjans audiovisuals catalans com a eina de
difusió de la realitat social i cultural de Catalunya als escolars immigrants.

3.3.3. Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. Plans d’Entorn
Adscrit a la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social del Departament
d’Educació, té per objectiu promoure l’educació més enllà de l’escola, promoure
la cohesió social a través de l’educació intercultural, coordinar tots els elements
socioeducatius, promoure l’associacionisme educatiu i la participació juvenil, 
facilitar la transició al món rural, etc.
L’any 2005 es van fer els Plans Educatius d’Entorn pilot i aquest any 2006 van ser
aprovats 28 nous Plans Educatius d’Entorn. Per tant, a finals d’any ja hi havia 56
plans ubicats en 53 municipis, perquè cal tenir en compte que hi ha municipis
que en tenen més d’un.
Des del Departament s’ha promogut la implicació de les biblioteques públiques
en els municipis on s’han aprovat els nous plans educatius d’entorn i s’ha vetllat
per la integració i participació en les comissions locals.

3.3.4. I Congrés del Món Rural
Adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, té per objectiu fer una revisió de la política rural
i agrària, tenint en compte les noves polítiques comunitàries i les tendències del
desenvolupament rural a Catalunya.
L’organització del Congrés ha dissenyat un entramat d’espais de diàleg, grups de
treball, ponències i 15 assemblees territorials. Els dies 5, 6 i 7 de maig s’ha fet el
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Congrés. Les conclusions finals, fruit del consens, són recomanacions al Govern
de la Generalitat.
S’ha creat la Fundació del Món Rural per donar continuïtat a la feina iniciada en el 
I Congrés del Món Rural de Catalunya. La Fundació es proposa com a plataforma 
d’iniciativa pública i privada per garantir l’aplicació i el seguiment de les conclu-
sions del Congrés.

3.3.5. Comissió Interdepartamental per a la Formació de Persones Adultes
Adscrita a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent del
Departament d’Educació, té per objectiu promoure i coordinar les activitats relati-
ves a la formació de persones adultes.
L’any 2006 s’ha ampliat la inversió dels fons de llibres de les biblioteques per
col·laborar en el procés d’integració dels nouvinguts.

3.3.6. Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut
Adscrita a la Secretaria General de Joventut, té per objectiu avaluar les necessitats
dels joves de Catalunya i definir i impulsar les polítiques adequades per facilitar-
los l’accés a la cultura i, alhora, donar suport a projectes de creació cultural.
Alguna de les actuacions fetes en el marc d’aquesta comissió ha estat la col·labo-
ració mitjançant ajuts per a formació i perfeccionament per a joves creadors i 
creadores i per a intèrprets.

3.3.7. Comissió de Coordinació per al Desenvolupament Sostenible
Adscrita al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible a Catalunya en
cultura l’objectiu específic és incorporar criteris de sostenibilitat tant pel que fa
referència als contractes i convenis d’activitats com en els temes d’inversió.
El 5 de juliol s’ha presentat en la seu del Consell l’estudi “Cultura i sostenibilitat”.
L’objectiu d’aquest treball és establir criteris per a definir el contingut i l’organit-
zació dels serveis culturals públics des de la perspectiva de la sostenibilitat, identi-
ficar les eines que es requereixen per a una gestió en termes de coeficiència i sos-
tenibilitat i analitzar els elements clau de la política cultural que poden contribuir
a afavorir el desenvolupament sostenible.

3.3.8. Comissió de Cooperació al Desenvolupament
Adscrita a la Secretaria de Cooperació Exterior i l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, té per objectiu ajudar a racionalitzar i millorar els instru-
ments i les capacitats dels agents de cooperació públics i privats i fer de la coope-
ració catalana un referent internacional en qualitat.
Algunes de les actuacions fetes han estat:
- Projectes de l’àmbit d’arxius: entre d’altres, s’ha engegat la 2a fase del projecte
d’organització de la documentació de la Comuna Urbana de l’administració local
de Fes; la recuperació dels arxius de les dictadures militars del con sud i s’ha orga-
nitzat un Seminari Internacional d’Arxius a l’àmbit de la cooperació i la solidari-
tat arxivística.
- Projectes de l’àmbit de la indústria cultural: entre d’altres, organització de la
Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida i conveni amb l’Institut Català de
Cooperació Iberoamericana per a la promoció i publicitat d’activitats culturals
entre països d’Amèrica Llatina i Catalunya.
- Projectes de l’àmbit de la gestió cultural: ajut a diferents associacions per 
promoure l’intercanvi d’expressions culturals.
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3.3.9. Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies
Adscrita a la Secretaria de Famílies i d’Infància, té per objectiu específic vetllar pel
compliment de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
L’any 2006 s’ha continuat potenciant els programes específics familiars dels grans
equipaments culturals. En aquesta línia, per exemple, l’Auditori ha ampliat l’oferta
del projecte social adreçat a dones i nens que han patit violències domèstiques,
malalts mentals, disminuïts i immigrants.

3.3.10. Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior
Adscrit a la Secretaria de Cooperació Exterior, té per objectiu vetllar per la consoli-
dació de les xarxes, sensibilitzar els Casals per a la seva integració a les xarxes,
motivar-los per tal que facin les activitats socials com a base de la cohesió de les
comunitats, etc.
Durant l’any 2006 s’ha portat la representació del Departament en temes de cul-
tura des de l’Institut Ramon Llull.

3.3.11. Comunitat de Treball dels Pirineus
Adscrita a la Secretaria de Relacions Exteriors, té per objectiu transformar els
Pirineus en un nexe d’unió d’uns pobles que intenten conèixer-se millor i treba-
llar conjuntament. La representació del Departament està compartida entre la
Direcció General de Cooperació Cultural i la Direcció dels Serveis Territorials del
Departament a Lleida.

3.3.12. Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social
Adscrita a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, té
per objectius potenciar el nivell de coordinació de les diverses actuacions que por-
ten a terme el conjunt dels departaments de la Generalitat de cara a fomentar els
processos d’inserció social de les persones menors, joves i adultes sotmeses a
mesures d’execució penal i, alhora, integrar altres administracions, els represen-
tants del món local i agents socials i econòmics.
Algunes de les actuacions fetes des del Departament han estat:
- Implementar l’experiència pilot d’acollida de persones sota la tutela de les
biblioteques, durant un període concret establert per un jutge, en una sèrie d’acti-
vitats concretes d’una biblioteca.
- Facilitar la renovació dels llibres de les biblioteques de 3 centres penitenciaris de
Catalunya.
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El Decret 487/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del Departament de
Cultura, crea l’Àrea de Biblioteques, adscrita a la Direcció General de Cooperació
Cultural. Aquesta Àrea es divideix en dos serveis: el de Cooperació Bibliotecària i el
de Planificació i Coordinació Bibliotecària. Les funcions de l’Àrea són les següents:
coordinar i efectuar el desplegament del Sistema de Lectura Pública; fomentar la
lectura i cooperar amb el conjunt del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

Des del 2004, el Departament de Cultura, a través de l’Àrea de Biblioteques, ha
centrat la seva política bibliotecària en l’articulació del Sistema de Lectura Pública,
en forma de xarxes territorials. Aquesta articulació s’ha volgut sòlida, homogènia
i sostenible, a partir de la cooperació entre institucions i la complementarietat
dels serveis prestats a les biblioteques i sense oblidar la recerca de proximitat en la
gestió dels equipaments respecte als ciutadans ni el criteri de l’equilibri territorial.
Aquest nou impuls de la Generalitat en l’àmbit bibliotecari, que passa en primer
lloc per la compleció del Mapa de la Lectura Pública (2003), ha tingut com a marc
estratègic el Pla d’Actuació Bibliotecària 2004-2007, elaborat pel Departament de
Cultura. Aquest Pla s’estructura en els sis programes següents:
1. Equipaments i serveis bibliotecaris.
2. Serveis nacionals i regionals.
3. Articulació en xarxes territorials.
4. Hàbit lector i societat del coneixement.
5. Promoció i màrquetings dels serveis bibliotecaris.
6. Articulació del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
L’activitat duta a terme pels dos serveis en què s’estructura l’Àrea de Biblioteques,
s’ha desplegat en el marc estratègic d’aquest Pla.

3.1. Serveis de suport a la lectura pública

3.1.1. Assessorament i col·laboració en l’adquisició de fons
Dins del Programa de Suport a l’Edició en Català, el Departament ha articulat el
Sistema d’Adquisició Bibliotecària. La seva finalitat és doble: donar suport a la
indústria editorial en català i fomentar la lectura. Els editors hi han presentat
2.033 títols, dels quals se n’han seleccionat 731 i se n’han adquirit 79.408 
exemplars. Els exemplars adquirits tenen com a destí les col·leccions de les 324
biblioteques públiques que formen el Sistema de Lectura Pública.
El Servei de Cooperació Bibliotecària ha incorporat al SIS (Servei d’Informació
Selectiva) les quatre bibliografies selectives de novetats corresponents a l’any
2006, en l’espai: http://www.gencat.cat/cultura/bibliografiesnovetats. A partir del
mes d’abril, les bibliografies de novetats es difonen en edició electrònica a les
biblioteques del Sistema de Lectura Pública, a les institucions relacionades amb el
món del llibre i de la lectura i als agents del sector editorial que cooperen amb la
unitat de treball bibliogràfic.
El Servei de Cooperació Bibliotecària ha incorporat també al SIS dues bibliografies
selectives temàtiques: Revistes, una tria bàsica de publicacions periòdiques d’in-
terès en l’espai de les biblioteques públiques; i Dones i feminismes, una proposta de
lectura sobre la cultura de dones i el feminisme. La publicació i la difusió de la
bibliografia Dones i feminismes ha estat fruit d’un treball de cooperació entre 
l’Àrea de Biblioteques i l’Institut Català de les Dones.
El treball bibliogràfic corresponent a l’any 2006 s’ha completat amb l’elaboració
d’una bibliografia bàsica sobre la cultura catalana, formada per obres escrites en 
llengua castellana i la coordinació d’una bibliografia bàsica sobre la cultura catalana, 
formada per obres escrites en alemany i elaborada per l’Institut Goethe de Barcelona.

1. Funcions 

2. Principals
activitats de
l’Àrea de
Biblioteques

3. Servei de
Cooperació
Bibliotecària.
Activitats
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El Departament, a més del manteniment de les col·leccions de les biblioteques
públiques, ha continuat el pla de xoc per actualitzar els fons i adequar-los als
estàndards del Mapa de Lectura Pública. S’ha intervingut a les biblioteques de:
Amposta, Arbeca, Cambrils, Lleida-Pardinyes, el Palau d’Anglesola, el Pont de
Suert, Reus, Torres de Segre, Torregrossa, la Seu d’Urgell, el Vendrell i Vielha. 
El Departament ha adquirit fons per iniciar o completar els lots fundacionals de
les biblioteques següents: l’Arboç, Artesa de Segre, Falset, Gandesa, Roquetes, Sort,
Torredembarra i Tortosa, així com el fons inicial de la col·lecció multicultural de
la Central de Préstec i Serveis Especials.
En la línia de col·laboració amb biblioteques estrangeres ha adquirit els llibres que
formen part de l’exposició itinerant “Bibliothek Katalonien” per a biblioteques
d’Alemanya en el marc de la Fira de Frankfurt i el fons català de la Biblioteca José
Vasconcelos, capçalera de la Xarxa Nacional de Biblioteques de Mèxic, a partir de
la selecció bibliogràfica esmentada anteriorment.
El Departament ha gestionat el Pla de Xoc del Ministeri de Cultura, amb el
següent repartiment de la inversió:

QUADRE 1. REPARTIMENT DEL PLA DE XOC DEL MINISTERI DE CULTURA. 2006

Xarxa Territorial ¤

Barcelona 800.000,00

Girona 300.000,00

Lleida 197.000,00

Tarragona 175.471,45

Terres de l’Ebre 50.000,00

Total 1.522.471,45

Les centrals de biblioteques han prestat suport tècnic pel que fa als fons de les
biblioteques en els aspectes següents:
- Revisió de fons i retirada de títols obsolets. S’ha intervingut a Albesa, Alguaire,
Anglès, Arbeca, Bell-lloc d’Urgell, la Bisbal d’Empordà, Castelldans, Falset,
Guissona, Juneda, Lleida-Pardinyes, Linyola, Montblanc, el Palau d’Anglesola,
Puigverd de Lleida, Riudoms, Sant Joan les Fonts, Santa Coloma de Farners,
Torregrossa, Torres de Segre i Valls.
- Selecció i preparació del fons fundacional i pla de xoc: S’ha intervingut a:
Alcarràs, Arbeca, Artesa de Segre, Bellpuig, Linyola, Bellvís, Bell-lloc d’Urgell,
Calonge, Gandesa, Juneda, Lleida-Pardinyes, el Palau d’Anglesola, el Pont de
Suert, Roquetes, la Seu d’Urgell, Torres de Segre, Torregrossa, Tortosa i Vielha i al
bibliobús Pere Quart.

3.2. Coordinació i gestió del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública
El Departament de Cultura, per garantir la catalogació unificada i compartida de
tots els fons de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública i el coneixement
mutu de llurs fons, coordina i gestiona el Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública
de Catalunya. És accessible a Internet a l’adreça:
http://www.gencat.es/slp/vtls/catalan/index.html 

QUADRE 2. DADES DEL CATÀLEG COL·LECTIU DE LA LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA. NOMBRE DE

REGISTRES. 2006

Tipologia Nombre

Registres bibliogràfics 407.739

Registres d’autoritat 138.998

Registres d’exemplar 3.008.980
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QUADRE 3. DADES DEL CATÀLEG COL·LECTIU DE LA LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA. DOCUMENTS

CATALOGATS PER TIPOLOGIA I PER UNITAT. 2006

Tipologia Nombre

Monografies impreses 22.932

Buidatge de monografies i revistes 883

Enregistraments sonors 5.449

Enregistraments vídeo 4.549

Partitures impreses 103

Dades llegibles per màquina 308

Material gràfic 836

Reculls 24

Altres 406

TOTAL 35.490

Unitat Nombre

Llibreries 8.731

Serveis centrals i territorials 5.895

Biblioteca d'Olot 3.079

Biblioteca de Reus (Xavier Amorós) 1.938

Biblioteca de Figueres 1.779

Biblioteca de Palafrugell 1.194

Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols 1.006

Altres 11.868

TOTAL 35.490

L’any 2006 s’han continuat els treballs de revisió del Catàleg de la lectura pública
de cara al canvi de format bibliogràfic MARC 21 i a la migració al nou sistema de
gestió bibliotecària. S’ha continuat el procés de revisió en els catàlegs de les 3
biblioteques públiques provincials.
Les centrals han participat en la incorporació dels fons de diverses biblioteques al
Catàleg de la lectura pública de Catalunya:
- Catalogació de fons especials i retrospectius. S’ha intervingut a Anglès, la Bisbal
d’Empordà, Cunit, Montblanc, Riudoms, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan les
Fons, Santa Coloma de Farners i Santa Coloma de Queralt.
- Localització del fons de la biblioteca a la base de dades del Catàleg col·lectiu
de la lectura pública de Catalunya. S’ha intervingut a Albesa, Alforja, Anglès,
Arbeca, Bell-lloc d’Urgell, la Bisbal d’Empordà, Calonge, Castelldans, l’Espluga
de Francolí, Linyola, Lleida-Pardinyes, Montblanc, el Palau d’Anglesola, el
Perelló, Puigverd de Lleida, Riudoms, Sant Joan les Fonts, Santa Bàrbara, Santa
Coloma de Farners, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Torregrossa, Torres de
Segre, Tremp i Valls.

3.3. Tecnologies de la informació

3.3.1. Informatització de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya
S’han informatitzat i connectat al Catàleg de la lectura pública de Catalunya les
biblioteques d’Albesa, Alcarràs, Alguaire, Arbeca, Begues, Bell-lloc d'Urgell, la
Bisbal d'Empordà, Castelldans, Celrà, Falset, Guissona, Hostalric, Linyola, Llançà,
Lleida, Maçanet de la Selva, Montblanc, el Palau d'Anglesola, Pardinyes, el Perelló,
Puigverd de Lleida, Santa Bàrbara, Sort, Torregrossa, Torres de Segre i Valls.
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El Departament ha completat la renovació del parc informàtic de les biblioteques
públiques amb l’adquisició de diversos equipaments.
Les centrals de biblioteques han prestat suport tècnic a la informatització de les
biblioteques de: Begur, Besalú, Castelló d’Empúries, Caldes de Malavella, Calonge,
Celrà, Hostalric, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Antoni
de Calonge i Tossa de Mar.

3.3.2. Canvi de programari de gestió bibliotecària
El Departament ha preparat una pròrroga del contracte amb l’empresa SirsiDynix
per a la implementació del nou programari de gestió bibliotecària Corinthian. En
el servidor que el Departament ha posat a disposició de les tres institucions que
van adquirir conjuntament el programari s’ha fet una prova pilot conjunta prèvia
a la migració i posada en funcionament del nou sistema.

3.3.3. Desplegament de línies de comunicació XCAT
El Departament ha iniciat el programa de connectivitat de les biblioteques 
adscrites al Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública de Catalunya amb línia ADSL
propietària XCAT. Amb aquesta línia es manté la connexió al sistema de gestió
bibliotecària amb la finalitat de millorar la connexió al catàleg i a les 
funcionalitats del sistema informàtic.

3.3.4. Servei wifi a les biblioteques
Les 3 biblioteques públiques provincials han començat a oferir el servei de conne-
xió wifi a Internet als seus usuaris.

3.4. Investigació bibliotecària i formació permanent i reciclatge del personal
La tercera Escola d’Hivern ha continuat la iniciativa conjunta de l’Àrea de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, el Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona.
Aquesta edició ha representat una nova oferta de continguts: en dos mòduls
temàtics diferenciats s’han ofert sis cursos dirigits a cadascun dels dos grups 
professionals que hi podien estar interessats, sense vincular-lo directament a una
categoria laboral. Hi ha assistit un total de 220 professionals, entre auxiliars i
bibliotecaris.
El Departament ha elaborat un Pla de formació que faciliti als professionals del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya la formació continuada necessària per
adaptar-se al nou model de biblioteca pública. Aquest pla de formació s’estructura
en sis àrees temàtiques:
- Planificació de nous equipaments i espais.
- Política de col·lecció.
- Gestió i planificació de serveis bibliotecaris.
- La biblioteca com a centre d’integració i de cooperació.
- Internet i noves tecnologies.
- Formació específica per al Catàleg únic de Catalunya.
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Dins d’aquest pla de formació s’han organitzat els cursos següents:

QUADRE 4. CURSOS. 2006

Cursos a càrrec del Servei de Cooperació Bibliotecària

Curs Nombre de sessions Nombre  d’assistents

Corinthian. Pre profiling 1 55

Corinthian. Profiling 1 7

Formació i desenvolupament de col·leccions 1 18

Gestió estratègica per a serveis bibliotecaris: 

El pla anual de gestió de la biblioteca. Taller de seguiment 9 106

Corinthian. Formació de formadors 1 20

Marc 21 1 11

Gestió del canvi en l’àmbit de gestió i planificació de serveis bibliotecaris 2 34

Gestió estratègica per a serveis bibliotecaris: Taller el pla estratègic 

per a equips de treball 4 36

Gestió estratègica per a serveis bibliotecaris: Direcció d’equips 1 12

Biblioteca Pública i polítiques d’inclusió social 1 19

Els joves a la biblioteca, lectors o transgressors? 1 19

TOTAL 23 337

3.5. Servei de suport al préstec
El desembre de 2006 la col·lecció de la Central de Préstec ha arribat a 95.209
documents. Ha prestat 10.476 documents a 77 biblioteques i ha redistribuït 1.713
documents a 51 biblioteques. 
Durant aquest any s’ha iniciat el fons multicultural que disposa de 2.613 documents
en 14 llengües diferents.

3.6. Projectes i convenis

3.6.1. Web
L’Àrea de Biblioteques és el centre pilot del nou web corporatiu de la Generalitat de
Catalunya. Durant l’any 2006 s’ha treballat en la posada en marxa de la migració de
continguts cap al nou web. Les actuacions en aquest àmbit han estat les següents:
- Formació dels professionals que gestionen els continguts en la nova plataforma
de Vignette.
- Migració i publicació dels continguts al nou web a partir de l’arquitectura de la
informació proposada en la fase de definició del projecte.
- Revisió, adaptació i actualització dels continguts migrats a Vignette incloent les
seccions sorgides de les necessitats actuals.
- Definició de l’arquitectura de la informació i dels continguts que han de formar
part del projecte de creació del futur Canal de Biblioteques.

3.6.2. Extranet
L’Àrea de Biblioteques ha estat planificant el projecte de creació d’una extranet
orientada a ajudar a la gestió de les biblioteques públiques i establir-se com una
eina de col·laboració i comunicació entre el personal de les biblioteques, les cen-
trals territorials i el personal de l’Àrea de Biblioteques. Per dur-ho a terme s’han
executat les actuacions següents:
- Anàlisi de les necessitats i expectatives de la nova plataforma per esdevenir una
aplicació d’àmbit nacional.
- Estudi dels requeriments tècnics de què ha de disposar l’extranet.
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- Establiment i identificació de responsabilitats dels diferents perfils d’usuari i
administradors de l’extranet.
- Definició de l’arquitectura de la informació tenint en compte els diferents rols
del personal que interactuarà dins el sistema.
- Recopilació de la informació i processos que s’han d’incloure al flux de l’aplicació.

3.6.3. Conveni amb Enciclopèdia Catalana
Des del juliol de 1999 és vigent el conveni de col·laboració amb Enciclopèdia
Catalana en virtut del qual les biblioteques públiques poden gaudir d’accés gratuït
als serveis oferts pel portal Grec.net a l'adreça http://www.grec.net (per a la con-
sulta de la Hiperenciclopèdia entre d’altres). Durant el 2006, 7 noves biblioteques
s'han incorporat a aquest servei. En total ja hi tenen accés 336 biblioteques i 11
bibliobusos.

3.6.4. Biblioteca escolar
Dins l’àmbit de la biblioteca escolar, el Servei de Cooperació Bibliotecària ha
col·laborat amb el Departament d’Educació en els aspectes següents:
- El Grup de treball interdepartamental impulsat pel Departament de Cultura ha
preparat dues bibliografies per a biblioteca escolar, una de coneixements i l’altra
d’imaginació.
- Participació del Servei de Cooperació Bibliotecària en el Grup Assessor que el
Departament d’Educació ha constituït en l’àmbit de Biblioteques Escolars per 
proporcionar-los assessorament tècnic en matèria bibliotecària.

I amb la Diputació de Barcelona en els aspectes següents:
- Participació activa en el 2n Laboratori Biblioteca Escolar-Biblioteca Pública
impulsat pel CERC (Centre de Recursos Culturals) de la Diputació de Barcelona
amb l’objectiu de concretar el marc de col·laboració entre les biblioteques escolars
i les biblioteques públiques.

3.6.5. Red.es
El Departament de Cultura i la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació han estat preparant el detall de la inversió que s’efectuarà a Catalunya
segons el conveni bilateral signat l’any anterior amb l’entitat pública estatal
Red.es, en el marc del programa Internet a les biblioteques, que representarà una
quantitat d’1.026.222 euros.

3.6.6. UPCnet
Les biblioteques públiques són les beneficiàries de conveni de col·laboració signat
entre la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació amb la
Universitat Politècnica de Catalunya, per al qual s’ha dotat les biblioteques parti-
cipants d’una xarxa wifi que permet que els estudiants de la UPC es puguin con-
nectar al campus virtual amb el seu propi ordinador portàtil des de la biblioteca i
els usuaris de les biblioteques públiques, prèvia validació del seu carnet, puguin
navegar per Internet amb el seu propi ordinador.
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4.1. Sistema de Lectura Pública de Catalunya

QUADRE 5. SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA. 2005-2006

Concepte 2005 2006

Nombre de biblioteques 324 323

Nombre de metres quadrats 211.072 221.196

Fons documentals 8.488.647 9.146.045

Usuaris de préstec 4.796.882 4.697.564

Documents prestats 13.650.185 13.765.050

Visitants 18.328.884 18.671.824

Personal 1.347 1.409

4.2. Programa específic de biblioteques
La Generalitat de Catalunya, dintre el marc de la Llei 4/1993 que regula el sistema
bibliotecari de Catalunya, estableix anualment un programa d’ajuts a les bibliote-
ques, especialment per dotar-les d’infraestructura, construir-ne de noves i renovar
i ampliar les existents, aquest programa és el Programa específic de biblioteques
que s’integra en el Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
El 24 de febrer de 2006 s’ha publicat al DOGC l’aprovació de l’anualitat 2006
(PEB 2004-2007) per un import total de 15.237.670,31 euros per 39 actuacions als
municipis següents: Alcanar, l’Arboç, Artesa de Segre, Badia del Vallès, Barberà del
Vallès, Cabrera de Mar, Cardedeu, Cardona, Castellbisbal, Corbera de Llobregat,
l’Escala, Esparreguera, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Hostalric, Llagostera,
Moià, Mollerussa, Montcada i Reixac, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Sant
Antoni de Vilamajor, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fost de Campcentelles, Sant
Fruitós del Bages, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Jaume
d’Enveja, Sant Joan de les Abadesses, Santa Coloma de Farners, la Sénia, Taradell,
Teià, Torredembarra, Tortosa, Vacarisses, Vidreres, Vilassar de Mar.
El 23 de novembre de 2006 s’ha publicat al DOGC l’aprovació de l’anualitat 2007
(PEB 2004-2007) per un import total de 8.084.010,10 euros per 32 actuacions als
municipis següents: Almacelles, Arbúcies, Anglès, Cunit, Gelida, Llançà, la Bisbal
d’Empordà, Guissona, Maçanet de la Selva, Palamós, Porqueres, Santa Cristina
d’Aro, Santa Margarida de Montbui, Martorelles, Montmeló, Olesa de Montserrat,
el Prat de Llobregat, Riudoms, Sant Carles de la Ràpita, Sant Pol de Mar, Sarrià de
Ter, Sentmenat, Sitges, Solsona, Tona, Terrassa, Valls i Vila-seca. Tres d’aquestes
actuacions corresponen a la construcció de 3 bibliobusos a les comarques del
Gironès, la Selva i l’Alt Empordà.
El 2006, la Direcció General de Cooperació Cultural ha executat, en el marc 
de les subvencions per a infraestructures del Pla Específic de Biblioteques,
4.535.275,63 euros.

4.3. Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de nous
equipaments
El 20 juliol de 2006 s’ha signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en relació a les obres de construcció i
remodelació de les biblioteques públiques de Barcelona per un import total de
4.560.047,40 euros. En virtut de l’acord subscrit en aquest conveni, l’Ajuntament
de Barcelona renuncia a les subvencions, en el marc de PUOSC (PEB) 2004-2007.

4.4. Serveis de suport
El Departament de Cultura presta suport tècnic i participa en el funcionament i la
prestació de serveis, de forma regular i continuada, en 134 biblioteques públiques

4. Servei de
Planificació i
Cooperació
Bibliotecària.
Activitats
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de titularitat municipal. Té la titularitat dels dos bibliobusos que presten els seus
serveis en municipis petits, i li correspon la gestió de les 3 biblioteques públiques
de titularitat estatal.

Suport tècnic pel que fa a la creació i l'adequació d'equipaments
- Redacció del projecte, programa del futur equipament i seguiment d’obres.
S’han assessorat les biblioteques següents: Alcanar, l’Arboç, Arbúcies, Calonge,
Cunit, l’Escala, Falset, Gandesa, Girona-Taialà, Guissona, Juneda, Llagostera,
Lloret de Mar, Montblanc, Palamós, Ripoll, Riudoms, Roquetes, Sant Hilari
Sacalm, Sant Jaume d’Enveja, Sant Joan de les Abadesses, Santa Coloma de
Farners, la Sénia, Sort, Torredembarra, Torroella de Montgrí, Tremp i Vidreres.
- Seguiment de programes de futurs equipaments (programes funcionals i de 
serveis). S’han treballat els programes de les biblioteques següents: Anglès,
Riudoms, Sant Carles de la Ràpita, Reus, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter i
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
- Ampliacions, remodelacions i adequacions. S’han assessorat les biblioteques
següents: Cervera, Mollerussa i Puigcerdà.

4.5. Nous equipaments
S’han inaugurat 11 biblioteques als municipis següents: Alcarràs, Barcelona,
Calella, Castelló d’Empúries, Cervelló, Moià, Olesa de Montserrat, Sabadell, Salt,
Terrassa i Tortosa. S’han fet reformes a la Biblioteca Can Sumarro de l’Hospitalet
de Llobregat i s’ha inaugurat la sala polivalent de la Biblioteca de Tàrrega.
S’ha inaugurat el Bibliobús Pere Quart, que dóna servei a les comarques de l’Alta
Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.

4.6. Digitalització
S'ha col·laborat en la digitalització del fons hemerogràfic de la Biblioteca Pública
de Girona.

4.7. Biblioteques públiques de titularitat estatal

QUADRE 6. DADES DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE TITULARITAT ESTATAL. 2006

Biblioteca Visitants Usuaris del préstec Documents prestats

Biblioteca Pública de Girona 289.225 41.735 125.206

Biblioteca Pública de Lleida 322.264 69.266 207.797

Biblioteca Pública de Tarragona 459.958 106.599 319.796

4.7.1. Biblioteca Pública de Barcelona
S’han iniciat les excavacions arqueològiques en els terrenys on és previst construir
la futura Biblioteca Pública de Barcelona.

4.7.2. Biblioteca Pública de Girona
S’ha tancat la redacció del Programa de necessitats de la nova Biblioteca Pública
de Girona. Aquest nou equipament es construirà al sector de les Casernes de la
ciutat de Girona.
S’han fet diverses activitats: 85 visites guiades, 2 sessions de treball escolar, 
4 presentacions a universitaris, 41 sessions de clubs de lectura, 8 exposicions, 
5 sessions de videofòrum, 4 audicions musicals, 3 conferències, 26 sessions de
contes, 1 concurs literari infantil, 17 guies de lectura.
Han assistit a aquestes activitats 4.892 persones. També ha participat en
l’Administració Oberta de Catalunya, en el projecte CAT 365, en el projecte
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Pregunteu, les biblioteques responen (72 consultes rebudes de març a desembre) i
en els serveis de reserva i carnet de lector.

4.7.3. Biblioteca Pública de Lleida
S’han fet diverses activitats: 56 visites escolars, 58 sessions de l’hora del conte, 
6 conferències i debats, 25 exposicions, 200 reunions de clubs de lectura, 8 con-
certs i recitals, 15 projeccions, 10 cursos de formació i 1 representació teatral. Han
assistit a aquestes activitats 48.022 persones.

4.7.4. Biblioteca Pública de Tarragona
S’han fet diverses activitats: 116 visites guiades, a escoles, grups universitaris, pro-
fessionals. A entitats i ciutadans. 42 reunions de clubs d’adults, 7 sessions cicle
‘Literatura a escena’. Col·laboració de la Biblioteca amb el Teatre el Magatzem.
Escenificació d’obres de teatre tractades al club de lectors. Xerrada/col·loqui 
“El carlisme a les terres de l’Ebre” a càrrec de Josep Sánchez Cervelló. Activitat
musical ‘de la llotja a la Biblioteca: una tarda d’òpera’. Xerrada a càrrec de Josep M.
Rota i recital amb Júlia Fortuny i Doménico Laviola. Commemoració de la Segona
República, 75 anys. Col·laboració de la BPT amb l’Ajuntament de Tarragona i altres
entitats de la ciutat. 41 sessions de l’hora del conte, 46 reunions de clubs de lectors
infantils i juvenils, 2 sessions de Mercat de Contes, 1 concurs de redacció infantil,
8 sessions del cicle ‘Avui el protagonista ets tu’ (activitat infantil), 1 sessió d’anima-
ció al voltant de Nadal, 1 sessió d’animació al voltant de Sant Jordi, narració de
contes a l’estand de la biblioteca al Parc de Nadal 2006-2007, 4 tallers de creativi-
tat. S’han organitzat un total de 43 exposicions amb fons de la biblioteca i 15
exposicions i guies temàtiques sobre cinema. Exposició ‘Un viatge ple de veus, 
del 9 de novembre al 2 de desembre. S’han organitzat 27 edicions de tallers de 
formació d’usuaris en l’àmbit TIC. La biblioteca ha organitzat 22 activitats en
col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner per donar suport als centres d’estudis.
En l’àmbit d’extensió bibliotecària, la Biblioteca ha tingut presència setmanal a la
ràdio, ha participat en la Tardor literària 2006 (26  d’octubre - 25 de novembre) i
al Parc Infantil de Nadal 2006-2007. També ha participat en l’Administració
Oberta, en el projecte CAT 365 i en els serveis de reserva i carnet de lector.

4.8. Bibliobusos del Departament de Cultura
Dades dels bibliobusos del Departament de Cultura:

Bibliobús Pere Quart

Nombre d'unitats de fons 11.053   

Nombre d'usuaris de préstec 2.207

Nombre de documents prestats 10.993

El 08/10/2006 es va inaugurar el nou vehicle del Bibliobús Pere Quart, que pre-
senta millores molt notables respecte de l'anterior:
- Augment de l'espai disponible, gràcies a la possibilitat d'extensió d'un dels laterals.
- Adaptació per a persones amb dificultats motrius.
- Innovador sistema d'accés via satèl·lit a les xarxes de comunicacions, molt 
adequat per a un territori que, a causa de la baixa densitat de població i d’una
orografia complicada, presenta deficiències en infraestructures convencionals 
de telecomunicacions.

241 DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ CULTURAL - ÀREA DE BIBLIOTEQUES



Recorregut:
- Alta Ribagorça: la Vall de Boí (Barruera - Boí) - Vilaller.
- Pallars Jussà: Isona i Conca Dellà (Figuerola d'Orcau - Isona) - Salàs de Pallars -
Talarn - la Torre de Cabdella (la Plana de Mont-ros - la Torre de Cabdella).
- Pallars Sobirà: Alins - Baix Pallars (Gerri de la Sal) - la Guingueta d'Àneu (Escaló) -
Espot - Esterri d'Àneu - Llavorsí - Rialp - Vall de Cardós (Ribera de Cardós).

Bibliobús Garrigues-Segrià

Nombre d'unitats de fons 12.451

Nombre d'usuaris de préstec 5.059

Nombre de documents prestats 19.155

Disposa de connexió via satèl·lit a Internet i al servidor del Catàleg col·lectiu de la
lectura pública de Catalunya. Recorregut:
- Garrigues: l'Albagés - l'Albí - Bellaguarda - Bovera - Castelldans - l'Espluga Calba -
la Granadella - Granyena de les Garrigues - els Omellons - Puiggròs - el Soleràs.
- Segrià: els Alamús - Alcanó - Almatret - Artesa de Lleida - Aspa - la Granja
d'Escarp - Llardecans - Maials - Puigverd de Lleida - Sarroca de Lleida - Sudanell -
Sunyer - Torrebesses - Vilanova de la Barca.

4.9. Participació en jornades, congressos, salons, festivals
El Departament de Cultura ha participat en les jornades i els congressos següents:
- 10es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació, fetes a Barcelona els dies
25 i 26 de maig: s’hi han presentat 2 comunicacions, s’hi han moderat 2 taules
rodones i s’hi ha organitzat un taller professional.
- I Congreso Nacional de la Lectura, fet a Càceres del 5 al 7 d’abril.
- X Jornadas de Cooperación Bibliotecaria, a Santiago de Compostel·la, del 14 al
16 de juny.
- 2a Jornada Ciutat i Lectura: Biblioteca i Diversitat, a la Biblioteca Central Xavier
Amorós, l’11 d’octubre: s’ha col·laborat en la seva organització.
- II Saló del Llibre de Barcelona, del 21 al 26 de novembre: s’ha organitzat un
estand dedicat al lector.
- III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, a Múrcia els dies 29, 30 de
novembre i 1 de desembre: s’hi han presentat 4 comunicacions.
- 44è Festival de la Infància fet a Barcelona de 27 de desembre al 4 de gener de
2007: s’ha organitzat un estand on l’element principal ha estat el Bibliobús 
Pere Quart.

4.10. Participació en grups de treball
El Departament de Cultura ha participat en grups de treball amb les comunitats
autònomes i el Ministeri de Cultura.
- Pautas para Bibliotecas Públicas y Sistemas Urbanos: aquest grup ha finalitzat la
seva activitat i s’ha fusionat en el grup Multiculturalidad y Accesibilidad en
Bibliotecas Públicas.
- Multiculturalidad y Accesibilidad en Bibliotecas Públicas: s’ha treballat en el
document Bibliotecas accesibles para todos elaborat pel Ministeri de Treball i
Assumptes Socials i que el Ministeri de Cultura distribuirà.
- Estadísticas de Bibliotecas Públicas: s’ha treballat en l’elaboració del manual de
procediment –amb les ajudes i la definició dels conceptes–; en la selecció d’indica-
dors i la redacció d’una guia de pautes d’avaluació. S’ha continuat treballant en
l’actualització i manteniment del Directori Marc de les biblioteques públiques
espanyoles de forma cooperativa i amb l’aplicatiu Alzira anuario estadístico de
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bibliotecas públicas españolas que permet introduir les dades en línia i la seva con-
sulta a Internet.
- Referència Virtual: s’ha treballat en la millora i l’actualització d’un nou manual
de procediments del servei Pregunteu, les biblioteques responen i en la millora de
la visibilitat i les prestacions del programa informàtic (cercador, fòrum, respostes
exemple, etc.). La posada en funcionament del programa s’ha fet conjuntament
amb el trasllat del servidor al Ministeri.
- Bases Tecnológicas para la Gestión y Cooperación Bibliotecaria: s’ha treballat en
el document Recomendaciones sobre la oferta informativa que pueden ofrecer a través
de Internet las bibliotecas públicas en Travesía, que és el portal de biblioteques públi-
ques espanyoles. S’ha continuat revisant el document Recomendaciones para mejo-
rar la oferta de nuevos servicios en línia i s’han analitzat els sistemes de gestió biblio-
tecària alhora que s’han proposat nous continguts per Travesía.
- Selección Bibliográfica Cooperativa: s’ha avançat en el desenvolupament de 
l’aplicatiu informàtic de gestió cooperativa de la informació bibliogràfica selectiva.
Cada comunitat autònoma s’ha especialitzat en un camp temàtic: a Catalunya
s’està treballant el còmic.
- Servicio de Obtención de Documentos: s’ha treballat en la recollida de dades i
mecanismes de funcionament dels diferents sistemes, s’han analitzat les diferents
normatives i s’ha avançat en la redacció d’unes pautes i recomanacions per a les
biblioteques públiques.
- Colecciones Digitales: s’ha treballat en l’ampliació del recol·lector de recursos
digitals a d’altres sistemes de metadades i l’elaboració de les directrius per a la 
creació de repositoris OAI.

4.11. Participació en projectes
El Departament de Cultura ha col·laborat en els projectes següents:
- Projecte L’Espai de la Unió Europea: s’ha continuat treballant amb aquest projec-
te de col·laboració amb el Patronat Català Pro Europa anomenat Europe Direct
amb participació de les biblioteques que formen part de la Xarxa de Centres
d’Informació Europea.
- Projecte Pregunteu, les Biblioteques Responen: s’ha continuat participant en el
projecte cooperatiu amb biblioteques de totes les comunitats autònomes. Hi han
participat 39 biblioteques públiques, de les quals tres són catalanes: la Biblioteca
Pública de Girona, la Biblioteca Pública de Lleida i la Biblioteca Pública de
Tarragona.

Biblioteca Consultes ateses

Pública de Girona* 66

Pública de Lleida 200

Pública de Tarragona 233

* Consultes ateses a partir del 20/03/2006.

- Projecte Bibliografia General sobre Barcelona 1975-2000: s’ha finalitzat aquest
projecte i s’ha lliurat la base de dades a Aula Barcelona.
- Projecte Nascuts per Llegir: s’ha donat suport, amb la col·laboració del
Departament de Salut, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, al pro-
jecte Nascuts per Llegir, que té per objectiu promoure el gust de la lectura des del
primer mes de vida de l’infant.
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4.12. Activitats de les biblioteques 
S’han fet 4.231 activitats a les biblioteques, les més destacades de les quals cons-
ten al quadre següent:

QUADRE 7. ACTIVITATS DE LES BIBLIOTEQUES. 2006

Activitats diverses Biblioteques

Club de lectura 59

Hora del conte 107

Narracions i històries, contes i poesia, anècdotes i personatges de cavallers 6

Poemes i cançons al voltant de Joan Salvat-Papasseit 9

Any Mozart. Contes a l’entorn de Mozart 6

Itinerari literari. Literatura marina: la mar, la mar, sempre recomençada 1

El mussol lector, grup de crítica 8

Clubs de lectura infantil i juvenil, grup de treball 12

Exposicions

“Un viatge ple de veus” 25

“Llegim” 2

“Joan Puig i Ferreter” 15

“Cap a la conquesta dels drets de les dones” 7

“Per sucar-hi pa” 27

“Paraules de riu” 8

“9 poetes ebrencs” 6

“Jesús Moncada” 4

“Any Sorribas” 4

“Corremon” 23

Representacions teatrals

La llegenda de la Cucafera 9

La corona de Sant Nicolau 5

Els músics de Bremen 2

Congressos, trobades, jornades

5a Trobada Professional de Biblioteques Públiques d’Arreu de Catalunya

Participants en les Setmanes del Llibre Infantil i Juvenil 16

II Setmana del Llibre Infantil i Juvenil de les Comarques Tarragonines 14

Cursos i tallers

Taller de cuina: per sucar-hi pa 14

Any Mozart: taller de música dibuixada 7

Llibre gegant d’Andersen 3

Conferències, xerrades i col·loquis

“Jesús Moncada” 4

“La cultura a través de les publicacions locals” 2

“Contes a la falda: recomanacions de lectures per a nadons” 1
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5.1. Subvencions per a activitats

QUADRE 8. TRANSFERÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A CORPORACIONS LOCALS PER A

BIBLIOTEQUES. 2006

Entitat ¤

Cornellà de Llobregat 24.485,10

Salt 29.701,46

Les Borges Blanques 28.850,02

Deltebre 18.619,30

Ripoll 22.275,68

La Sénia 23.522,54

Masnou 34.892,87

Molins de Rei 27.093,23

Vendrell 90.965,31

Llagostera 34.892,87

Palamós 34.892,87

Ulldecona 34.892,87

Vilassar de Dalt 37.457,27

Cervera 31.025,14

Igualada 33.766,44

Terrassa 129.028,93

Vila-seca 82.762,50

Vilanova i la Geltrú 94.930,71

Granollers 35.674,31

Badia del Vallès 65.958,23

Balaguer 57.528,22

Hospitalet de Llobregat 101.060,21

Olot 32.577,80

Olot - Administratius 24.235,55

Castellar del Vallès 36.862,95

Pont de Suert 30.370,56

Falset 15.237,00

TOTAL 1.213.559,94

Per altra banda, s’han executat les subvencions següents:
- 30.000 euros al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,
per al projecte de suport a la campanya “Nascuts per llegir”.
- 15.000 euros al Centre Excursionista de Catalunya per a la catalogació del fons
bibliogràfic.
- 12.110 euros al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

5.2. Subvencions per a infraestructures
El Departament de Cultura ha continuat subvencionant els crèdits per a infraes-
tructures de biblioteques dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que han
estat instrumentats mitjançant l’Institut Català de Finances pel Programa
Específic de Biblioteques 1996-1997. S’ha fet càrrec, també, dels crèdits per a les
subvencions dels projectes del Programa Específic de Biblioteques 2002-2003,
derivats del conveni entre el Departament de Cultura i la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvis per al finançament d’infraestructures culturals d’abast local. Així
com el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2004-2007.

5. Subvencions i
inversions en
biblioteques
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QUADRE 9. SUBVENCIONS EXECUTADES PEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN INFRAESTRUCTURES

DINS EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. 2006

Ajuntaments beneficiaris ¤

PUOSC 1996-1997 

Balaguer 44.953,61

Blanes 141.222,18

Les Borges Blanques 48.770,42

Caldes de Montbui 45.801,79

Castellar del Vallès 39.864,52

El Pont de Suert 55.979,96

Esplugues de Llobregat 114.504,47

Falset 66.158,14

Figueres 134.436,73

Igualada 148.431,72

Les Franqueses del Vallès 40.882,33

L’Hospitalet de Llobregat 240.480,59

Manresa 79.304,95

Mataró 26.717,71

Palafrugell 61.069,05

Reus 237.807,26

Roses 40.712,70

Sabadell 234.946,20

Sant Feliu de Guíxols 57.676,32

Sant Quirze del Vallès 40.712,70

Santa Perpètua de Mogoda 61.069,05

Sant Pere de Ribes 33.503,16

Torelló 33.927,25

Tortosa 97.540,84

Vielha 54.283,60

PEB 2002-2003

Alcarràs 2.534,14

Calella 9.545,78

Calonge 66.678,55

Cassà de la Selva 14.759,30

Castelló d’Empúries 4.208,70

Gavà 39.260,44

Llinars del Vallès 7.112,10

Palamós 0,04

Premià de Dalt 40.115,72

Ripoll 202.469,32

Salt 969,99

St. Boi de Llobregat 188.420,85

Tordera 66.817,66

Tremp 3.855,74

El Vendrell 117.325,99

Cambrils 20.983,15

Cervelló 4.871,09

Cervera 1.325,60

Gandesa 259,48

ALTRES SUBVENCIONS DIRECTES

Barcelona 456.004,74

Tàrrega 7.000,00

Diputació de Girona 300.000,00

Diputació de Barcelona 800.000,00

TOTAL 4.535.275,63



El 2006, la Direcció General de Cooperació Cultural ha executat, en el marc de les sub-
vencions per a infraestructures del Pla Específic de Biblioteques, 4.535.275,63 euros.

A més, s’han executat 600.000 euros en concepte de subvencions de capital a
l’Ateneu Barcelonès per les obres al Palau Sabassona, a fi de restaurar i adequar la
biblioteca.

5.3. Inversions

QUADRE 10. INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN OBRES, EQUIPAMENTS I DOTACIÓ

BIBLIOGRÀFICA DE BIBLIOTEQUES. 2006

Concepte ¤

Maquinària, instal·lacions i utillatge 56.968,01

Inversions en material de transport 27.190,40

Mobiliari i estris 90.941,00

Informatització de biblioteques (equips de procés de dades) 111.708,24

Dotació bibliogràfica 4.473.907,26

TOTAL 4.760.714,91

5.4. Resum de subvencions i inversions en biblioteques

QUADRE 11. RESUM DE SUBVENCIONS I INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN

BIBLIOTEQUES. 2006

Concepte ¤

Subvencions per a activitats

Transferències a corporacions locals 1.213.559,94

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 30.000,00

Centre Excursionista de Catalunya 15.000,00

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 12.110,00

Subvencions per a infraestructura

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 4.535.275,63

Ateneu Barcelonès 600.000,00

Inversions

Maquinària, instal·lacions i utillatge 56.968,01

Inversions en material de transport 27.190,40

Mobiliari i estris 90.941,00

Informatització de biblioteques 111.708,24

Dotació bibliogràfica 4.473.907,26

TOTAL 11.166.660,48

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I DE LES SUBVENCIONS

PER A INFRAESTRUCTURA EN BIBLIOTEQUES (*). 2002-2006

Milers d’euros

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2002 2003 2004 2005 2006

(*) Inclou les aportacions del Departament de Cultura a la Biblioteca de Catalunya i les inversions de

Secretaria General en biblioteques.
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Biblioteques públiques de Catalunya: 2 anys d’activitat. [Barcelona]: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura, DL 2006.

Sóc un bon llibre!: selecció de llibres infantils i juvenils de les biblioteques públiques 
de Lleida. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, [2006].

Teixidor, Emili. Els fantasmes de la biblioteca, o, La cadena secreta. [Barcelona]:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura,  DL 2006.

6. Publicacions
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El Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del Departament de
Cultura, crea l’Àrea de Cooperació Cultural dins de la Direcció General de
Cooperació Cultural. A aquesta Àrea li corresponen les funcions següents:
a) Promoure la programació cultural estable a Catalunya.
b) Elaborar, en coordinació amb les altres unitats del Departament, el Pla
d’Infraestructures Culturals.
c) Impulsar la difusió de l’activitat artística i cultural.
d) Fomentar i establir la cooperació amb la resta d’administracions públiques en
l’àmbit de competències de la Direcció General.
e) Fomentar les relacions i intercanvis amb altres comunitats autònomes en l’àmbit
de competències de la Direcció General.
f) Promoure projectes de cooperació en l’àmbit de competències de la Direcció
General.
g) Fomentar la participació en projectes europeus en l’àmbit dels serveis culturals.
h) Promoure les manifestacions artístiques i culturals en l’àmbit de competències
de la Direcció General.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Per tal de poder exercir les seves funcions, dins de l’Àrea de Cooperació Cultural
es creen els programes següents:
a) Programa de Promoció i Públics.
b) Programa de Circuits i Difusió Cultural.
c) Programa d’Infraestructures Culturals.

2.1. Introducció
El Programa de Promoció i Públics de l’Àrea de Cooperació Cultural acompanya
l’activitat de circuits i difusió cultural i el Pla d’Equipaments Culturals tant pel
que respecta a la recollida i tractament de dades, com en l’aspecte de promoció,
publicacions, publicitat i relació amb els mitjans de comunicació.

2.2. Objectius
El Programa té com a objectius generals:
- Conèixer la incidència de l’activitat cultural que es duu a terme a la DG per tal
d’establir les estratègies necessàries per a un equilibri territorial i la captació de
nous públics.
- Establir els instruments necessaris (indicadors, estàndards, estudi de públics, etc.)
que ajudin a dissenyar polítiques específiques de suport i millora de l’activitat que
es duu a terme amb els ajuntaments.
- Establir plans de comunicació d’acompanyament i potenciació de l’activitat que
fan els ajuntaments, per tal d’augmentar la seva incidència.

2.3. Línies d’activitat

2.3.1. Elaborar radiografies de l’activitat cultural
Reunió sistematitzada de totes aquelles dades estadístiques recollides per les diver-
ses institucions i unitats del Departament, relacionades amb l’activitat cultural de
l’Àrea de Cooperació, generant taules, mapes i gràfics que ajudin a tenir una visió
territorial i sectorial de l’activitat cultural municipal a Catalunya.

Durant el 2006 s’han fet les següents accions específiques:
- Realització de radiografies sobre l’oferta cultural municipal a Catalunya, centrat
en l’activitat de la DG, extraient índexs i mapes. L’any 2006, a partir de les

1. Funcions

2. Programa de
Promoció i
Públics 
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memòries justificatives entregades pels ajuntaments, s’ha generat una col·lecció
d’indicadors bàsics per a cada població amb activitat cultural estable durant l’any
2005, juntament a una col·lecció de gràfics comparatius per diverses tipologies de
municipi.
- Recollida i sistematització de les dades d’assistència i taquillatge dels circuits
Ressons Catalunya i Ressons Jazz, impulsats per l’Àrea de Cooperació. L’any 2006,
s’han reunit periòdicament les dades de tota l’activitat de l’any, tancant l’any el
gener del 2007.

2.3.2. Estudis sobre l’activitat cultural de Catalunya
Es necessiten estudis que permetin conèixer i analitzar la percepció i les expectati-
ves dels ciutadans respecte de l’activitat cultural municipal de Catalunya. Cada
any es fa una proposta específica en funció de necessitats i de les previsions 
d’altres institucions i unitats de la Generalitat.

Durant el 2006 s’han fet les següents accions específiques:
- S’ha fet un estudi qualitatiu sobre la percepció ciutadana respecte de l’activitat
cultural municipal a Catalunya, a partir de 60 focus grups de 20 municipis.
Aquest estudi s’ha fet conjuntament amb la Fundación Autor i permet visualitzar
els resultats de forma conjunta per tot Catalunya i per demarcacions territorials.

2.3.3. Desenvolupar el Projecte d’Indicadors Culturals per a l’Entorn
Municipal (PICEM)
El projecte té per objectiu establir un sistema d’indicadors clau de l’activitat cultu-
ral municipal, que ha d’oferir de forma continuada l’estat de l’acció cultural i la
seva evolució, així com el contrast entre municipis i facilitar l’establiment de
plans d’acció viables.
Amb aquest projecte s’ofereix un instrument web que ha de permetre reunir les
dades sobre l’activitat cultural municipal de manera sistemàtica, continuada i fia-
ble, i alhora la seva visualització en gràfics i quadres individuals i/o contrastats
que es podran definir en fer la consulta al web (per municipi, contrast entre
municipis, períodes, cicles i tendències, etc.).
Paral·lelament, el projecte pretén ser un entorn d’intercanvi de bones pràctiques
en la gestió de l’activitat cultural de l’entorn municipal i en la captació de nous
públics. És un projecte dissenyat per obtenir resultats a mig termini que ha de ser
d’utilitat tant per als ajuntaments com per a la Direcció General.
Durant el 2006 s’han fet les accions específiques següents:
- Elaboració de l’aplicatiu informàtic, basat en sistema web, per a la recollida de
les dades i l’obtenció dels indicadors, de forma automàtica i continuada.
- Presentació del projecte als municipis de més de 15.000 habitants i capitals de
comarca, participant un total de 54 ajuntaments. 
- Generació del grup pilot, configurat a partir de l’interès mostrat pels ajunta-
ments, amb 16 municipis de les 5 zones territorials. El grup inicia la fase de 
treball el setembre de 2006, reunint la informació de tot l’any 2006.
- Reunions semestrals amb el grup de contrast, format per 12 experts de la gestió i
de diversos sectors culturals, per observar l’evolució i aportar opinions de millora.

2.3.4. Impulsar accions de comunicació
Reuneix aquelles accions que potencien la visualització de l’activitat feta per la
DG, així com les accions de suport a les activitats culturals que fan els ajunta-
ments en l’àmbit professional, optimitzant al màxim els acords del Departament
amb els mitjans de comunicació i establint-ne de nous.
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Durant el 2006 s’han fet les accions específiques següents:
- Publicitat en els mitjans de la Corporació de Ràdio Televisió de Catalunya: s’ha
donat suport promocional a 17 festivals a través de l’emissió d’espots a TV3 i
Canal 33 i de falques radiofòniques al grup de ràdios de la Corporació.
- Publicitat a la premsa diària: s’han promocionat tots els festivals amb suport
econòmic de la Direcció General, els espectacles més rellevants en gira, i els itine-
raris d’arts visuals a través de la inserció d’anuncis als diaris generals de més 
tirada. Paral·lelament, s’ha creat i mantingut l’apartat “Festivals municipals” a la
cartellera diària de juliol i agost dels diaris La Vanguardia, El Periódico i l’Avui.
- Publicitat a revistes: s’ha fet difusió de totes les gires i circuits de música a través
d’anuncis a les revistes del grup Enderrock. Paral·lelament s’han fet anuncis dels
itineraris d’arts visuals a revistes culturals com Benzina, Sàpiens, Vèlit, etc.
- Mitjans de comunicació: l’activitat més rellevant de l’Àrea s’ha difós als mitjans
de comunicació a través de notes de premsa, rodes de premsa i gestió d’entrevis-
tes. Cal destacar la gran repercussió mediàtica a la premsa cultural i política d’àm-
bit nacional i local de la presentació del Pla d’equipaments culturals amb la
presència d’alcaldes i regidors de 75 municipis de Catalunya i dels mitjans de
comunicació.
- Edició de catàlegs, tríptics i altre material gràfic: totes les gires d’arts escèniques,
de música i d’arts visuals impulsades per l’Àrea de Cooperació Cultural s’han
acompanyat de catàlegs, tríptics informatius i cartells. 
- Desenvolupament i manteniment del web: el web de la Generalitat ha migrat a
un nou format i sistema de treball. El Departament de Cultura ha format part de
la prova pilot i també la Direcció General. El nou web reuneix, a més d’altres
informacions, tot allò que fa referència a l’activitat que fan els ajuntaments amb
el suport de la Direcció General. Destaca el recull de tots els festivals i de totes les
programacions en arts escèniques, música i arts visuals que organitzen els ajunta-
ments al llarg de l’any.

3.1. Introducció
El Programa de Circuits de Difusió Cultural es va crear al març de 2005 dins l’Àrea
de Cooperació Cultural i va encaminat a establir un marc estable de cooperació
amb els ens locals per garantir l’oferta de programació d’activitats culturals profes-
sionals al territori.
El Programa ha de mantenir una fluïda comunicació amb els ens locals (ajunta-
ments, consells comarcals i organismes públics que en depenen) que són els que
tenen una incidència directa en la gestió del territori, a més de disposar d’una
xarxa d’equipaments imprescindibles per a l’activitat cultural. També ha de treba-
llar amb sintonia amb les diputacions, especialment per tot el que fa als suports a
les programacions professionals als municipis.

3.2. Objectius
- Mantenir la relació entre la Direcció General i els ens locals sobre festivals,
gires, circuits i programacions estables de teatre, música, dansa i arts visuals al
territori.
- Disposar de la informació necessària per a la presa de decisions sobre les accions
de política cultural al territori, tant pel que fa a les infraestructures com a les pro-
gramacions, que permetin equilibrar l’oferta cultural arreu del país.
- Contribuir a fer que l’oferta pública de programació, serveis i infraestructures
culturals s’adeqüi cada vegada més a les expectatives i perfils dels diversos públics
potencials i eixampli el seu abast sobretot amb nous públics.
- Incentivar les propostes culturals de qualitat i risc en tots els àmbits.

3. Programa de
Circuits i Difusió
Cultural
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- Donar suport als ajuntaments i altres administracions locals a les iniciatives 
culturals que impulsin al seu territori, i promoure que hi hagi un creixement 
d’aquestes iniciatives en els llocs de baixa activitat.

3.3. Línies d’activitat

3.3.1. Gestió de gires i circuits al territori
El 2006 s’han consolidat les gires i circuits. Així s’ha elaborat un catàleg de propos-
tes d’arts escèniques, música i arts visuals i s’ha mantingut la col·laboració amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès i la Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals.
En resum, s’han fet les gires i itineraris pel territori següents: 

En l’àmbit de la música:
- Música simfònica amb l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV).
- Ressons Catalunya, per difondre propostes rellevants de cantants i músics.
- Ressons Jazz.
- Any Mozart amb l’Òpera del Liceu.
- Concerts de petit i mig format amb la Xarxa de Músiques.

En l’àmbit de les arts escèniques:
- Propostes amb suport de l’ICIC per producció i propostes de dansa amb l’ICAC.
- Algunes produccions del TNC, del Grec 2006 i del Teatre Lliure.
- Espectacles presentats als festivals Temporada Alta, el CAER de Reus i l’Alegria,
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.
- Produccions dels centres de creació de Reus i de Terrassa.
- Propostes en col·laboració amb altres productores: Focus, Anexa, Bitó...

En l’àmbit de les arts visuals:
- Gravats de Chillida.
- Escultura de Miró.
- Fotografia d’Humberto Rivas.
- Vídeo de l’Observatori OVNI i artistes becats per l’ICAC el 2004.
- Multimèdia d’artistes becats per l’ICAC el 2005.

Pel que fa a la província de Barcelona, s’ha elaborat una oferta de gires coordina-
da amb la Diputació de Barcelona. Quant a Girona, també es van acordar gires de
concerts amb la Diputació de Girona.
D’altra banda, s’ha treballat planificant l’any 2007, especialment pel que fa a les
propostes del primer semestre i també per incorporar al programa l’activitat dels
circuits Ressons Catalunya i Ressons Jazz.

El detall d’aquestes gires i itineraris és el següent:

QUADRE 1. GIRES I ITINERARIS D’ESPECTACLES ORGANITZATS PEL PROGRAMA DE CIRCUITS I DIFUSIÓ

CULTURAL. 2006

ÀMBIT Organitzador / Productor Obra Període

Arts escèniques

1 Teatre FAMDETUTeatre/ICIC nous valors Diumenge tarda d'Albert Plans Setembre-desembre

2 Teatre Teatre de Ponent Mort sobtada d'Eduardo Alonso Setembre-desembre 

3 Teatre La perla 29 Antígon. Direcció: Oriol Broggi Novembre 2006-Febrer 2007

4 Teatre CAER/Grec 2006 Conte d'hivern de W. Shakespeare Setembre-desembre
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5 Teatre Alegria, Centre d'Arts La Strada de F. Fellini Setembre-desembre

Escèniques Terrassa 

6 Teatre Carles Santos El Fervor de la perseverança Del 4.12.06 al gener/

de Carles Santos febrer 2007

7 Teatre Daniel Veronese/ Un hombre que se ahoga / Del 29.10.06 al 5.11.06

producció argentina Les tres germanes

8 Teatre Bitó Produccions L'illa del tresor de Joan Ollé – Setembre-desembre

Ester Nadal

9 Circ Ateneu Popular Nou Barris/ CIRC Rodó Setembre-desembre 

10 Dansa Iliacan/Residència Tremp/ICAC Escribo en el viento Setembre-desembre

11 Dansa Metros Bendita basada en La casa Setembre-desembre

de Bernarda Alba

Arts visuals

1 Obra Eduardo Chillida/Museo Chillida. Codis Maig 2006-desembre 2007

gràfica Chillida Leku

2 Foto- Humberto Rivas/DG de Humberto Rivas. Huellas Novembre 2006-març 2008

grafia Cooperació Cultural

3 Vídeo OVNI Arxius de l'Observatori / OVNI Resistències/Dissidències Juny 2006-desembre 2007

4 Vídeo Artistes becats 2004 / True fakes: about art, cinema Juny 2006-juliol 2007

Entitat Autònoma ICAC and misplacement

5 Multi- Artistes becats 2005 / Paisatge després del parricidi Juliol 2006-juliol 2007

mèdia Entitat Autònoma ICAC

Música

1 Concert Grup de Metall i Percussió de l'OSV Sons de Circ-Música Octubre-desembre

familiar i actors malabaristes

2 Concert Núria Piferrer, Toni Xuclà Creuats pels estrets Juny-desembre

familiar & Psàtelite

3 Concert Orquestra de Cambra Història del Petit Sastre Juny-desembre

familiar de Granollers [*]

4 Concert Orquestra Simfònica del Vallès Romeu i Julieta, Juliol-desembre

familiar de Sergei Prokofiev

5 Concert Orquestra Simfònica del Vallès L'OSV presenta: Lluís Claret A partir del 6 d’octubre

simfònic "Artista resident"

6 Concert Orquestra Simfònica del Vallès Jazz Simfònic: Gershwin Juliol-desembre

simfònic i Txaikovski/Ellington

7 Concert Orquestra Simfònica del Vallès Rèquiem de Mozart Juliol-desembre

simfonicocoral

8 Flamenc Duquende Mi forma de vivir Octubre 2006

9 Flamenc Mayte Martín (Circuit Ressons 30 años de amor al arte De l’1 de setembre 

/Boleros a Catalunya) al 30 de novembre

10 Música Barcelona Modern Project Viena: fi de segle Juny-desembre

clàssica

11 Música Cor Vivaldi - Petits Cantors Una vetllada de jazz Juny-desembre

coral de Catalunya

12 Música Lisboa Zentral Cafè Cinemondo Juny-desembre

i cinema

13 Música Pascal Comelade (Circuit Pascal Comelade en gira Del 12 d’octubre 

popular Ressons a Catalunya) al 30 de novembre

experimental

14 Músiques Orquestra Àrab de Barcelona L'Orquestra Àrab de Barcelona Juny-desembre

del món en concert
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15 Músiques Zion Gospel Spirit Live Del 18 de novembre 

religioses al 10 de desembre

16 Noves Aufgang Aufgang Juny-desembre

músiques

17 Noves Eduard Iniesta Andròmines Juny-desembre

músiques

18 Òpera Òpera Mozart Il Re Pastore Juny-desembre

de cambra

19 Orquestra Orquestra de Vent de l'OSV Del barroc al jazz Juny-desembre

de vent

20 Pop-rock Els Pets (Circuit Ressons Els Pets fan teatre Del 23.11.06 al 21.01.07

a Catalunya)

3.3.2. Suport a programacions estables
Els ajuntaments i els seus teatres municipals duen a terme una important activitat
de programació al llarg de l’any. Per donar suport a les activitats professionals de
teatre, dansa, circ, música i arts visuals municipals, durant el 2006, s’han fet 5
convocatòries de subvencions per als ajuntaments:
- S’han subvencionat 92 programacions estables d’arts escèniques i música per un
import de 2.481.731 euros.
- S’han subvencionat 43 programacions estables d’arts visuals per un import de
999.242 euros.
- S’han adjudicat subvencions per a 26 activitats culturals professionals destinades
a municipis menors de 5.000 habitants per un import de 262.178,66 euros.
- S’han donat subvencions per a 22 projectes artístics o culturals de caràcter sin-
gular per un import de 189.792,49 euros.
- S’han subvencionat 17 projectes de programació cultural intermunicipal per un
total de 255.000 euros.

QUADRE 2. DESPESA EXECUTADA EN SUBVENCIONS A PROGRAMACIONS MUNICIPALS ESTABLES

D’ARTS ESCÈNIQUES, DE MÚSICA I D’ARTS VISUALS. 2004-2006

2004 2005 2006

Nre. ajuts ¤ Nre. ajuts ¤ Nre. ajuts ¤

Arts escèniques 44 569.949,16 169 2.899.056,20 92 2.470.159,60

Música 39 299.618,00

Arts visuals 53 298.000,00 38 645.045,00 43 999.242,00

Activitats culturals 

professionals destinades 

a municipis > 

5.000 habitants - - - - 26 262.178,66

Projectes artístics 

o culturals de caràcter 

singular - - - - 22 189.792,49

Projectes de programació 

cultural intermunicipal - - - - 21 255.000,00

Total 136 1.167.567,16 207 3.544.101,20 204 4.176.372,75

3.3.3. Suport a festivals
El 2006 s’ha donat suport, a través de conveni o de subvenció exclosa de con-
currència, a 11 festivals de música i a 9 festivals de teatre arreu del territori, amb
una despesa executada de 899.600 euros.
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QUADRE 3. SUBVENCIONS A CURSOS, CICLES DE CONCERTS, FESTIVALS DE MÚSICA I DE TEATRE, DANSA

i CIRC. 2006

I. Música ¤

Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols) 60.000,00

Músiques religioses del món (Girona) 50.000,00

Festival Internacional de Música de Cambrils 15.000,00

Pau Casals (el Vendrell) 26.000,00

Música de Cadaqués 38.000,00

Música de Llívia 30.000,00

Dixieland (Tarragona) 15.000,00

FIMTP (Vilanova i la Geltrú) 66.000,00

Altaveu (Sant Boi de Llobregat) 45.000,00

Fira de Música al carrer (Vila-seca) 12.000,00

Festival Veu A(phònica) (Banyoles) 18.000,00

Total I 375.000,00

II. Teatre, dansa i circ

Ple de riure (el Masnou) 50.000,00

Titelles (Gavà) 18.000,00

Shakespeare (Santa Susanna) 50.000,00

Al carrer (Viladecans) 23.100,00

Entre Cultures (Tortosa) 60.000,00

Pallassos (Cornellà) 60.000,00

Temporada Alta (Girona) 250.000,00

Festival Trapezi / Circ (Vilanova) 30.000,00

Encirca’t (Reus) 1.500,00

Gest (Esparreguera) 12.000,00

Total II 554.600,00

TOTAL 929.600,00

3.3.4. Altres subvencions per a activitats, per àmbits

QUADRE 4. SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN ELS ÀMBITS DEL

TEATRE, LA DANSA I EL CIRC (*). 2006

Concepte ¤

I Subvencions per a centres d’arts escèniques

IMCET, Terrassa 405.556,00

Consorci del Teatre Fortuny de Reus 1.300.000,00

Total I 1.705.556,00

II Gires i circuits de teatre

Ajuntaments 40.312,00

Consorcis 15.525,00

Empreses 109.045,32

Total II 164.882,32

III. Altres ajuts directes

Xarxa de Teatre Infantil 127.000,00

Total III 127.000,00

IV. Gires i circuits de circ

Ateneu Nou Barris – Gira Circ (Bidó de Nou Barris) 6.960,00

Total IV 6.960,00

TOTAL 2.004.398,32

(*) No s’hi han inclòs les subvencions a programacions municipals estables d’arts escèniques i de música, que

conjuntament han ascendit a 2.470.159,60 euros.
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QUADRE 5. SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN L’ÀMBIT DE LA

MÚSICA (*). 2006

Concepte/Beneficiaris ¤

I. Subvencions directes

Patronat de la Música de Badalona – 25è aniversari 10.000,00

Joventuts Musicals de Catalunya 309.000,00

Artistes Intèrprets Executants – Artistas en ruta 24.000,00

Amics de l’Òpera de Sabadell 180.000,00

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa – Temporada estable de jazz 9.000,00

Total I 532.000,00

II. Subvencions a gires i circuits

Ressons: concerts de Mayte Martín 16.704,00

Ressons: concerts de Pascal Comelade 26.448,00

Ressons: concerts de Maria del Mar Bonet 29.232,00

Ressons: concerts de Joan Isaac 13.920,00

Ressons: concerts de Cris Juanico 16.008,00

Ressons: concerts de Rosa Zaragoza 14.560,00

Ressons Jazz: concerts d’Eladio Reinon Quartet 8.700,00

Ressons Jazz: concerts de Pybus Groove Quartet 7.656,00

Ressons Jazz: concerts de Joan Monné Nou Nonet 14.616,00

Gira d’Els Pets 14.848,00

Actuació de Moncho al Gran Teatre del Liceu 15.000,00

Orquestra Simfònica del Vallès – Implantació al territori 125.000,00

Total II 302.692,00

TOTAL 834.692,00

(*) No s’hi han inclòs les subvencions a programacions municipals estables d’arts escèniques i de música, que

conjuntament han ascendit a 2.470.159,60 euros.

QUADRE 6. SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN ÀMBITS

PLURISECTORIALS. 2006

Concepte/Beneficiaris ¤

I. Ajuts directes a ajuntaments

L’Ametlla del Vallès 50.000,00

Girona – Nit de Santa Llúcia 12.000,00

Girona – Orquestra Maniinski 6.000,00

Gòsol – Centenari de Picasso 10.000,00

Prades – Any Fletxa 10.000,00

Ripollet – Patronat Municipal de Joventut i Cultura 6.000,00

Sant Bartomeu del Grau – Sala Calderes 12.000,00

Sant Cugat del Vallès – Pedra i sang 6.000,00

Santa Coloma de Gramenet – Fira de teatre integratiu 6.000,00

Torelló – Patronat Municipal Teatre Cirvianum 6.000,00

Vila-seca 6.000,00

Consell Comarcal del Pallars Sobirà 12.000,00

Consell Comarcal de la Segarra 6.000,00

Total I 148.000,00

II. Ajuts directes a entitats

Fundació Garriga de Mata 75.000,00

La Casa Amarilla / Foro Iberoamericano “Sueño de Mejores Vidas” 6.000,00

Associació Obrador Sala Beckett “L’obrador d’estiu” 30.000,00

Col·lectiu l’Esbarzer – Pla d’acollida universitària 8.000,00
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Ateneu Santfeliuenc 40.000,00

Fundación Autor 187.340,00

Institut Ramon Muntaner –   Informe sobre els centres d’història local i els centres d’estudis 6.000,00

Total II 352.340,00

TOTAL 500.340,00

3.3.4. Servei d’informació i assessoria cultural als ajuntaments
S’ha mantingut un servei d’informació als ajuntaments, sobretot als tècnics 
responsables de les programacions estables, tant des del punt de vista d’aspectes
generals de l’activitat com de les qüestions concretes de les convocatòries de 
subvencions.

3.3.5. Servei de suport intern a la resta de la Direcció General i a la
Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació
Com a suport intern a la resta de la Direcció General, el 2006 s’ha treballat en la
redacció d’informes de dos tipus: 58 de territorials (de municipis, comarques, pro-
víncies) i 23 d’específics (entitats culturals, programadors, circuits, Pla d’equipa-
ments Culturals, festivals, etc.).
Des de la Direcció General de Cooperació Cultural també s’ha donat suport al
Departament de Cultura amb la redacció de 66 informes territorials per a les visi-
tes del conseller al territori.

3.3.6. Projecte de l’Agència de Serveis Culturals i Artístics al Territori
Durant el 2006 s’han fet els treballs previs per tal de definir i dimensionar ade-
quadament l’Agència de Serveis Artístics i Culturals al Territori, un ens que per-
meti eixamplar el suport que des del Departament de Cultura es dóna al territori,
a través dels seus ajuntaments, pel que fa a la difusió d’activitats professionals de
teatre, dansa, circ, música i arts visuals. Està previst que l’Agència ofereixi un catà-
leg de serveis informatius (bases de dades interactives), assessorament, programes
de suport a les programacions professionals, oferta de gires i circuits, recursos de
suport a la creació local i a la creació de públics, recursos de relació entre iniciati-
ves de difusió cultural i formació.

El Pla general d’infraestructures culturals (PGIC) forma part del Pacte del Tinell.
Té com a principals objectius el coneixement de l’estat actual de les infraestructu-
res culturals existents i determinar quines seran les necessitats futures. El PGIC ha
de servir per assenyalar quines són les necessitats del territori en funció de les
polítiques que s’hi vulguin establir. I ha de servir també per ordenar, en certa
mesura, les funcions dels agents públics que operen en el territori.
El PGIC preveu la següent tipologia d’infraestructures: museus, arxius, espais
patrimonials (centres d’interpretació), biblioteques i bibliobusos, teatres, auditoris,
sales polivalents, espais d’art, espais per a música en viu i espais ateneístics i 
associatius.
Per tal de portar a terme el desplegament del PGIC, l’any 2005, la Direcció
General de Cooperació Cultural va encarregar a l’empresa DOPEC l’elaboració
d’una base de dades amb tota la informació sobre infraestructures culturals que
posseïa el Departament de Cultura i d’un treball de camp per contrastar aquesta
informació. Complementàriament, es va encarregar un estudi sobre noves
tendències en equipaments culturals a Europa a l’empresa XABIDE. Aquests 
estudis s’han finalitzat l’any 2006.

4. Pla general 
d’infraestructures
culturals
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4.1. Pla d’Equipaments Culturals
L’any 2005, el Departament de Cultura va convocar concurs públic per a l'accés
als programes d'inversions en equipaments culturals en el període 2005-2007 
(teatres auditoris, espais de difusió d'arts visuals i sales polivalents) (Resolució
CLT/2945/2005, DOGC 4492). Les subvencions regulades en aquestes bases són
destinades a l’adequació o a la construcció de teatres auditoris, d’espais de difusió
d’arts visuals i sales polivalents, a la dotació d’equipament escenotècnic i a la
millora de les condicions de seguretat i d’accessibilitat.

Els objectius d’aquesta convocatòria són: 
- Dotar els municipis de Catalunya dels equipaments necessaris per poder garantir
una programació cultural estable i de qualitat.
- Contribuir al reequilibri territorial en l’accés a la cultura.
- Establir l’estandardització de criteris pel que fa als usos i a les característiques de les
infraestructures, que potenciï la racionalitat en la distribució dels recursos existents.
Els municipis de més de 15.000 habitants o caps de comarca han pogut optar al
programa d'inversions en teatres auditoris i espais d'art. Els municipis de menys de
15.000 habitants han pogut optar al programa d'inversions en sales polivalents.

Es van presentar 320 sol·licituds, de les quals 232 van ser admeses, 39 inadmeses 
i 49 denegades. De les admeses, 156 corresponen a projectes als quals se’ls ha 
atorgat un import de la subvenció superior a 30.000 euros i els restants 76 han
rebut un import inferior a aquesta quantitat.
D'acord amb el conveni de col·laboració corresponent amb l'Institut Català de
Finances (ICF) per regular les condicions d'una línia de crèdit, es va destinar un
total de 31.000.000 d’euros, que posteriorment es van ampliar amb 16.500.000
euros més, el que fa un total de 47.500.000 euros per tal de finançar, fins al 50%,
les inversions en equipaments culturals que facin els ajuntaments. Tanmateix,
s’han destinat també 1.500.000 euros per finançar projectes menors.
La resolució d’aquesta convocatòria ha tingut lloc el 26 de juny de 2006. Durant
el 2006, en el marc del Pla d’equipaments culturals s’ha executat una despesa
d’1.634.188 euros.

4.2. Altres subvencions per a infraestructures
Per altra banda, s’han executat un conjunt de subvencions per a infraestructures
en l’àmbit de les arts escèniques, excloses del Pla d’equipaments culturals.

QUADRE 7. SUBVENCIONS PER A INFRAESTRUCTURES EXCLOSES DEL PLA D’EQUIPAMENTS DEL

DEPARTAMENT DE CULTURA EN ELS ÀMBITS DEL TEATRE, LA DANSA, EL CIRC I LA MÚSICA. 2006

Beneficiari - Actuació ¤

I. Pla de Teatres

Ajuntament de Roses - Construcció del Teatre Municipal 60.516,30

Ajuntament de Blanes – Rehabilitació del Cinema Maryan 69.625,88

Ajuntament de Salou – Construcció del Teatre Auditori 76.436,91

Ajuntament de Sabadell – Rehabilitació del Teatre La Faràndula 51.723,42

Ajuntament de Sabadell – Ca l’Estruc de Sabadell 35.581,58

Ajuntament de Falset – Obres del Teatre L’Artesana 63.926,66

Ajuntament de Solsona – Construcció del Teatre Municipal 63.183,70

Ajuntament de Puigcerdà – Rehabilitació camerinos del teatre 7.429,09

Ajuntament de Palafrugell – Rehabilitació del Teatre Municipal 37.708,39

Ajuntament de Móra d’Ebre – Construcció d’un edifici cultural 50.904,89

Ajuntament de Viladecans – Construcció del Teatre Municipal 92.036,43
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Ajuntament de Manresa – Rehabilitació del Teatre Kursaal 70.327,05

Ajuntament de Berga – Rehabilitació del Teatre Municipal 44.547,53

Ajuntament de Mollerussa – Rehabilitació del Teatre L’Amistat 72.121,45

Total I 796.069,28

II. Altres subvencions per a equipaments d’arts escèniques

Consell Comarcal del Pallars Sobirà 10.000,00

Ajuntament de Gandesa 7.600,00

Ajuntament de Mollet del Vallès 150.000,00

Ajuntament de Paüls 100.000,00

Ajuntament de Granollers 100.000,00

Ajuntament d’Argelaguer 70.000,00

Ajuntament de Balaguer 30.000,00

Ajuntament de Figueres – Casino Menestral Figuerenc 150.000,00

Societat Musical La Lira Ampostina – Rehabilitació del teatre La Lira 26.595,39

Total II 644.195,39

III. Altres subvencions per a equipaments de música

Ajuntament de Girona – Auditori Palau de Congressos 439.987,01

Total III 439.987,01

TOTAL 1.880.251,68

QUADRE 8. SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ CULTURAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE

COOPERACIÓ CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA (*). 2006

Beneficiari – Actuació ¤

I. Subvencions per a activitats

Programa d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit de la cultura 72.000,00

Suport a programacions municipals estables   d’arts escèniques, de música i d’arts visuals 4.176.372,75

Suport a cursos, cicles de concerts i festivals de música i de teatre 929.600,00

Subvencions per a centres d’arts escèniques 1.705.556,00

Subvencions per a gires i circuits de teatre 164.882,32

Subvencions per a gires i circuits de circ 6.960,00

Altres ajuts directes al teatre 127.000,00

Subvencions directes en l’àmbit de la música 532.000,00

Subvencions per a gires i circuits de música 302.692,00

Subvencions per a activitats en àmbits plurisectorials 500.340,00

Total I 8.517.403,07

II. Subvencions per a infraestructures

Pla d’Equipaments Culturals 1.634.188,00

Pla de Teatres 796.069,28

Altres subvencions per a equipaments d’arts escèniques 644.195,39

Altres subvencions per a equipaments de música 439.987,01

Total II 3.514.439,68

TOTAL

* Inclou les subvencions de la Direcció General de Cooperació Cultural en el marc del Programa d’igualtat

d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit de la cultura.

5. Resum de 
suvencions
i inversions
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Entitat Autònoma 
de Difusió Cultural

1. Funcions 

2. Àmbits d’actuació i línies d’acció

3. Objectius operatius

4. Informació economicofinancera

5. Convocatòries públiques de fons 
de finançament per a projectes dedicats 
a les pràctiques artístiques contemporànies 

6. Un compromís amb la dansa

7. Pla de centres de creació 
i pensament contemporani

8. Premis Nacionals de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya

9. Altres programes de l’EADC

10. Unitats de producció de l’EADC: 
KRTU i Centre d’Art Santa Mònica 

11. Resum de subvencions

12. Publicacions



L’EADC s’ha convertit, fruit de la seva refundació l’any 2005, en una unitat des-
tinada a potenciar la creació i el pensament contemporani amb l’objectiu de fer
de Catalunya un país laboratori de la creació i situar-la en l’escena internacional.
La nova missió de l’Entitat se centra a oferir als artistes les condicions adequades
per afavorir l’experimentació artística, el desenvolupament de propostes arrisca-
des, la divulgació d’idees i del pensament contemporani, i el desenvolupament
de nous moviments culturals. En aquest sentit, les principals funcions són:
- Donar suport a la creativitat, a la innovació, al talent creatiu i als processos
culturals que es desenvolupen al marge de les demandes del mercat i que hau-
ran de nodrir la indústria i la societat del coneixement.
- Crear un espai específic per a l’experimentació artística, per al risc, per a la 
crítica a la cultura contemporània, i garantir la diversitat i pluralitat d’idees 
i expressions artístiques.
- Establir les fronteres de l’àmbit d’actuació sota criteris d’innovació, experi-
mentació, ús de nous llenguatges artístics, noves formes de creativitat, impuls 
a la creació d’ideologia, pensament i debat contemporani.
- Crear un territori cultural propi, un país laboratori amb capacitat d’esdevenir
referent internacional.
- Consolidar els centres o plataformes d’impuls a la producció escènica contem-
porània, augmentant les possibilitats i condicions de treball de persones, col·lec-
tius i entitats dinamitzadores de l’escena artística de Catalunya.
- Impulsar la recerca de noves formes d’expressivitat, l’experimentació amb 
els nous llenguatges, les noves formes de difusió i els nous moviments 
culturals.
- Crear o potenciar els espais de documentació i arxiu dedicats a la cultura 
contemporània.
- Establir criteris d’equilibri territorial. Afavorir àrees de Catalunya o comunitats
amb escassa infraestructura cultural impulsant el desenvolupament de projectes
i espais dedicats a les pràctiques artístiques contemporànies.
- Impulsar projectes que proposin formes d’apropament de nous públics als
llenguatges escènics contemporanis.
- Fomentar l’apropament dels llenguatges artístics contemporanis als programes
escolars.
- Fomentar el respecte per la pluralitat cultural, per la diferència i la diversitat
d’expressions artístiques sorgides del contacte entre les diferents comunitats
culturals.
- Desenvolupar estratègies alternatives de comunicació i informació per tal 
d’intensificar la participació pública en propostes culturals de difícil accés 
als ciutadans de Catalunya i assolir un major posicionament social per l’art 
i la cultura contemporània.

La base per a la creació dels projectes es basa en sis àmbits d’actuació i un seguit
de mesures transversals.

2.1. Arts escèniques (circ contemporani, teatre contemporani, dansa,
arts de carrer i performance)
És necessària una acció coordinada entre les diverses administracions de
Catalunya i entre el sector públic i el privat per elaborar un marc coherent 
de suport a les arts escèniques. Des de l’Entitat es pretén garantir l’existència
d’un territori específic per a la investigació i experimentació dels llenguatges,
per a la producció al marge de les demandes del mercat, per a la creativitat 
i per al talent creatiu. 

Entitat Autònoma de Difusió Cultural

1. Funcions 

2. Àmbits 
d’actuació 
i línies d’acció
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Establir un compromís amb la dansa ha estat un dels grans objectius del
Departament que, a través d’un pla específic de suport al sector, pretén garantir
la capacitat de producció de les companyies, la inclusió amb normalitat de la
dansa en les programacions teatrals i l’existència de públics.
Al 2006 també es comença a treballar en la redacció del Pla integral de circ 
el qual descriurà les polítiques que s’han de seguir per aconseguir que el circ 
a Catalunya pugui desenvolupar-se amb les condicions artístiques i laborals 
adequades.

2.2. Música i art sonor
Donar suport al desenvolupament de la creació musical independent i a crea-
dors catalans no inscrits en circuits industrials de distribució, afavorir la innova-
ció i la connexió de la música i l’art sonor amb altres disciplines artístiques 
i donar suport a un pla de residències de músics a institucions internacionals
són algunes de les mesures que el Departament vol impulsar.
La diversitat d’estils i tendències de la creació musical a Catalunya mereix ser
potenciada, en especial aquelles que no estan vinculades als moviments del
mercat. És necessari, per tant, elaborar un pla de suport a creadors i activitats
compromeses amb la qualitat, cal donar suport a la producció i creació, a la
innovació de llenguatges, i establir estratègies per a la creació de nous públics.

2.3. Arts visuals (cinema, fotografia, vídeo i formats documentals)
Catalunya pot arribar a ser un país laboratori de la creació, però és molt neces-
sari crear els mecanismes per donar un paper central a les arts visuals i garantir-
ne la independència de les demandes del mercat. I per això cal crear un fons
per al finançament de projectes de recerca i de producció i, per tal d’afavorir la
circulació de les obres, calen també recursos per als encontres, tallers, festivals,
centres culturals i altres projectes dedicats a la difusió de l’art contemporani. 
És necessari detectar les iniciatives ja existents que hauran de ser reconegudes,
enfortides i incloses en el panorama de la cultura contemporània a Catalunya.
Projectes o espais que estan duent a terme tasques de servei públic, de laborato-
ris d’actuació, de divulgadors d’idees i experiències artístiques contemporànies.

2.4. Arquitectura i disseny
L’arquitectura i el disseny són, a més d’una professió, una disciplina creativa.
Potenciar la recerca i la innovació en els àmbits de l’arquitectura i el disseny
contemporanis és una de les noves línies d’acció de l’EADC, que té per objectiu
fomentar la creativitat en aquests àmbits i afavorir les relacions entre investigadors
o grups de recerca de Catalunya i altres investigadors o grups d’arreu del món.

2.5. Pensament contemporani
L’EADC treballa per crear un territori específic per a la divulgació de les idees i
el pensament contemporani, per tal de fomentar l’existència de nuclis de pensa-
ment crític i impulsar el debat, la reflexió i la comunicació, i per garantir la plu-
ralitat de pensament. Més que mai és important, en aquest àmbit, treballar amb
la voluntat de servei públic que es planteja com a mesura transversal. Per tal de
garantir la pluralitat d’idees i tendències, oferir recursos a espais veritablement
crítics amb el món contemporani i fomentar el desenvolupament de la capaci-
tat crítica dels ciutadans, cal crear els mecanismes per garantir que iniciatives 
i nuclis de pensament independents tinguin un espai de lliure expressió.
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2.6. Mesures transversals: el suport a la creació multidisciplinària i la
concepció de servei públic
El segle XXI ha desdibuixat el mapa de les belles arts tradicionals. La major part
dels creadors treballen lluny de les disciplines clàssiques, de la idea de l’artista
individu. Avui, el treball en equip i en xarxa ha creat nous contextos creatius 
i formes diferents de treballar i entendre la creació. L’accés a les tecnologies
avançades ha generat una forma de treballar interdisciplinària i cada cop més
emergeixen projectes basats en la comunicació, la xarxa, l’autoria compartida,
la interrelació amb el context social, econòmic, polític, científic... El creador no
viu d’esquena als canvis que s’estan produint a la societat. 
Les polítiques impulsades des del Departament pretenen obrir un espai per fer
emergir aquests nous moviments i crear les condicions perquè persones i col·lectius
disposin dels recursos de l’Administració per desenvolupar projectes culturals 
i experiències creatives, en processos independents, que garanteixin el respecte
per la diversitat i la pluralitat de les idees i de les pràctiques culturals d’avui.

2.7. Línies d’acció
Per tal d’aconseguir els objectius fixats en cadascun dels àmbits descrits ante-
riorment, s’ha treballat en diverses direccions:
- Les 6 convocatòries obertes per a la dotació de fons de finançament a projectes
dedicats a les pràctiques contemporànies:

1. Recerca i creació: afavorir la investigació, l’experimentació i la creació 
artística
2. Producció: garantir la realització d’obres i promoure la seva introducció en
els circuits professionals.
3. Creadors en residència: incentivar la formació, la recerca, la creació i 
producció en equipaments i plataformes estables a Catalunya, a Espanya 
i al món.
4. Exhibició i difusió: donar suport a la divulgació de produccions culturals.
5. Suport a activitats professionals: ajuts al conjunt de l’activitat que porten 
a terme les organitzacions culturals.
6. Dotació d’infraestructures: donar suport a l’adquisició d’equipament i l’ade-
quació d’espais dedicats a la recerca, creació, producció i exhibició.

- Acords de cooperació cultural amb centres i projectes que ofereixen un servei
públic de desenvolupament de processos creatius i difusió de la creació contem-
porània.
- Desenvolupament del programa internacional de “Creadors en residència”.
- Acords amb ajuntaments per tal d’impulsar programes específics i permanents
de suport a les pràctiques contemporànies.

D’acord amb el procés del Departament per definir la planificació estratègica de
la seva activitat, durant el 2006 s’ha establert que l’actuació de l’Entitat
Autònoma de Difusió Cultural continuï articulant-se, com al 2005, a l’entorn 
de l’objectiu estratègic següent: potenciar la creació.
En conseqüència, l’EADC ha desenvolupat un pla d’activitats amb el consegüent
assoliment d’aquests objectius operatius:
1. Dotar de recursos els creadors per poder dur a terme projectes de recerca, 
creació, producció i difusió de les pràctiques artístiques contemporànies.
2. Donar suport a la promoció i circulació de produccions en l'escena nacional,
estatal i internacional, i introduir els creadors emergents en els circuits de la
indústria cultural.
3. Ampliar el mapa de centres de creació de Catalunya amb la consolidació de

3. Objectius 
operatius
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16 centres i la reestructuració de 3 centres ja existents, i la creació d'un total de
9 centres nous.
4. Desenvolupar el Pla de residències de creadors, passant de 12 residències al
2005 a les 17 actuals.

4.1. Desglossament de gestió econòmica

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL. 2006

Concepte ¤

Transferències corrents del Departament de Cultura 21.638.875,08

Aportacions de capital del Departament de Cultura 491.649,31

Aportacions al fons patrimonial del Departament de Cultura 90.000,00

Subvencions i col·laboracions d’empreses privades i d’altres ens públics:

- de cultura popular 70.000,00

- del Centre d'Art Santa Mònica (arts visuals) 47.000,00

- patrocini Fira del Mòbil GSM 300.000,00

Altres ingressos de gestió:

- de cultura popular 145.668,44

- explotació del restaurant al CASM 48.393,61

- del Centre d'Art Santa Mònica (arts visuals) 625,00

- provinents del CPCPTC 2.835,30

- del KRTU 700,96

- altres 2.908,04

Ingressos financers 24.379,51

TOTAL 22.863.035,25

4. Informació 
economico-
financera

265 ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL

QUADRE 2. RESUM DE LES DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Capítol I Capítol II Capítol IV Capítol VI Capítol VII

Arts visuals 241.864,93 1.199.422,96 3.339.480,00 5.663,66 248.500,00 5.034.931,55

Música 110.270,63 124.662,68 4.184.920,00 - 40.000,00 4.459.853,31

Dansa - - 5.179.711,35 - 170.000,00 5.349.711,35

Pensament contemporani - - 1.774.750,00 - 35.500,00 1.810.250,00

Circ contemporani - - 253.900,00 - - 253.900,00

Teatre contemporani - - 1.429.400,00 - 191.815,42 1.621.215,42

Cultura popular 83.325,37 336.425,62 - - - 419.750,99

Altres activitats de difusió cultural 253.708,46 1.568.838,67 270.450,00 - - 2.092.997,13

Serveis centrals 1.411.120,76 366.808,35 4.845,24 37.512,37 - 1.820.286,72

TOTAL 2.100.290,15 3.596.158,28 16.437.456,59 43.176,03 685.815,42 22.862.896,47
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QUADRE 3. DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN ARTS VISUALS. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Exposicions i instal·lacions 241.864,93 936.342,78 - 5.663,66 - 1.183.871,37

al Centre d'Art Santa Mònica

Projectes exteriors AVS - 49.000,00 - - - 49.000,00

Altres activitats arts visuals - 108.909,81 - - - 108.909,81

Activitats al Palau Moja - 105.170,37 - - - 105.170,37

Fons al manteniment - - 2.459.230,00 - - 2.459.230,00

de les activitats professionals

Fons a l’exhibició, la difusió i la divulgació - - 465.500,00 - - 465.500,00

Fons per a la producció de projectes artístics - - 122.700,00 - - 122.700,00

Fons a la recerca i la creació - - 260.850,00 - - 260.850,00

Fons per a infraestructures - - - - 248.500,00 248.500,00

Fons per a la formació - - 8.000,00 - - 8.000,00

Fons de creadors en residència - - 23.200,00 - - 23.200,00

TOTAL 241.864,93 1.199.422,96 3.339.480,00 5.663,66 248.500,00 5.034.931,55

QUADRE 4. DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN MÚSICA. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Ressons 110.270,63 83.460,22 658.000,00 - - 851.730,85

Centenari de Joaquim Homs - 29.507,58 - - - 29.507,58

Altres activitats música ICAC - 11.694,88 - - - 11.694,88

Fons al manteniment - - 1.721.500,00 - - 1.721.500,00

de les activitats professionals

Fons a l’exhibició, la difusió i la divulgació - - 1.178.100,00 - - 1.178.100,00

Fons per a la producció de projectes artístics - - 361.900,00 - - 361.900,00

Fons a la recerca i la creació - - 59.750,00 - - 59.750,00

Fons per a infraestructures - - - - 40.000,00 40.000,00

Fons per a la formació - - 130.400,00 - - 130.400,00

Fons de creadors en residència - - 75.270,00 - - 75.270,00

TOTAL 110.270,63 124.662,68 4.184.920,00 - 40.000,00 4.459.853,31

QUADRE 5. DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN DANSA. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Fons al manteniment - - 3.628.500,00 - - 3.628.500,00

de les activitats professionals

Fons a l’exhibició, la difusió i la divulgació - - 282.111,35 - - 282.111,35

Fons per a la producció de projectes artístics - - 243.800,00 - - 243.800,00

Fons a la recerca i la creació - - 96.000,00 - - 96.000,00

Fons per a infraestructures - - - - 170.000,00 170.000,00

Fons per a la formació - - 39.200,00 - - 39.200,00

Fons de creadors en residència - - 890.100,00 - - 890.100,00

TOTAL - - 5.179.711,35 - 170.000,00 5.349.711,35
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QUADRE 6. DESPESES DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN PENSAMENT CONTEMPORANI. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Fons al manteniment - - 1.128.000,00 - - 1.128.000,00

de les activitats professionals

Fons a l’exhibició, la difusió i la divulgació - - 406.500,00 - - 406.500,00

Fons per a la producció de projectes artístics - - 60.000,00 - - 60.000,00

Fons a la recerca i la creació - - 180.250,00 - - 180.250,00

Fons per infraestructures - - - - 35.500,00 35.500,00

Fons per a la formació - - - - - -

Fons de creadors en residència - - - - - -

TOTAL - - 1.774.750,00 - 35.500,00 1.810.25,00

QUADRE 7. DESPESES DE L'ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN CIRC. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Fons al manteniment - - 135.000,00 - - 135.000,00

de les activitats professionals

Fons a l’exhibició, la difusió i la divulgació - - 26.000,00 - - 26.000,00

Fons per a la producció de projectes artístics - - 24.000,00 - - 24.000,00

Fons a la recerca i la creació - - 19.000,00 - - 19.000,00

Fons per a infraestructures - - - - - ---

Fons per a la formació - - 13.600,00 - - 13.600,00

Fons de creadors en residència - - 36.300,00 - - 36.300,00

TOTAL - - 253.900,00 - - 253.900,00

QUADRE 8. DESPESES DE L'ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN TEATRE. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Fons al manteniment - - 675.000,00 - - 675.000,00

de les activitats professionals

Fons a l’exhibició, la difusió i la divulgació - - 371.500,00 - - 371.500,00

Fons per a la producció de projectes artístics - - 270.600,00 - - 270.600,00

Fons a la recerca i la creació - - 84.000,00 - - 84.000,00

Fons per a infraestructures - - - - 191.815,42 191.815,42

Fons per a la formació - - 11.200,00 - - 11.200,00

Fons de creadors en residència - - 17.100,00 - - 17.100,00

TOTAL - - 1.429.400,00 - 191.815,42 1.621.215,42

QUADRE 9. DESPESES DE L'ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN CULTURA POPULAR. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Escola d'Estiu - Festcat - 27.517,80 - - - 27.517,80

Curs Aula de Música 05-06 - 294.836,76 - - - 294.836,76

Altres despeses Cultura Popular 83.325,37 14.071,06 - - - 97.396,43

TOTAL 83.325,37 336.425,62 - - - 419.750,99



4.2. Distribució de la plantilla

QUADRE 12. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ

CULTURAL. 2006

Personal Nombre 

Funcionaris 35

Laborals fixos 10

Laborals temporals 3

TOTAL 48

Les 6 convocatòries públiques de l’EADC s’han adreçat a creadors, investiga-
dors, crítics, comissaris, organitzacions culturals, col·lectius, companyies i 
professionals de la cultura de tots els àmbits de la creació i el pensament. Han
estat obertes durant gran part de l’any per tal de facilitar i agilitzar els ajuts,
amb dues resolucions anuals coincidint amb els mesos de juliol i octubre 
(amb l’excepció de la 2a resolució dels ajuts a activitats professionals, al 
setembre, i la d’Infraestructures, al febrer).

5.1. Fons per a projectes de recerca i creació
El fons per a la recerca i la creació vol afavorir processos d’investigació, experi-
mentació i creació artística, i dotar de recursos creadors i professionals de la 
cultura per treballar en les condicions adequades. Els objectius del programa
han estat:
- Donar suport a la creació d’obres i estimular els creadors a desenvolupar 
projectes que enriqueixin l’evolució de la seva trajectòria artística.
- Contribuir al desenvolupament d’activitats d’investigació, anàlisi, crítica 
i comissariat.
- Incentivar la creació artística vinculada als àmbits científics i tecnològics.
- Facilitar el circuit cap a la producció i difusió d’obres de creadors emergents 
i la seva visibilitat en l’esfera pública.
Els fons s’han concedit en les modalitats següents: a) sol·licitants amb menys 
de cinc anys de trajectòria en circuits professionals; b) sol·licitants amb més de

5. Convocatòries 
públiques de fons 
de finançament 
per a projectes 
dedicats a les 
pràctiques 
artístiques 
contemporànies 
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QUADRE 10. DESPESES DE L'ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN ALTRES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ CULTURAL. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Premis Nacionals de Cultura - 334.001,17 270.450,00 - - 604.451,17

Altres despeses act. culturals - 37.042,52 - - - 37.042,52

Fira Internacional del Mòbil 3GSM - 625.845,76 - - - 625.845,76

KRTU 253.708,46 571.949,22 - - - 825.657,68

TOTAL 253.708,46 1.568.838,67 270.450,00 - - 2.092.997,13

QUADRE 11. DESPESES DE L'ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL EN SERVEIS CENTRALS. 2006

Àmbit Personal Activitat Subvencions Inversions Subvencions Total

corrents de capital

Despeses de funcionament i altres 1.411.120,76 89.796,78 4.845,24 37.512,37 - 1.543.275,15

Organització activitats i conf. - 6.243,24 - - - 6.243,24

Funcionament de consells i òrgans col·legiats - 30.074,13 - - - 30.074,13

Estudis i treballs tècnics - 143.173,44 - - - 143.173,44

Publicitat i comunicació - 97.520,76 - - - 97.520,76

TOTAL 1.411.120,76 366.808,35 4.845,24 37.512,37 - 1.820.286,72



cinc anys de trajectòria professional; c) suport a encàrrecs de composicions
musicals per a noves produccions de dansa, i d) suport a encàrrecs de noves 
creacions a joves coreògrafs per part de companyies de dansa estables.
S’han concedit 71 subvencions amb una dotació total de 582.850 euros.

5.2. Fons per a projectes de producció
El programa vol garantir les possibilitats de producció d’obres i facilitar la seva
introducció en els circuits professionals. S’ha adreçat a creadors i companyies de
caràcter professional que treballin en qualsevol dels àmbits artístics de creació i 
de pensament contemporani. S’han proposat projectes de caràcter anual i biennal.
S’han concedit els fons en dues modalitats: iniciatives pròpies de noves produc-
cions i noves produccions resultat d’un encàrrec.
S’han concedit 90 subvencions amb una dotació total de 1.230.000 euros.

5.3. Fons per a creadors en residència
Amb l’objectiu d’incentivar la mobilitat i l’intercanvi de creadors de Catalunya,
aquest programa ha afavorit la cooperació amb centres de recerca i creació
nacionals de Catalunya, la resta de comunitats autònomes de l’Estat i l’estranger
que els han acollit al seu equipament i els han aportat els recursos professionals
del centre per al desenvolupament del projecte. Aquest programa ha inclòs la
convocatòria fins ara anomenada “Beques d’estades a l’estranger”.
Les modalitats en què s’han concedit les subvencions han estat les següents: 
a) formació i perfeccionament; b) recerca, creació i producció; c) residències
associades de dinamització cultural al territori, i d) residència al Quebec 
per a artistes visuals.
S’han concedit 87 subvencions amb una dotació total d’1.244.370 euros.

5.4. Fons per a projectes d’exhibició i difusió
Aquest programa ha ofert fons a activitats professionals de difusió de produc-
cions artístiques i de pensament contemporani. S’ha adreçat a projectes com
exposicions, festivals, cicles, simposis, fòrums, encontres, tallers, publicacions,
arxius i tots aquells projectes que afavoreixen la difusió i circulació d’obres i de
pensament contemporani, així com l’intercanvi i la pluralitat d’idees. Els objec-
tius dels fons han estat:
- Garantir la presència de creadors i la circulació d’obres en territori català.
- Impulsar la creació i el manteniment d’arxius de manifestacions artístiques
contemporànies.
- Donar suport a activitats de pensament i garantir la circulació i l’intercanvi
d’idees i reflexions.
- Estimular els nous projectes de caràcter innovador de difusió i exhibició de
creadors de Catalunya.
- Incentivar noves formes de cooperació cultural i de treball en xarxa.
Els fons s’han concedit en les modalitats següents:
a.Organització i difusió de seminaris, tallers, jornades, etc.
b.Organització i realització d’exposicions, festivals, cicles, concursos, etc. que-
dant-ne excloses les fires i mostres de caràcter comercial.
c.Creació o manteniment d’arxius documentals de la cultura contemporània
d.Edició de publicacions impreses i electròniques.
e.Organització i difusió d’esdeveniments inclosos a les modalitats a) i b) que
s’han iniciat durant l’any 2006 però que han tingut la presentació pública
durant els mesos de gener, febrer o març de 2007.
S’han concedit 183 subvencions amb una dotació total de 2.510.711,35 euros.
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5.5. Fons de suport a les activitats professionals d’espais i centres
culturals independents, companyies, col·lectius i formacions musicals
estables, associacions i fundacions culturals
A través d’aquest programa l’EADC ofereix fons per a activitats professionals en
l’àmbit de la creació artística i el pensament contemporanis que porten a terme
associacions o fundacions de suport a sectors professionals artístics, companyies
de dansa, plataformes i col·lectius estables, espais i orquestres i formacions
musicals. Aquesta convocatòria vol fer especial èmfasi en els projectes que apro-
pin la creació, els llenguatges artístics i el pensament contemporani al públic 
no especialitzat, especialment a la població en edat escolar i en els projectes que
afavoreixin el diàleg intercultural com a eina de cohesió social i que incentivin
el desenvolupament de noves expressions creatives de les cultures que conviuen
a Catalunya.
Aquests fons s’han concedit amb caràcter anual, biennal i triennal per a projec-
tes que s’han fet durant l’any 2006 i per a projectes que es duen a terme durant
els períodes 2006-2007 o 2005-2007.
Les modalitats del fons han estat les següents: 
a.Associacions o fundacions culturals representatives de sectors professionals.
b.Espais i centres culturals independents, que tinguin un espai accessible al
públic de forma permanent, impulsats per entitats privades sense ànim de lucre
domiciliades a Catalunya
c.Plataformes o col·lectius amb una trajectòria estable, impulsats per entitats
privades sense ànim de lucre i empreses domiciliades a Catalunya amb establi-
ment permanent. Han de fer presentacions públiques de la seva activitat dos
cops a l’any com a mínim.
d.Companyies de dansa. Opten a aquesta modalitat les entitats privades sense
ànim de lucre i les empreses domiciliades a Catalunya que hagin mantingut
una activitat permanent durant els tres últims anys, com a mínim.
e.Orquestres i formacions musicals estables de caràcter professional. Opten 
a aquesta modalitat les entitats privades sense ànim de lucre i empreses domici-
liades a Catalunya que hagin mantingut una activitat permanent durant els tres
últims anys, com a mínim.
S’han concedit 145 subvencions amb una dotació total de 9.936.230 euros.

5.6. Fons per a la dotació d’infraestructures
A través d’aquest programa, l’EADC col·labora en adquisició d’equipaments 
i l’adequació de locals dedicats a la recerca, creació, producció i exhibició 
de pràctiques artístiques contemporànies de caràcter professional. No preveu
despeses de manteniment (lloguer, despeses d’aigua, llum, telèfon, gas, etc.) 
Els sol·licitants han d’acreditar un mínim d’activitat superior a 5 anys.
S’han concedit 31 subvencions amb una dotació total de 685.815,42 euros.

El Departament de Cultura va detectar en anys anteriors certes mancances 
en el suport a la creació contemporània que, en el cas de la dansa, van dibuixar
un sector feble amb poques possibilitats de creixement. És per això que l’any
2005 s’ha creat un programa d’acció específic amb unes determinades prioritats
i línies d’actuació.

6.1. Les companyies i col·lectius de dansa: consolidar el sector 
Objectius
- Oferir un marc de continuïtat de treball a les companyies estables amb 
trajectòria per tal que els permeti planificar el seu treball a llarg termini.

6. Un compromís 
amb la dansa
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- Augmentar els recursos de suport a la dansa.
- Crear programes de recerca, creació i producció d’espectacles de dansa.
- Donar suport a la nova creació i als creadors emergents.

Línies d’actuació
- L’any 2005 es van signar 14 convenis triennals per un import d’1.288.000
euros el 2006 
- L’any 2006 s’han signat 3 convenis biennals per 240.000 euros el 2006.
- L’any 2006 s’ha donat suport a 7 projectes de recerca d’espectacles de dansa
amb una dotació final de 47.000 euros. 
- L’any 2006 s’ha donat suport a 16 projectes de producció d’espectacles de
dansa amb una dotació de 248.800 euros. 

6.2. Els espais: centres de creació, producció i exhibició de dansa
Objectius
- Donar suport al manteniment de les activitats del centre de referència per 
a la dansa a Catalunya: el Centre de les Arts en Moviment.
- Descentralitzar l’activitat de dansa i establir acords de col·laboració entre
municipis i companyies: el programa creadors en residència.
- Consolidar i ampliar la xarxa d’espais dedicats a la creació, producció i difusió
de la dansa i facilitar el treball de col·lectius i espais emergents.
- Crear i consolidar un mapa de festivals i altres plataformes de difusió de la dansa.

Línies d’actuació
- L’any 2006, s’ha donant suport al manteniment d’activitats del Centre de les
Arts en Moviment al Mercat de les Flors creat l’any 2005 per iniciativa conjunta
entre l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Nacional de les Arts
Escèniques i la Música (INAEM, Ministeri de Cultura) i el Departament de
Cultura, com a centre de referència internacional per a la recerca, la creació i 
la difusió de la dansa i les seves connexions amb altres disciplines de la creació 
i el pensament. 
- L’any 2006 continua el Programa de residències iniciat l’any 2004, que repre-
senta la col·laboració dels ajuntaments que acullen el projecte, una companyia
o creador i el Departament de Cultura, amb la voluntat de crear un mapa a
Catalunya d’activitat en dansa. El programa té 17 companyies de dansa catalanes
que estan en procés de desenvolupament de projectes de creació i producció
d’obres associades a equipaments professionals repartits per tot el territori. Un
dels punts forts del programa ha estat el treball de creació de públics per part 
de la mateixa companyia, que s’ha fet treballant amb l’entorn local, 
a través de la implicació d’agents diversos com escoles, entitats i col·lectius 
vinculats a la realitat social i cultural de cada municipi.
Les companyies acollides són: Thomas Noone (Barcelona), Metros (Esparreguera),
Cobosmika (Palamós), Mar Gómez (el Prat de Llobregat), Nats Nus i Color
Danza (Sant Cugat del Vallès), Iliacan (Tremp), Bebeto Cidra (Vic), Las
Malqueridas (Vilafranca del Penedès), Raravis (Sabadell), Increpación
(Badalona), Associació Bipol.art (l’Hospitalet), Marta Carrasco (Vilanova del
Vallès), Companyia de Ballet David Campos (Santa Coloma de Gramenet), Cia.
Patas Arriba (Tarragona), Art Transit Dansa (Mataró), i Lanònima Imperial (Reus).
- L’any 2006 s’han destinat 282.111,35 euros a activitats de difusió de la dansa,
que han inclòs cicles i mostres, publicacions i altres activitats d’exhibició. 
Cal destacar Dies de Dansa, que pertany a la xarxa internacional Ciutats que
Dansen, així com el nou festival internacional de dansa LP07, iniciativa del
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col·lectiu La Porta, el Festival Tensdansa de Terrassa i la programació de dansa
del Sant Andreu Teatre.

6.3. La creació de nous públics
Objectius
- Crear mecanismes d’apropament de la dansa al major nombre de ciutadans.

Línies d’actuació
- L’any 2006 s’ha impulsat el segon abonament conjunt de dansa, amb un
bàner al web del Departament de Cultura i a alguns diaris digitals i un espot fet
pel Departament de Cultura i Mitjans del 012. L’abonament conjunt de dansa
és una eina pensada per als ciutadans, per tal de facilitar l’accés a la informació
i als espectacles, i per ampliar i fidelitzar el públic de la dansa. El Departament
de Cultura, conjuntament amb el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu i el
Teatre Nacional de Catalunya va impulsar el 2005 un abonament conjunt 
per a tots els espectacles de dansa dels equipaments. 
- L’any 2006 l’espot publicitari “La dansa a les teves mans”, fet l’any 2005 
pel Departament de Cultura i la Direcció General de Comunicació del
Departament de la Presidència de la Generalitat, s’ha difós al web del
Departament i s’ha reenviat en un format adequat perquè el puguin difondre
altres institucions, teatres i companyies de dansa. L’objectiu de l’espot és 
la sensibilització envers la dansa amb motiu del seu dia internacional. 
- L’any 2006 el Departament de Cultura ha col·laborat en l’emissió de l’espot
publicitari fet per al Festival de Dansa de Sant Andreu Teatre, Dansat, a Televisió
de Catalunya i ha facilitat el contacte perquè s’emetés també a BTV sense cost.
El Departament també ha fet possible una campanya de falques 
de ràdio a Catalunya Ràdio.
- L’any 2006 el Departament de Cultura ha fet algunes insercions informatives 
a l’On Anem en premsa diària, tant per a produccions de companyies de dansa
com Errequerre i Iliacan, com per festivals de dansa, tals com Atlas 06 o
Tensdansa.  
- L’any 2006 el Departament de Cultura atorga a La Caldera, Centre de Creació
de Dansa i Arts Escèniques Contemporànies, el Premi Nacional de Dansa per la
tasca feta des del 1995. L’atorgament d’aquest premi, en el context de la totalitat
dels Premis Nacionals de Cultura, es difon a través de l’àrea de comunicació 
i el web del Departament de Cultura.
- L’any 2006 s’emeten 13 capítols de 30 minuts que presenten una selecció dels
millors vídeos de dansa internacionals i catalans, en un projecte de col·laboració
entre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), l’associació NU2’S 
i el Departament de Cultura. 

El Pla de centres de creació i pensament contemporani inclou des del reforç a
les estructures ja existents a un pla de xoc per dotar diversos punts del territori
català d’un centre que dinamitzi l’activitat creativa que es desenvolupa a la
zona i que ofereixi espais per fomentar nous llenguatges i nous projectes. 
El funcionament en xarxa dibuixa un laboratori amb centres d’investigació 
i recerca arreu del territori. Durant l’any 2006, s’ha continuat treballant tant en
la consolidació i el reforç d’espais existents dedicats a les arts contemporànies
com en l’impuls d’iniciatives noves, ja sigui a través dels convenis a tres anys
signats el 2005, ja sigui treballant en col·laboració amb municipis que han 
presentat propostes. Actualment es vol crear una important xarxa a partir 
de l’obertura de nous espais, de la millora dels lligams entre els existents 
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i del foment d’experiències i projectes comuns. L’EADC ha col·laborat amb 
els centres següents: 

Centres en funcionament
- Hangar (Barcelona): aportació de 250.000 euros per al 2006 d’acord amb el
que indica el conveni triennal que es va signar per al període 2005-2007.
- Centre d’Art La Panera (Lleida): aportació de 330.000 euros per al 2006 d’acord
amb el que indica el conveni triennal que es va signar per al període 2005-2007.
- Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró: 
el conveni de l’any 2006-2007 ha acordat una subvenció de 170.000 euros 
per a l’exercici 2006.
- Espai de creació contemporània (Olot): s’ha atorgat a l’Ajuntament d’Olot
150.000 euros per col·laborar en els projectes Panorama (suport a creadors 
escènics), Espai Zero (producció i difusió de projectes inèdits) i les beques d’arts
visuals i comissariat.
- Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona): el pressupost de l’EADC dedicat al
CASM ha estat d’1.183.871,37 euros.
- Nau Côclea (Camallera): aportació de 110.000 euros per al 2006 d’acord amb
l’indicat a la triennal del 2005-2007.
- Centre d’Art i Natura (Farrera de Pallars): aportació de 40.230 euros per al 2006
d’acord amb el que indica el conveni signat al 2005 per al període 2005 al 2007.
- La Caldera. Centre de creació de dansa i arts escèniques contemporànies
(Barcelona): aportació de 120.000 euros pel 2006 d’acord amb el que indica el
conveni signat al 2005 per al període 2005 al 2007.
- La Porta. Dansa Independent Barcelona: aportació de 150.000 euros per al 2006
d’acord amb el que indica el conveni signat al 2005 per al període 2005 al 2007.
- La Poderosa (Barcelona): aportació de 40.000 euros per al 2006 d’acord amb el
que indica el conveni signat al 2005 per al període 2005 al 2007.
- La Sospechosa. Col·lectiu d’investigació i creació entorn al cos (Barcelona):
aportació de 18.000 euros per a la línia d’activitats del col·lectiu.
- L’animal a l’esquena, centre de creació (Celrà): aportació de 110.000 euros 
per al 2006 d’acord amb el que indica el conveni signat al 2005 per al període
2005 al 2007.
- Centre de les Arts de Moviment (Mercat de les Flors, Barcelona): Subvenció
d’1.300.000 euros.
- Fundació Joan Brossa (Barcelona): L’EADC atorga una subvenció de caràcter
biennal per a la línia d’activitats de 43.000 euros per al 2006, així com també
una exclosa de concurrència pública per un import de 30.000 euros per comple-
tar l’adequació i l’adquisició de l’equipament del local.
- Fundació Privada Espai Guinovart (Agramunt): aportació de 47.500 euros 
per a activitats i 12.500 euros per a infraestructures.
- Fundació Espais (Girona): concessió d’una subvenció biennal per activitats 
de 100.000 euros al 2006.
- Fundació Privada Antoni Tàpies (Barcelona): aportació de 90.000 euros 
per al projecte Majories urbanes 1900-2025.

Centres en fase de reestructuració
- Espai Comafosca. Node d’Art i Pensament (Alella): aportació de 9.000 euros
per a infraestructura i 30.000 euros per a activitats.
- L’Estruch (Sabadell): L’EADC atorga a l’Ajuntament de Sabadell una subvenció
per als exercicis 2006 i 2007 a través d’un conveni. La quantitat atorgada per 
al 2006 és de 45.000 euros.
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- Tinglado 2 (Tarragona): concessió de 40.000 euros per fer estudis de recursos
de la nova etapa. 

Projectes de futur. Nous centres de creació
- Centre d’Art (Girona): S’ha signat un conveni entre l’Ajuntament de Girona 
i l’EADC per portar a terme la fase d’impuls del Centre d’Art. L’Ajuntament
també aportarà un espai de treball, infraestructura i recursos humans per al
desenvolupament del projecte. La direcció tècnica del projecte s’encarregarà al
cap de l’Àrea de Cultura i Esports i a la directora del Centre Cultural La Mercè. 
- Centre d’arts visuals. Roca Umbert (Granollers): Convertir Roca Umbert en un
medialab que habiliti part de les seves instal·lacions amb aquelles infraestructu-
res bàsiques (com la creació d’un plató) que són veritables dèficits en el camp
del vídeo. S’ha convidat la Fundació Hangar-AAVC i diversos col·lectius d’artis-
tes locals a participar en la definició del projecte. 
- Centre d’arts del moviment. Roca Umbert (Granollers): l’EADC encarrega 
un avantprojecte d’aquest futur espai de recerca, creació i producció escènica
contemporània entre dansa, circ i noves propostes interdisciplinàries. Espai 
que faciliti eines per al diàleg entre artistes, públic i la realitat que els envolta 
i que pretén establir connexions entre la creació contemporània catalana i 
les xarxes de residències i circuits d’exhibició internacionals.
- Centre de dansa (Terrassa): crear un centre coreogràfic d’interès nacional 
i internacional incloent el festival Tensdansa i la Companyia Mudances a
Terrassa. La Generalitat estudiarà l’aportació dels recursos necessaris per 
adequar l’espai del futur centre.
- Centre de creació i pensament contemporanis (Vic): el 2006 s’ha signat un con-
veni marc entre l’Ajuntament de Vic, el Departament de Cultura i l’Associació
per a les Arts Contemporànies (HAAC) de Vic amb els objectius següents: treba-
llar en la definició del projecte ja existent, concretar els pressupostos i la previsió
de despeses, determinar la forma jurídica i redactar-ne la constitució.
- Taller BDN (Badalona): Centre de creació, producció i difusió d’escultura.
L’Ajuntament de Badalona té llogat el local i té signat un conveni amb el Taller
BDN. L’Ajuntament de Badalona, el Taller BDN i l’EADC han signat un conveni
pel qual l’Ajuntament de Badalona aporta el lloguer de l’espai i l’EADC ofereix
recursos per a una primera fase de rehabilitació de l’edifici.
- Centre de Circ La Vela (Vilanova i la Geltrú): establir els fonaments d’un cen-
tre de residència per a companyies i artistes de circ, establert a la ciutat per a un
període de dos anys (2006/07) amb voluntat de continuïtat, que doni satisfacció
a alguna de les demandes que ens han fet conèixer els professionals del circ a
Catalunya. L’EADC ha signat un conveni de dos anys amb l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

El Departament de Cultura ha encarregat a l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, per segon any consecutiu, la producció de la gala de l’acte de 
lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
La dotació de cadascun dels Premis és de 18.030 euros.

Els guanyadors han estat els següents: 
- Arquitectura i espai públic: Josep-Antoni Llinàs per la Biblioteca Jaume Fuster
de Barcelona i per la seva aportació a l’arquitectura contemporània.
- Arts visuals: Antoni Abad pel projecte canal* ACCESSIBLE Barcelona 2006.
- Audiovisual: Lala Gomà per la seva trajectòria com a realitzadora de reportatges
i documentals.

8. Premis Nacionals 
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- Cinema: Marta Balletbó-Coll per la pel·lícula Sevigné.
- Circ: Rodó, producció del Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de Nou Barris, per
la seva contribució a la renovació del llenguatge circense.
- Cultura popular: Joan Soler i Amigó pel primer volum de la nova enciclopèdia
Tradicionari.
- Dansa: La Caldera, Centre de creació de dansa i arts escèniques contemporànies,
per la tasca feta des del 1995. 
- Disseny: Pati Núñez per la seva trajectòria professional.
- Literatura: Biel Mesquida per l’obra Els detalls del món. 
- Música: Orfeó Català per la seva activitat del 2005, resultat d'un treball de
renovació iniciat el 1998.
- Patrimoni cultural: Museu del Cinema de Girona per la seva col·lecció.
- Pensament i cultura científica: Anna Veiga per la seva trajectòria.
- Periodisme: Milagros Pérez Oliva per la seva trajectòria.
- Projecció social de la llengua catalana: Escola Valenciana-Federació
d’Associacions per la Llengua per la defensa i ús del català al País Valencià.
- Teatre: Lluís Homar per la seva interpretació a l’obra L’Home de teatre.

Els principals programes de l’EADC durant el 2006 han estat els següents:
- Plans integrals sectorials: L’EADC té la necessitat de copsar els moviments 
creatius i associatius de la cultura contemporània i planificar les línies de la
política cultural de futur. Cal ser receptius als canvis constants que s’efectuen
en cada sector cultural. L’EADC ha iniciat la redacció del Pla integral de dansa 
ja que és l’únic interlocutor del Departament amb l’Associació de Ballarins,
l’Associació de Companyies i la comissió assessora. Seguint aquest mateix pro-
cediment, l’EADC ha començat el Pla integral de circ d’acord amb l’Associació
Professional de Circ de Catalunya (APCC). Actualment disposem del primer
esborrany per obrir el diàleg amb l’ICIC i la Direcció General de Cooperació
Cultural, l’Associació i la comissió assessora.
- Participació de l’EADC a Mercartes: del 15 al 17 de novembre s’ha celebrat a
Sevilla “MERCARTES, Mercado de las Artes Escénicas”, un espai de trobada dels
diversos agents que conformen l’activitat econòmica de les arts escèniques a
escala estatal amb l’objectiu de fomentar intercanvis i servir de plataforma 
de promoció per al desenvolupament del teatre, la dansa, la música i les arts
multidisciplinàries. El Departament de Cultura de la Generalitat hi ha assistit
amb l’objectiu de difondre l’estat actual de les arts escèniques a Catalunya.
- Cinema en curs: Aquest és un projecte pilot que introdueix la creació cinema-
togràfica a les escoles i els instituts com a experiència artística capaç de jugar un
paper fonamental en la formació i el desenvolupament de nens i joves. En
aquest curs 2006-2007 s’ha iniciat la segona edició del projecte, en què hi parti-
cipen uns 150 alumnes de primària i secundària de 10 centres de diverses pobla-
cions catalanes. Aquesta iniciativa, pionera a l’Estat espanyol, està organitzada
per l’associació A Bao A Qu i és possible gràcies al conveni de col·laboració amb
els Departaments de Cultura i d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També
hi col·laboren altres entitats vinculades a l’educació i la cultura: la Filmoteca 
de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el Cinema Truffaut de Girona. 
Els tallers s’elaboren en col·laboració amb ‘Le cinéma, cent ans de jeunesse’, 
el dispositiu pedagògic de la Cinémathèque Française. L’EADC hi ha aportat,
mitjançant un conveni pluriennal, la quantitat de 54.000 euros per al 2006.
- Catalunya Crea: itinerari de “Paisatge després del Parricidi” a la Fundació
Espais de Girona del 10 febrer al 15 de març i a la sala d’exposicions Can
Palauet de Mataró del 21 d’abril al 28 de maig.

9. Altres programes 
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- Actuacions internacionals: 
- IRIS: Xarxa de directors artístics d’estructures de creació, producció i exhibi-
ció d’arts escèniques contemporànies de l’Europa del sud (Itàlia, Espanya,
Catalunya, França i Portugal) que es reuneix bianualment per establir políti-
ques de col·laboració. L’EADC ha acollit la darrera trobada de la xarxa a
Barcelona que s’ha fet del 17 al 19 de novembre de 2006.
- Conveni per l’intercanvi de residències d’artistes entre Quebec i Catalunya:
l’EADC ha establert un conveni d’intercanvi d’artistes visuals amb el Consell
de les Arts i les Lletres del Quebec (CALQ) amb residència al centre Hangar
(Catalunya) i AxeNéo7 (Quebec) amb l’objectiu de permetre el desenvolupa-
ment dels artistes de Catalunya a l’estranger. La beca inclou l’allotjament, 
una assegurança d’accident i despeses mèdiques durant l’estada i la quantitat 
de 7.150 euros que s’administraran directament en concepte de despeses de 
subsistència, viatge, despeses de materials, transport local i transport del
retorn de les obres.

10.1. KRTU
Activitats
- Exposició “L’art del risc. Circ contemporani català”. Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, del 12 de gener al 5 de març. Biblioteca Pública
de Lleida, del 16 de maig a l’11 de juny. La Bisbal d’Empordà, del 14 de juliol 
al 20 d’agost. Organitzada pel KRTU, del Departament de Cultura de la
Generalitat,  amb la col·laboració del CCCB i l’APCC. 
- Seminari “El circ i la poètica del risc”, amb motiu de l’exposició “L’art del risc.
Circ contemporani català”, del 14 al 16 de febrer al CCCB. Organitzat pel KRTU
amb la col·laboració del CCCB i l’APCC.
- Presentació del llibre Hospital 106, 4t 1a, dijous 30 de març al Centre d’Art Santa
Mònica. Organitzada pel KRTU i el Centre d’Art Santa Mònica del Departament
de Cultura de la Generalitat, amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona, l’Escola Massana i la Fundació Espais.
- Conferència de Jean Bollack, “Poesia contra poesia. Celan i la literatura”,
dimarts 2 de maig a l’Institut Universitari de Cultura (UPF). Organitzada pel
KRTU i l’Institut Francès de Barcelona (IFB), amb la col·laboració de: Institut
Universitari de Cultura (UPF), Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis (UdG),
Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).
- Debat “Parménides” amb Jean Bollack, Luis Bredlow, Manuel Carbonell i Jaume
Pòrtulas; moderat per Xavier Riu. Dimarts 2 de maig a la Societat Catalana
d’Estudis Clàssics. Organitzat pel KRTU i l’Institut Francès de Barcelona (IFB),
amb la col·laboració de l'Institut Universitari de Cultura (UPF), la Càtedra d’Art 
i Cultura Contemporanis (UdG) i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).
- Conferència de Jean Bollack, “Poesia i religió. Celan, Mallarmé, Frénaud”,
dimecres 3 de maig a l’Institut Francès de Barcelona. Organitzada pel KRTU 
i l’Institut Francès de Barcelona (IFB), amb la col·laboració de l’Institut
Universitari de Cultura (UPF), la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis (UdG) 
i Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).
- Conferència de Jean Bollack, “L’hermenèutica crítica”, presentada per Maria-
Josep Balsach, dijous 4 de maig a la Facultat de Lletres de Girona. Organitzada
pel KRTU i l’Institut Francès de Barcelona (IFB), amb la col·laboració de
l’Institut Universitari de Cultura (UPF), la Càtedra d’Art i Cultura
Contemporanis (UdG) i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).
- Conferència de George A. Yudice, “Violència i cultura”, dilluns 22 de maig 
a la Fundació Antoni Tàpies. Organitzada pel KRTU i la Fundació Antoni
Tàpies, amb la col·laboració de la UdG.
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- Encontre de creadors “Visible Invisible. L’art contemporani i els mitjans 
de comunicació”, 1 i 2 de juny a Can Xalant (Mataró). Organitzat pel KRTU,
Can Xalant i l’Ajuntament de Mataró-Patronat Municipal de Cultura.
- Taller d’Alfredo Jaar “L’estètica de la resistència”, del 5 al 8 de juny a Can
Xalant (Mataró). Organitzat pel KRTU, Can Xalant i l’Ajuntament de Mataró-
Patronat Municipal de Cultura.
- Presentació del film d’Alfredo Jaar, Muxima, el 7 de juny a la Fundació Antoni
Tàpies. Organitzada pel KRTU amb la col·laboració de la Fundació Antoni Tàpies.
- Exposició “Carles Santos. Visca el piano”, del 29 de juny al 5 de novembre a la
Fundació Joan Miró. Del 24 de gener al 25 de març al centre Octubre CCC
(València). Organitzada pel KRTU i la Fundació Joan Miró. Amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vinaròs, Caixa de Vinaròs i la Societat General d’Autors i
Editors (SGAE).
- Encontre “Intel·ligència Col·lectiva (Noves fronteres de la ciència l’art i el pen-
sament)”, 12 i 13 de setembre a l’Auditori de Caixa Catalunya (La Pedrera)
- Presentació del llibre de Carles Santos Textos escabetxats, amb motiu de la clo-
enda de l’exposició “Carles Santos. Visca el piano”, el 2 de novembre de 2006 a
la Fundació Joan Miró. Organitzat pel KRTU i la Fundació Joan Miró. Amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Vinaròs, la Fundació Caixa Vinaròs i la SGAE.
Fundació Autor.
- Conferències, col·loqui internacional i taula rodona “Setmana Lautréamont.
L’Altre de la literatura”. Del 20 al 25 novembre 2006 a la UAB, la Residència
d’Investigadors del CSIC i la Fira de Montjuïc. Organitzat pel PEN Català, el
Grup de Recerca en Escriptures Subversives i l’Association des Amis Passés
Présents et Futurs d’Isidore Ducasse, amb la col·laboració del KRTU.
- Conferència inaugural del VIII Col·loqui Internacional Lautréamont a càrrec
de Josep Palau i Fabre, “L’alquímia del bé i del mal”, el 23 de novembre a la
Residència d’investigadors. Organitzat pel KRTU amb la col·laboració de la
Residència d’Investigadors.
- Conferència a càrrec de Juan Goytisolo “Diàlegs sense fronteres”, el 28 de novem-
bre de 2006 a la Biblioteca de Catalunya. Organitzat pel KRTU i la Biblioteca de
Catalunya amb la col·laboració del Círculo de Lectores i l’Ateneu Barcelonès.

10.2. Centre d’Art Santa Mònica (CASM)
El CASM ha continuat amb la seva labor de treball en art contemporani, amb
els trets següents:
- El CASM posa el seu accent en el context local. El treball amb els artistes nacio-
nals és l’eix vertebrador de la seva programació, i els proposa la producció d’una
peça de referència en la seva carrera. El mateix és aplicable als curadors, crítics i
teòrics que produeixen projectes al Centre. D’aquesta manera, vol ajudar a la
consolidació de les seves carreres professionals i a la seva validació i difusió.
- És per això que al llarg de 2006 s’ha posat en marxa l’Arxiu_Dossiers.
- Per a assolir aquest objectiu, el CASM també exposa artistes estrangers, que li
permeten validar el seu discurs, generar un context i atreure l’atenció necessària.
- El CASM posa els seus recursos en la generació de nous treballs, tant obres
d’artistes com projectes de pensament. Voluntàriament, renuncia a artificis 
de presentació d’obra innecessaris. 
- El CASM vol investigar nous formats de treball, sense renunciar al més tradi-
cional de l’exposició. Dintre d’aquesta línia, s’han posat en marxa les NITS
CASM, que continuen al llarg del 2007.
- El CASM vol assolir les cada dia més altes expectatives culturals i d’oci del seu
públic. Per això desenvolupa un programa educatiu que dota d’eines de pensa-

277 ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL



ment els més joves. Vol estar obert a tots els seus possibles visitants, des del més
expert fins al que no acostuma a visitar museus, incloent-hi els turistes (el cen-
tre és a la Rambla).

10.2.1. Visitants
Al llarg del 2006, el CASM ha rebut 56.369 visitants. Això representa un lleuger
increment del 2,03% respecte del 2005.
S’han fet un total de 29 visites comentades a grups, principalment alumnes de
Batxillerat.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITANTS A LES EXPOSICIONS DEL CENTRE D’ART SANTA

MÒNICA. 2002-2006
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10.2.2. Exposicions
- Fins al 5 de març: Antoni Abad: “Canal*ACCESSIBLE”;  Tony Matelli: “Abandon”.
- Del 17 de març al 7 de juny: Lars Arrhenius: “Urban Stories”; Mike Nelson:
“After Kerouac”; Francesc Ruiz: “Kiosk Downtown”.
- Del 30 de juny al 25 de setembre: Luis Bisbe: “Join Us”; Joachim Koester:
“Fantasmal”; Alejandra Salinas & Aeron Bergman: “Vertigo”; Becats Fundació
Guasch Coranty (David Bestué, Jordi Ribes, Teo Baró, Santiago Vic, Momu &
Noes, Telmo Moreno, Jonathan Millán i Jaron Rowan).
- Del 20 d’octubre al 3 de desembre: Fernando Sánchez Castillo: “Manu
Militari”; Muntean/Rosenblum: “Shroud”; Dave Hullfish Bailey: “Elevate/Or”.
- A partir del 15 de desembre: Joan Morey: “Postmortem” (programa expositiu
conformat en un panell de 7 performances); Jack Pierson: “Sense Títol”; Tomas
Saraceno: “On Water”.

10.2.3. Consulta
- Fins al 5 de març de 2006: “Copyfight” a cura d’Òscar Abril Ascaso i Elástico.
- Del 15 de març al 7 de juny: “Franz West sense Franz West”, a cura de Veit
Loers.
- Del 30 de juny al 24 de setembre: “Sensorama”, a cura d'EL Perro; “L’art 
d’acció des de l’arxiu aire”, a cura de Joan Casellas i Xavier Moreno.
- Del 6 d’octubre fins al 3 de desembre: “Si us plau gràcies de res:
Reenactment”, a cura de Víctor Palacios; “L’art d’acció des de l’arxiu aire”, 
a cura de Joan Casellas i Xavier Moreno.
- Del 15 de desembre al 4 de març: “Merch & Promo”, a cura de Quim Tarrida.

10.2.4. Pòster#
El projecte d’edició de Pòster neix l’any 2006 amb un tiratge de 2.000 exem-
plars de distribució gratuïta entre el públic visitant del CASM. Durant aquest
any 2006 hi han participat:
- Pòster#1: David Bastué i Marc Vives: “Moments Rellevants...”, 2006.
- Pòster#2: Cristina Buendía: “Sense Títol”, 2006.
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- Pòster#3: Ignasi Aballí: “Inventari (Malalties Oculars)”, 2006.
- Pòster#4: Iñaki Garmendia: “Dark-Drunker-Rocket”, 2006.

10.2.5. Presentació d’Arxiu Dossiers
El 15 de novembre s’ha celebrat la presentació del nou projecte del CASM Arxiu
Dossiers: un espai de documentació d’artistes seleccionats per una taula de
comissaris posat a disposició de crítics i comissaris. Una eina d’investigació 
que permet conèixer de manera àgil el context local. A l’acte hi han assistit
periodistes, professionals del sector i la majoria dels artistes acollits al 
projecte.

10.2.6. Inici de les Nits CASM
Durant els canvis d’exposicions, quan el CASM és buit, un col·lectiu o persona
programa una nit temàtica. Acció en directe, música, performance, projeccions
individuals, documentació, etc.
- 5 de desembre Nit CASM Hangar Obert: Aterratge d’artistes d’HANGAR al
CASM. Àrees: En directe!, Vídeo, Projectes, Hackeo.

10.2.7. Exposicions itinerants i coproduccions
- “Ciutats Ocasionals”: Continua el recorregut internacional d’aquest projecte,
ara amb suport del SEACEX, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior.
Al llarg del 2006 s’han posat en marxa els projectes amb institucions de Buenos
Aires, São Paulo, Santiago de Xile, Istanbul, Bogotà i Bangkok, entre d’altres.
- “Franz West sense Franz West”: El projecte ha estat convidat a participar 
a la Biennal de Venècia, comissariada per Robert Storr.
- “Elevate/Or”, de Dave Hullfish Bailey: projecte coproduït amb la Secession 
de Viena.
- “Shroud, de Muntean/Rosenblum”: projecte fet en coordinació amb el MUSAC
de Lleó.

10.2.8. Activitats
- “In-to Exhibition”: alternatives a l’exposició: projecte de Beatriz Herráez que
s’estén fins a finals del 2006. És un ambiciós projecte de recerca sobre les possi-
bilitats del treball en art en dispositius innovadors. Han participat a les sessions
de treball fetes al mes de febrer: Fito Rodríguez (Fundació RDZ), Jorge Luís
Marzo (comissari i investigador privat) i David G. Torres (comissari i crític
d’art). Durant el mes de març la setena sessió de treball s’ha fet a Los Angeles
art2102 amb la participació de: Erlea Maneros, Magalí Arriola i Walead Beshty,
entre d’altres. Al mes de maig s’han fet dues sessions de treball: una entrevista
oberta amb Miquel Borja Villel a la Facultat de Belles Arts, i la segona amb
Tania Pardo, Erlea Maneros al CASM.
- Dies de Bioart 2006: del 15 al 16 de febrer. A càrrec de Càpsula. Organitzats
per Càpsula, Dies de Bioart’06 són un seguit de tallers i debats, presentacions 
i un espai de consulta entorn de l’art biològic i viu. S’ha organitzat un taller
amb Laboratoris de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb
SymbioticA Tissue Engineering and Art Workshop dirigit per Oron Catts de la
University Western Australia. Un seminari el 16 i 17 de febrer.
- In-Stitution: un projecte d’investigació sobre models institucionals a Europa.
L’usuari del projecte en línia pot escoltar les entrevistes segons criteris temàtics,
per tal de veure les similituds i diferències entre diferents institucions. Entre
d’altres es poden consultar els comentaris fets des del Macba, Hangar, Can
Xalant, Can Felipa, Iaspis, Index Foundation, Nifca i Moss.
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- Programació Àudio “Hem pres la ràdio! No tot el que escoltes és el que sem-
bla”: a càrrec de Jorge Luís Marzo s’han fet tot un seguit de programes radiofò-
nics a càrrec de creadors i creadores que han tingut lloc en antena, a Internet 
i a les sales del CASM. Hi col·laboren: Can Xalant, La Mosca,
10DencehispahardSL, Ràdio 4, Contrabanda, RàdioGràcia, Catalunya Ràdio,
Ràdio i TV Tele Taxi, Mataró Ràdio, Com Ràdio i d’altres. 

- Abril: A la batalla, per Guillermo Trujillano; RadioGrafia, per Taniel Morales;
Ràdio SIS, Sistemes d’Inoculació Sonora, per Experimentem amb l’Art&David
Armengol; TecnoloRgías Sonoras para la diversión, per Radio Paca. 
- Maig: emissions de Guillermo Trujillano a Com Ràdio i Ràdio Contrabanda,
TeleTaxiTV, i de Taniel Morales amb residència de recerca i taller radiofònic 
a Can Xalant.
- Juny i juliol: Play Room Girl, per Ràdio Paca; Ràdio SIS, per Experimentem
l’Art; A la batalla! Radio de acción, per Guillem Trujillano; Radiografia. Mapas
del nuevo mundo, per Taniel Morales.
- Octubre, novembre i desembre: emissió de Llévame al museo papi, de
Guillermo Trujillano, a les principals cadenes de televisió de Catalunya. Taniel
Morales, emissions a ràdio: Mapas del nuevo mundo, Quejas del nuevo mundo,
Anuncios clasificados, Permutaciones y fórmulas radiofónicas, Cápsulas informati-
vas, Anuncio importante i Jamás una mentira. Radiopaca/Cabaret Elèctric (iCat)
Play-room girl, Play-room girl II El regreso. S’han fet diversos tallers al CASM
Streamejant Tócanos la radio(paca). Ràdio SIS/Experimentem amb l’art a Ràdio
Gràcia. Continuació de Ràdio SIS/SalaU i SalaDOS, espai 
de documentació i activitats EART.
- Celebració del Cicle de Debats Incomoditats Sonores.

- Acció en directe: 
- 17 de gener: Menosprecio inestimable 2a part. Una performance de Borja Zabala.
- 5 de maig: Qfalso canal. Performance de Ramon Colomina i Sílvia Genovés.
- 5 de juliol: Silverio Nuevos Ricos. 
- 7 de juliol: Ultrashow de Miquel Noguera.
- 24 d’octubre: Performance con partitura, a càrrec de Sandra Umathum 
i Performance Reenacting, neurosis y economía de Medios, a càrrec de Miguel
Noguera.
- 3, 10, 17, 18, i 24 de novembre: eBent’06. Invisibles. Encontre Internacional 
dels Fets performàtics. Amb la participació de: Marias Cosmes, Edwige Mandrou,
Ramon Guimaraes, Désirée Palmen, Denyz Aygün, Josep Masdevall, Alastair
MacLennan, Josep Asunción i Gemma Guasch, José Antonio Delgado, Erika
Jaramillo, María Marticorena.

- Presentacions:
- 12 i 19 de gener: Taules Obertes: una opinió del copyfight.
- 26 de gener: inauguració de Crime Scene de l’artista Mogens Jacobsen.
- 2 i 3 de febrer: Eric Doeringer Bootlegs.
- 16 i 23 de febrer: Taules Obertes: BTop de BCNova i Jordi Mitjà.
- 20 de setembre: presentació de Fotomaton Internacional (1995 i 1997). Amb
la intervenció de Xavier Moreno (“Què és una foto-acció”) i de Joan Casellas
(“Semiòtica del fotomaton”). Lliurament del DVD.
- 29 de setembre: presentació del llibre CASM VOL. 2.
- 27 de novembre: presentació del llibre CAPITAL!, a càrrec d’Amanda Cuesta.
- 29 novembre: presentació del llibre La crítica dialogada, d’Anna Maria Guasch.

- Jornades/simposis/conferències: 
- 26 i 27 de gener: CopyFight Reloaded: amb els membres d’Elástico, Nacho
Escolar i Marta Peirano.
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- 1, 2 i 3 de febrer: Simposi: Art Il·legal: amb la participació de Juan Antonio
Ramírez, Florenci Guntin, YProductions, Roc Parés, Fede Guzmán, Eric
Oeringer, Ignasi Labastida, Abel Garriga, Natxo Rodríguez, Rosa Pera, Laura
Baigorri i Eva Sòria.
- 15 de març: Veit Loers: La carnavalització de la vida i l’art. Franz West 
i altres.
- 27 i 28 d’abril: Idensitat Calaf / Manresa 05. Qüestionant l’art públic: 
projectes, processos i programes. A les jornades s’hi han presentat Projectes
Idensitat 05: Nucli (27 abril) i una segona sessió amb la participació de Jorge
Díez (Madrid Abierto) Bartolomeo Pietromarchi (Fondazione Adriano
Olivetti/Transit), Tania Ragasol (Insite 05) i Octavi Rofes (antropòleg).
- 31 de maig: Sensorama: conferència a càrrec de Santiago Sierra.
- 2 i 8 de novembre: Cicle de debats Incomoditats Sonores. Hi han participat
Oscar Abril Ascaso i Martí Manen, Víctor Nubla i Alfredo Costa Monteiro.
- 6 de novembre: Xerrada de Fernando Sánchez Castillo a la Facultat de Belles
Arts.
- 10 de maig: Un cafè amb Gerardo Mosquera i Adrienne Samos: Ciudad
Múltiple.
- 7 de juliol: Vídeo a la fresca, a cura de Montse Badia. Amb obres de Julia
Montilla, Annika Ström, Begoña Muñoz, Pipilotti Rist, Chris Cunningham,
David Shrigley, Danius Kesminas & The Histrionics.
- 14 de juliol: Vídeo a la fresca, a cura de Montse Badia. Amb obres de Núria
Marquès, Ana García, Francesc Ruiz, Karen Yasinsky, David Shrigley and Chris
Shepherd, Rubén Martínez, Young Hae Chang Heavy Industries.

- Educació:
- 10 d’octubre: presentació de la unitat didàctica en línia Objectes d’Ansietat:
La realitat visible, a càrrec d’Antonio Zúñiga.

- Sonar al CASM: El CASM ha estat seu del festival Sonar els dies 15, 16, i 17 
de juny. S’hi han organitzat una desena de concerts, diverses presentacions i
exposicions. En total, han atret 4.145 persones al llarg dels tres dies. Per aquest
motiu, s’han allargat les exposicions de Mike Nelson i Lars Arrhenius, que s’han
presentat com a Sonar Extra.
- Seminaris i cursos:

- 16 i 17 de febrer: Seminari DIES DE BIOART 2006. A càrrec de Càpsula. 
Hi han participat: Mónica Bello i Ulla Taipale (Càpsula), Jens Hauser, Andy
Gracie, José Eugenio Marchesi, Oron Catts i participants del SymbioticA
Tissue Engineering and Art Workshop, Ionat Zurr. Taula rodona de cloenda
amb Jens Hauser, Ionat Zurr, María Jesús Buxó, José Eugenio Marchesí, 
i Antonio Cerveira Pinto.
- Abril i maig: Seminari Estrategs a Barcelona. Projecte gestionat i dirigit per
YProductions. Programa de conferències per analitzar i discutir el funciona-
ment de l’economia de la cultura de la ciutat de Barcelona. Disseny ciutat 
i marca. De com es construeix una marca utilitzant una ciutat (29 d’abril) amb:
Viviana Narotzky, Mari Paz Balibrea i Celia Lury. Barcelona com a productora
cultural: plans estratègics i gestió d’intangibles (5 d’abril), amb Iván Orellana,
Xavier Marcé i Jordi Bonet. Els diners i els sabers: Ciutat, cervells i economia
(13 de maig), amb Montserrat Galcerán, Lluís Bonet, Emmanuel Rodríguez.
Com els altres, ens equivoquem. Altres ciutats, altres casos (20 de maig) amb
Stephan Dillemuth, Jakob Jakobsen i Anthony Davies.  
- 28 i 29 de juny: Seminari: amb motiu del Consulta Sensorama, amb la 
participació de Tània Bruguera, Fernando Sánchez Castillo, Preiswert, NOAZ,
PSJM, Carlos Amorales, Minerva Cuevas, Jota Castro.
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- 30 de novembre, 1 i 2 de desembre: Seminari L’acció en perspectiva:
Documentació, recopilació i arxiu, amb motiu de la consulta L’art d’Acció des 
de l’Arxiu Aire, a càrrec de Joan Casellas i Xavier Moreno. Hi han participat:
Carles Hac Mor i Ester Xargay, Oscar Abril Ascaso, Eduard Escofet, Nelo Vilar,
Jordi Pablo, Boris Nieslony i Nieves Correa.
- Taller: del 3 al 7 de juliol a Hangar, taller a càrrec d'El Perro i Jota Castro,
amb motiu de la celebració de Sensorama.

10.2.9. Premis
L’exposició d’Antoni Abad ha rebut tres premis: Premi Nacional de Cultura,
Generalitat de Catalunya, en la modalitat Arts Visuals; Golden Nica, atorgat 
per Ars Electronica a Linz, Àustria; Premi FAD, atorgat pel Foment de les Arts
Decoratives de Barcelona.

QUADRE 13. RESUM DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS I PER A INFRAESTRUCTURA DE L’ENTITAT

AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL. 2006

Concepte Subvencions ¤

I. Projectes dedicats a pràctiques artístiques contemporànies

Projectes de recerca i creació 71 582.850,00

Projectes de producció 90 1.230.000,00

Creadors en residència 87 1.244.370,00

Projectes d'exhibició i difusió 183 2.510.711,35

Suport a les activitats professionals 145 9.936.230,00

Dotació d'infraestructures 31 685.815,42

Total I 607 16.189.976,77

II. Dansa

Convenis triennals amb companyies de dansa 14 1.288.000,00

Convenis biennals amb companyies de dansa 3 240.000,00

Projectes de recerca d'espectacles de dansa 7 47.000,00

Projectes de producció d'espectacles de dansa 16 248.800,00

Activitats de difusió de la dansa – 282.111,35

Total II 40 2.105.911,35

III. Centres de creació i pensament contemporani

Centres en funcionament 17 4.295.101,37

Centres en reestructuració 3 124.000,00

Total III 20 4.419.101,37

IV. Premis Nacionals de Cultura 15 270.450,00

TOTAL 667 22.714.989,49

ÁLVAREZ-GAUMÉS, Luis, etc. Física de l'estètica: noves fronteres de la ciència, l'art i
el pensament. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura:
Krtu, 2006.

Butlletí CASM: butlletí mensual d’informació general del CASM. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006. 11 núm. a l’any.
Consultable també a Internet: 
http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/n36/ca/hemeroteca06.htm

Capital!. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006.

Carles Santos: visca el piano!. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament
de Cultura: Actar, DL 2006.

11. Resum de 
subvencions

12. Publicacions
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CENTRE D’ART SANTA MÒNICA. CASM: vol. 2. [Barcelona]: Entitat Autònoma
de Difusió Cultural, 2006.

Diàlegs sense fronteres: noves cartografies literàries. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, 2006.

L'escriptura i el llibre en l'era digital. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura: Krtu, 2006.

PALAU I FABRE, Josep. L'alquímia del bé i del mal = L'alchimie du bien et du mal.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura: Krtu, 2006.
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La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) promou la literatura catalana dins de
l’àmbit lingüístic català, tant pel que fa a la seva creació com a la seva difusió.
Ofereix ajuts a la creació i a la investigació literàries i promou les traduccions
d’obres literàries estrangeres al català. Fomenta, a més, els intercanvis i encon-
tres entre el món de les lletres catalanes i els d’altres àmbits lingüístics.
La Institució de les Lletres Catalanes es regeix per un Consell Assessor i una
Junta de Govern, on són representats el món de les lletres i l’Administració.
Han estat baixes al Consell Assessor o a la Junta de Govern durant l’any 2006:
Manuel Sanglas, Antoni M. Badia i Margarit i Emilio Manzano. Han estat altes
al Consell Assessor o a la Junta de Govern: Lluís Pagès, Josep Termes i
Montserrat Serra. El director de la Institució de les Lletres Catalanes ha estat
Jaume Subirana fins al 27 de novembre de 2006, data en què va renunciar al
càrrec. Per mandat de la Junta de Govern, Iolanda Pelegrí en va assumir la
direcció tècnica. Durant aquest any, la presidència de la Junta de Govern i el
Consell Assessor, que és la consellera o el conseller de Cultura, ha anat a càrrec,
successivament, de: Caterina Mieras, Ferran Mascarell i Joan Manuel Tresserras.
Després de dos anys com a degà de la Institució de les Lletres Catalanes, Josep
M. Benet i Jornet, a petició pròpia, no ha renovat el mandat i ha estat substituït
per Josep M. Castellet. Gemma Sendra, vicepresidenta de la Institució de les
Lletres Catalanes i secretària general del Departament de Cultura, ha estat subs-
tituïda per Lluís Noguera, nou secretari general del Departament de Cultura.

D’acord amb el procés del Departament de Cultura per definir la planificació estra -
tègica de la seva activitat, durant el 2006 s’ha establert que l’actuació de la Institu -
ció de les Lletres Catalanes s’articula a l’entorn de l’objectiu estratègic següent:

Objectiu estratègic 5
Potenciar la creació

La Institució de les Lletres Catalanes ha definit un pla d’activitats que vol asso-
lir els següents 7 objectius operatius:
1. Promoure 6 actes públics o programes sobre la literatura catalana i els seus
autors en espais i entorns diversos o no habituals.
2. Dinamitzar, com a portaveus institucionals de la literatura, el procés de 
preparació de Frankfurt 2007.
3. Doblar dins la legislatura el pressupost dels programes “Al vostre gust” i
“Itineraris de lectura”, i crear un nou programa que destaqui 5-6 autors i els
acosti al públic a través de la presència al territori.
4. Incorporar el foment de la lectura com a eix orientador d’activitats amb una
campanya significativa amb biblioteques, llibreries i grups de lectura.
5. Establir una xarxa d’espais i patrimoni literari que abasti tot l’espai lingüístic
català.
6. Augment del volum global del 100% al final de la legislatura de la dotació
pressupostària dels ajuts de la Institució de les Lletres Catalanes.
7. Aposta digital: creació d’un butlletí d’informació, renovació del lloc web propi,
millora del “Qui és qui”, suport a les iniciatives sobre literatura més destacades
a Internet i creació d’un webring.

Durant el 2006 la Institució de les Lletres Catalanes ha continuat la seva activitat
amb dos programes: l’ordinari i l’extraordinari. El primer engloba totes les 
activitats que ja s’anaven fent i afegint-n’hi de noves. El segon, l’extraordinari,
engloba la commemoració del programa 1906 lletres.

Institució de les Lletres Catalanes

1. Funcions

2. Objectius 
operatius

3. Principals 
activitats 
de l’any 2006
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El programa ordinari s’ha centrat en les línies de treball següents:
- Augmentar la presència dels escriptors en l’àmbit educatiu i en l’àmbit cultural.
Acostar els escriptors al seu públic lector és una activitat bàsica per a la
Institució de les Lletres Catalanes. En aquest sentit, la campanya “Al vostre
gust” n’és un bon exemple. Igualment, la campanya “Itineraris de lectura”
constitueix una activitat de promoció de la literatura catalana en l’àmbit 
de l’ensenyament primari, secundari i d’adults dels territoris que integren el
domini lingüístic del català. Aquest any 2006, s’ha mantingut la col·laboració
del Departament d’Educació de manera que s’han afegit 11 autors nous a la llis-
ta de participants i s’ha incrementat el nombre de xerrades per curs acadèmic.
- Fer presents els escriptors catalans arreu.
S’ha continuat la línia de treball que porta la literatura i els escriptors a espais
on no són habituals: al Parlament, a les presons, als estadis de futbol, a con-
certs. L’èxit d’aquestes iniciatives confirma la necessitat d’exportar la literatura a
altres àmbits i de continuar les vies iniciades.
- Mantenir el compromís amb la memòria.
La literatura és també una part del patrimoni que cal conservar i difondre com
un dels signes més visibles de la identitat del país i de l’imaginari col·lectiu. 
Un aspecte rellevant en aquesta línia és la commemoració, aquest 2006, del
centenari de la publicació d’Enllà. Entre els actes que s’han fet en el marc 
del centenari (cicle de conferències al territori sufragat per la Institució de les
Lletres Catalanes), la Institució i el Parlament de Catalunya han organitzat una
lectura amb participació de parlamentaris i de diversos estaments de la societat
civil (21 d’abril).
Per altra banda, la Institució ha continuat la relació amb Espais Escrits, Xarxa
del Patrimoni Literari Català, associació sense ànim de lucre, creada el 2005,
que té com a finalitat articular els vincles entre cases, museus, fundacions,
arxius, associacions, biblioteques, grups d'estudi i persones vinculades amb el
llegat dels escriptors que han anat configurant la cultura catalana des dels seus
inicis fins als nostres dies. La Institució ha organitzat, juntament amb Espais
Escrits, el II Seminari de Patrimoni Literari amb una important presència de 
persones interessades, especialment, en la difusió del patrimoni literari.
- Apostar per la literatura catalana a la xarxa.
- La presència de la literatura catalana en el món de les noves tecnologies és
absolutament necessària per donar-la a conèixer i fer-la arribar als lectors poten-
cials. En aquesta línia la Institució de les Lletres Catalanes ha iniciat la digitalit-
zació d’exposicions i ha continuat amb el manteniment del “Qui és qui”, base
de dades, consultable a la xarxa, que, en data 31 de desembre de 2006, contenia
1.547 fitxes biobibliogràfiques d’autors i autores de creació literària en llengua
catalana amb dues o més obres publicades. 

El programa extraordinari va commemorar el centenari de l’any 1906 en què es
van publicar algunes de les obres cabdals de la literatura catalana: Els fruits sabo-
rosos de Josep Carner, Horacianes de Miquel Costa i Llobera, Pilar Prim de Narcís
Oller, Josafat de Prudenci Bertrana, Les multituds de Raimon Caselles, Enllà de
Joan Maragall i l’inici de la publicació del Glosari d’Eugeni d’Ors. Diverses 
jornades i conferències van acostar aquestes obres al públic a través dels ulls
d’autors actuals. 
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4.1. Balanç econòmic

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES. 2006

Concepte ¤

Transferències corrents (1) 2.520.192,18

Transferències de capital del Departament de Cultura 2.000,00

Ingressos patrimonials i altres 11.073,04

TOTAL 2.533.265,22

(1) El Departament de Cultura ha executat, el 2006, una transferència corrent de 9.167.222,64 euros, dels

quals 978.352,64 euros han estat incorporats de l’exercici del 2005.

QUADRE 2. RESUM DE LES DESPESES DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES. 2006

Concepte ¤

Personal 439.498,01

Funcionament i activitats 1.353.256,26

Subvencions 867.741,54

Inversions 13.370,13

TOTAL 2.673.865,94

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES.
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4.2. Plantilla

QUADRE 3. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES

CATALANES. 2006 (*)

Personal Nombre

Personal eventual 1

Funcionaris i funcionàries 8

Interins i interines 3

Laborals fixos 1

TOTAL 13

(*) Només places ocupades.

5.1. Foment de la lectura
Agrupa totes aquelles iniciatives i campanyes d’incentiu i divulgació de la lectu-
ra, coneixença i promoció dels autors. Inclou els programes de xerrades dels
escriptors a escoles, biblioteques, ateneus, etc. La promoció directa dels escrip-
tors consta principalment de dos programes que són continuïtat d’anys ante-
riors que han mantingut la dotació pressupostària de l’any anterior.

5.1.1. Al vostre gust
Durant l’any 2006, un total de 191 autors de literatura catalana han parlat de la
seva obra o han llegit els seus poemes en biblioteques i sales d’actes de 120 pobla-
cions dels territoris de parla catalana, des d’Andratx, fins a Fraga, Oliva o Perpinyà.

4. Informació 
economico-
financera

5. Activitats
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5.1.2. Itineraris de lectura
54 escriptors i escriptores han participat en 239 actes als centres d’ensenyament
infantil, primari, secundari i universitari i escoles d’adults de 153 poblacions.
També s’ha renovat la col·laboració amb el Departament d’Educació que ha
augmentat la dotació pressupostària (amb 50.100 euros) per a la campanya i
renovarà els dossiers de lectura que es lliuren a l’alumnat així com a crear els
dels nous participants. Durant el primer trimestre del curs 2006-2007 i últim de
l’any 2006, s’ha posat en marxa el conveni amb l’Institut d’Estudis Baleàrics per
tal de fomentar les visites d’autors i autores illencs al Principat i a l’inrevés.

5.1.3. Altres activitats de promoció de la lectura en àmbits no habituals 
- Pels voltants de la Mare de Déu de la Mercè, patrona dels presos, i vinculat al
final de curs dels seus tallers d’escriptura, s’ha organitzat una sessió a les pre-
sons catalanes –Model, Quatre Camins, Wad-Ras, Trinitat, Girona i Figueres–
amb la presència d’un escriptor que ha parlat del procés de creació literària.
- Al futbol: Lletres al camp. El Futbol Club Barcelona amb els escriptors cata-
lans. En col·laboració amb el Futbol Club Barcelona, la Fundació Futbol Club
Barcelona, Editorial Proa, Edicions 62, Editorial Cruïlla i La Magrana. El 6 de
maig de 2006 al Camp Nou s’ha repartit un fullet amb 11 textos inèdits sobre
literatura i esport escrits per: Lolita Bosch, Ada Castells, Antoni Dalmases, Julià
de Jòdar, Jordi de Manuel, Pere Guixà, Gemma Lienas, Jordi Puntí, Ignasi Riera,
Toni Sala i Ramon Solsona.

5.2. Cicles literaris

5.2.1. Antologies
Sisè cicle. En col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia 
i Lletres i en Ciències de Catalunya. Del 9 de febrer al 22 de maig. Jordi
Sarsanedas, Vicenç Altaió, Montserrat Abelló i altres poetes antologades, Teresa
d’Arenys, Francesc Garriga, Jordi Pere Cerdà i Modest Prats llegits per ells matei-
xos, Felícia Fuster antologada i llegida per Antoni Clapés i Montserrat Rodés.

5.2.2. Música de Paraules
En col·laboració amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. Els programes de mà del
cicle de concerts del Palau de la Música Catalana inclouen textos escrits per a
l’ocasió per escriptors catalans. Dins del curs 2005-2006, aquest any hi han
col·laborat Pere Rovira, Emili Teixidor, Josep M. Fulquet, Màrius Serra, Albert
Mestres, Maria de la Pau Janer, Josep M. Fonalleras, Núria Perpinyà, Miquel
Pairolí, Ferran Sáez i Jaume Cabré i, dins del curs 2006-2007, Dolors Borau,
Imma Monsó, David Castillo, Lolita Bosch i Joan Margarit.

5.2.3. Lletres al Brossa’06
S’han organitzat dos petits cicles en col·laboració amb l’Espai Brossa, del 21
de febrer al 2 d’abril: el primer, al Brossa Espai Escènic de Barcelona, sobre
allò que escrivien els autors convidats en aquell moment (Què escriuen ara?) 
i hi han intervingut Beth Escudé, Toni Sala, Lluís Maria Todó i Enric Casasses. 
I el segon, al convent de Sant Agustí (Poesia en escena) dins del Barribrossa,
que ha acostat els escriptors Josep Palau i Fabre, Joan Coromines, Carles
Sindreu, Miquel Bauçà i Joan Vinyoli al públic gràcies a la veu i música de
Xavi Banegas i Horacio Curti, Francesc Feliu, Francesc Ten i Marc Egea, Albert
Vilar i Eduard Mas, Carles Rebassa i Jony Rodon i Núria Candela i Eduard
Iniesta, respectivament.

289 INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES



5.3. Festivals literaris
La Institució ha organitzat el Festival de Poesia de Sant Cugat i el Festival de
Narrativa Catalana. També ha col·laborat en altres festivals i cicles fins a un
total de 13 esdeveniments arreu del territori.

5.3.1. 6è Festival de Poesia de Sant Cugat
Coproduït amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Director de l’edició
2006: Biel Mesquida. Poeta d’honor: Montserrat Abelló. Del 18 al 21 d’octubre.
Sisena edició del Festival. Una setmana plena d’activitats relacionades amb la
poesia: Instal·lació “Simfonia” de J.M. Calleja, audició de veus de diferents 
poetes. Mescladisses a les llibreries: taula rodona de lectors amb poetes, escriptors
i personalitats conegudes compartint taula amb un convidat o convidada de la
ciutat, presentada per Biel Mesquida. Concert de Miguel Poveda, presentació del
seu nou treball “Desglaç”, nou disc enregistrat en català amb poemes musicats
de diversos poetes catalans, i finalment la IX Nit de Poesia, amb la participació
de la poeta d’honor, Montserrat Abelló, i de Maria Cabrera, Narcís Comadira,
Àngels Gregori, Carles Hac Mor, Núria Martínez Vernis, Dolors Miquel,
Perejaume, Susanna Rafart, Carles Rebassa i Albert Roig.

5.3.2. III Festival de Narrativa Catalana
En col·laboració amb Catalunya Cultura i l’Ajuntament d’Amposta. 16 de març.
Hi han participat Xavier Bertran Alcalde, Xavier Bertran Soler, Andreu Carranza,
Toni Cucarella, Rosa M. Giralt, Manuel Ollé Albiol, Gerard Vergés i Olga Xirinacs.

5.3.3. La Institució de les Lletres Catalanes també ha donat suport a
altres festivals
- III Festival de Poesia de la Vila de Lloseta. Del 10 al 17 de juny. Mallorca.
- IV Festival de Poesia PACEM a Collbató. 4 de juny.
- V Festival de Poetes a Rabós. 3 de setembre.
- Primavera poètica de la Garriga. Del 28 d’abril al 3 de juny.
- Enseuada Poètica a Lleida. 1 d’octubre.
- VIII Festival de Poesia de la Mediterrània. De l’1 al 3 de juny. Mallorca.

5.4. Exposicions
La nova orientació del programa d’exposicions de la Institució de les Lletres
Catalanes se centra en termes generals, d’una banda, en la producció d’una
exposició anual que s’ha presentat al Palau Moja durant la primavera (en con-
cret, coincidint amb la diada de Sant Jordi) i, d’altra banda, en la col·laboració
de producció de petites exposicions organitzades conjuntament amb altres 
organismes i entitats com són l’Àrea de Biblioteques de la Generalitat o el TNC,
entre d’altres. Algunes d’aquestes exposicions fan un recorregut per les bibliote-
ques públiques de Catalunya, i d’altres tenen presència en àmbits o escenaris no
estrictament literaris.

5.4.1. Produccions de la Institució de les Lletres Catalanes
- “Llegim” (Palau Moja, 29 de març – 17 de maig). Comissariada per Ada
Castells i inaugurada per la consellera de Cultura, Caterina Mieras, l’exposició
ha estat un homenatge al lector i una continuació de la que es va fer al 2005,
“Qui és qui a les lletres catalanes. Els escriptors vistos pels fotògrafs” que se 
centrava en la figura de l’escriptor. El recorregut de “Llegim” ha partit de sis
interrogants: “Qui?”, “Què?”, “Com?”, “Per què?”, “On?” i “Quan?”, i d’un 
sol verb: llegir. En total, en quaranta-dos dies hi han passat 7.422 visitants.

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES290



Al voltant de l’exposició s’han organitzat diverses activitats: al vestíbul de l’ex-
posició, la jornada de Sant Jordi s’ha convertit en un espai de descans i lectura
per a tothom. Cinc dimarts, cinc clubs de lectura han visitat l’exposició i han
parlat dels llibres que han llegit, amb la presència dels autors.
Un cop tancada l’exposició “Llegim” al Palau Moja, una versió reduïda produï-
da per l’Àrea de Biblioteques ha viatjat a les biblioteques públiques de
Catalunya. A més, del 21 al 26 de novembre, l’exposició s’ha presentat al Saló
del Llibre de Barcelona, a l’estand de Biblioteques.
- Una línia encetada aquest any que vol tenir continuïtat, ha estat la d’exposi-
cions digitals visitables des de la pàgina web de la Institució de les Lletres
Catalanes. Enguany s’han fet les versions virtuals de les exposicions “Llegim” 
i “800 Anys de Literatura Catalana”. Aquesta darrera s’ha fet a partir de la que
la Institució de les Lletres Catalanes va crear per anar a l’estranger (1989-1996)
en tretze llengües diferents. De moment, aquest any s’han preparat les versions
catalana, castellana i alemanya.

5.4.2. Coproduccions i col·laboracions
- La Institució de les Lletres Catalanes ha col·laborat amb el Teatre Nacional de
Catalunya amb la coproducció de l’exposició “Joan Puig i Ferrater”, amb motiu
de la programació teatral d’Aigües encantades. L’exposició, s’ha presentat al ves-
tíbul del teatre del 2 de març al 30 d’abril; després ha viatjat per les biblioteques
públiques de Catalunya, sota la coordinació de l’Àrea de Biblioteques.
- S’ha donat suport a les exposicions següents: “Un Viatge Ple de Veus”. 
“Dotze Temes de Circ. Gravadors de la Rosa Vera” i “Artur Bladé i Desumvila.
Escriptor de l’Ebre Català, Cronista de l’Exili”.
- La Institució de les Lletres Catalanes ha portat a Barcelona: “Irradiacions. 
La literatura catalana a les illes Balears. El segle XX” produïda per l’Institut
d’Estudis Baleàrics. I, com a intercanvi, l’exposició “Qui és Qui a les Lletres
Catalanes. Els Escriptors Vistos pels Fotògrafs” es va muntar a la Casa de
Cultura, de Palma. Al voltant d’aquesta exposició s’han fet una sèrie d’activitats
coordinades per Rafael Vallbona: un recital poètic (amb la presència de
Bartomeu Fiol, Àngel Terron, Ponç Pons, Josep Lluís Aguiló, Margalida Pons,
Sebastià Alzamora, Carles Rebassa, Andreu Gomila), una taula rodona sobre 
“La diàspora mallorquina a Catalunya” (amb Baltasar Porcel, Carme Riera,
Margalida Pons, Maria Antònia Oliver i moderada per Emili Manzano), la pro-
jecció de “Miquel Bauçà, escriptor sense límits” documental d’Agustí Villaronga
i tertúlia posterior. Finalment, amb la col·laboració de l’SGAE una cantada amb
Biel Majoral, Cris Juanico, Isidor Marí, Miquela Lladó. Presenta: Llorenç de
Santamaria.

5.4.3. Tancaments i cessions
- S’han cedit les exposicions “En Patufet: Cent Anys. Imaginari, Cultura i
Indústria” a la Fundació Folch i Torres, de Palau-solità i Plegamans. I l’exposició
“Joan Alcover & Miquel Costa i Llobera: Classicisme i Modernitat” a la
Fundació Joan Alcover en resposta a la seva sol·licitud.

5.5. Patrimoni literari
La Institució de les Lletres Catalanes impulsa projectes per aprofundir en els
entorns físics i literaris que han configurat i configuren la realitat i l’imaginari
dels homes i dones de les lletres catalanes i que, en molts casos, els han servit
de motiu i motor literari.
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Per altra banda, la Institució de les Lletres Catalanes ha organitzat el II Seminari
sobre Patrimoni Literari i Territori. Estratègies de comunicació del patrimoni
literari, en col·laboració amb Espais Escrits (Xarxa del Patrimoni Literari Català)
i el Consorci del Patrimoni de Sitges. 27 i 28 d’octubre. Palau Mar i Cel de
Sitges, amb la participació d’Anna Aguiló, Ignasi Aragay, Antoni Arrufat, Eusebi
Ayensa, Jordi Baijet, Glòria Bordons, Margarida Casacuberta, Montserrat Comas,
Lluís Cuevas, Marina Espasa, Teresa Férriz, Manuel Guerrero, Julià Guillamón,
Pere Mayans, Francesc Parcerisas, Òscar Pujol i Màrius Serra.
A més de la promoció d’activitats literàries diverses, la Institució de les Lletres
Catalanes vol ajudar a recuperar el patrimoni literari dels escriptors i escriptores
en llengua catalana conservat en diversos indrets del territori i facilitar-hi l’ac-
cés. És per això que du a terme diferents iniciatives, una de les quals és un
directori de llocs i entitats (fundacions, associacions, cases museu, biblioteques
o arxius) dedicats a la memòria i la difusió d’aquest patrimoni.

5.6. Trobades i intercanvis d’autors
- Seminaris de traducció de Farrera. La Institució de les Lletres Catalanes celebra
els seus seminaris de traducció poètica d’ençà de la tardor de 1998. El model
està destinat a posar en contacte els autors –i molt especialment els poetes–
amb els seus traductors. Al 2006 la trobada s’ha fet amb els poetes en llengua
alemanya Brigitte Oleschinski i Hendrik Jackson (del 18 al 21 de maig) i, a la
tardor, amb l’autor de teatre en alemany Martin Heckmanns (del 27 de setem-
bre a l’1 d’octubre) al Centre d’Art i Natura de Farrera de Pallars.
- Poesia basca i poesia catalana “Poesia basca d’avui. Lectura bilingüe de poe-
mes” al Bar l’Horiginal de Barcelona (11 d’octubre) i a la Fundació Palau de
Caldes d’Estrac (12 d’octubre).
- Veus paral·leles: De Lliño a Taüll. Amb poetes asturians i catalans. El 22 i 23 de
novembre al Teatre Metropol (Tarragona); 24 de novembre al Museu de
Vilafranca del Vi (Vilafranca del Penedès); 25 i 26 de novembre al Saló del
Llibre de Barcelona. Aquest any hi han participat els poetes Xuan Bello, Jordi
Cornudella, Xandru Fernández, Àngels Gregori, Vanessa Gutiérrez, Núria
Martínez-Vernis, Ponç Pons i Berta Piñán.
- VI Trobada de creadors. La “biografia com a gènere literari”. Coordinador:
Agustí Pons. (Igualada, 1 i 2 de desembre), amb la participació de Xavier Pla,
Anna Caballé, Manuel Llanas, Toni Sala, Agustí Alcoberro, Albert Manent, Raul
Riebenbauer, Marta Pessarrodona, Cristina Badosa, Josep M. Castellet, Isidor
Cònsul, Emili Rosales, Hilari Raguer i Antoni Segura.
- Seminari de traductors de Quim Monzó. En col·laboració amb l’Institut Ramon
Llull. 15 i 16 de desembre a l’Ateneu Barcelonès. Jornades de treball dels traduc-
tors de l’obra de l’escriptor Quim Monzó en les quals han participat els tra -
ductors de Monzó a altres llengües i que ha comptat, també, amb la presència
de l’autor i d’especialistes en la seva obra.
- Duets de poesia. Com a complement del Festival de Poesia de Sant Cugat, un
dimecres al mes a Sant Cugat promouen diàlegs entre dos poetes de llengües
diferents. Reciten versos i parlen de la seva tasca, de literatura i de tot allò que
sorgeix durant el fòrum amb el públic que hi assisteix. Al llarg del 2006 hi han
participat: Sam Abrams i Alfonso Alegre; Francesc Garriga i Eduardo Moga;
Susanna Rafart i Rodolfo Häsler; Lluís Calvo i Esther Zarraluki; David Jou i José
Luis Jiménez Frontín.
- Cafè Europa. A partir d’una idea del CCCB-Kosmòpolis i en col·laboració amb
la Casa de Perpinyà, el Centre de Cultura La Mercè (Girona) i el Centre Octubre
(València). (21 i 22 d’octubre a Barcelona) (23 d’octubre a Perpinyà) (24 d’octu-
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bre a Girona) (25 d’octubre a València). Diàlegs sobre la literatura universal i les
literatures nacionals, amb la participació de poetes centreeuropeus i catalans:
Josep M. Benet i Jornet, Marcel Beyer, Andrej Blatnik, Mercè Ibarz, Julià de
Jòdar, Monika Kumerdej, Monika Maron, Natàlia Tolstaia, Joan-Daniel
Bezsonoff, Krzysztof Czyzewski, Mojca Kumerdej, Susanna Rafart, Monika
Zgustová, Josep M. Fonalleras, Imma Monsó, Lolita Bosch, Lília Kim, Mojca
Kumerdej, Gustau Muñoz i, com a moderadors, Krzysztof Czyzewski i Bashkim
Sehu.

5.7. Altres activitats literàries
- Anatomia. Balanç i profecia de la literatura catalana 2005-2006. En col·labora-
ció amb “Lletra” i la Universitat Oberta de Catalunya. 12 de gener de 2006. Sala
Gimbernat, Reial Acadèmia de Medicina (Barcelona). Es pot trobar tot el debat
de la discussió a: www.uoc.edu/lletra/anatomia2005 Acte de reflexió i aproxima-
ció pública sobre les tendències i preocupacions literàries dels escriptors i sobre
cap on va la literatura catalana d’avui.
- Per commemorar els 10 anys de l’FNAC a Barcelona, tres tardes tres joves
autors i autores van compartir textos i referents literaris (16, 23 i 30 d’octubre),
amb: Àngels Gregori, Núria Martínez Vernis, Amadeu Vidal, Pere Guixà, Jordi
Cabré, Laila Karrouch, Pau Miró, Jordi Casanovas i Marta Buchaca.

5.7.1. Col·laboracions de la Institució de les Lletres Catalanes
- El traç que pinta. En col·laboració amb el CSIC-Residència d’Investigadors.
Coordinació: Vinyet Panyella i Susanna Rafart. A la Residència d’Investigadors
(del 14 de febrer al 6 de juny).
- 1r Cicle Llegim Palau i Fabre. En col·laboració amb la Fundació Palau de
Caldes d’Estrac (del 10 de març al 7 d’abril).
- Geologia de l’ànima. Taula rodona en què Maria Barbal, Perejaume, Antoni
Pladevall i Toni Sala han debatut sobre la seva relació amb el territori i la terra i si
el paisatge que ens envolta és un element clau per definir la cultura d’un país. En
col·laboració amb la Fundació Caixa Catalunya i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca. A l’Auditori Caixa Catalunya de La Pedrera (3 de maig).
- XIV Seminari sobre la traducció a Catalunya. En col·laboració amb l’AELC 
i la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (14 de maig). Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer (Vilanova i la Geltrú). Seminari anual sobre la traducció a Catalunya.
- Cicle La literatura catalana. Una literatura clàssica. A la Facultat de Filologia de
la Universitat d’Oviedo (20 d’octubre) i a la Facultat de Filologia de la Universitat
de Salamanca (25 d’octubre). En col·laboració amb la Fundació Lluís Carulla.
- ¡Siguem moderns, llegim els clàssics! Els escriptors d’avui llegeixen els escrip-
tors de sempre i ens els acosten. Lectura de Poesies d’Ausiàs March, Blanquerna
de Ramon Llull, Espill o llibre de les dones de Jaume Roig i Lo somni de Bernat
Metge al Saló del Llibre de Barcelona. En col·laboració amb l’Institut d’Estudis
Medievals i el Saló del Llibre de Barcelona 2006 (22, 23, 24 i 25 de novembre).

5.8. Homenatges
- Participació en l’homenatge a Jaime Gil de Biedma. Els poetes convidats van
ser Marta Pessarrodona i Jordi Virallonga. Nava de la Asunción (8 de gener).
- Homenatge a Rafael Tasis (18 de maig). En col·laboració amb la Residència
d’Investigadors (CSIC) a Barcelona.
- Lectura seguida d’Enllà de Joan Maragall al Parlament de Catalunya, el 22 d’a-
bril per la diada de Sant Jordi. Entre parlamentaris i representants de la societat
civil han llegit unes 50 persones.
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Al 2006 s’ha commemorat el centenari d’una sèrie d’obres d’especial rellevància
per a la literatura catalana moderna. Moltes iniciatives que havien començat 
a gestar-se van quallar al 1906 en una confluència de moviments diversos com
el modernisme i el noucentisme i en la consolidació de referents polítics i 
culturals de gran transcendència. Al 1906 es publica La nacionalitat catalana
de Prat de la Riba, s’inicia la publicació del Glosari d’Eugeni d’Ors a “La Veu de
Catalunya” i apareixen títols com Els fruits saborosos de Josep Carner, Horacianes
de Miquel Costa i Llobera, Pilar Prim de Narcís Oller, Josafat de Prudenci
Bertrana, Les multituds de Raimon Caselles o Enllà de Joan Maragall, totes, 
obres cabdals de la nostra literatura. A més, el 1906 és l’any del Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.
La Institució de les Lletres Catalanes ha dissenyat aquest programa destinat a 
la reflexió sobre el que va representar per a Catalunya aquest segle d’expansió 
i modernització cultural, però també a la divulgació dels títols més emblemàtics
apareguts al 1906, a les relacions amb la literatura europea de l’època i, sobretot,
a subratllar el lligam entre els escriptors i escriptores actuals i aquesta relació
immediata i a conèixer la reflexió que fan les persones del segle XXI que es
dediquen a la creació sobre aquests moviments, autors i autores i les seves obres.
Aquí s’ofereix una llista de totes les activitats que es van fer al voltant del 1906
Lletres (31 conferències i 7 jornades), el desenvolupament del qual es pot trobar
encara al web del programa 1906 Lletres: www.1906lletres.gencat.net

6.1. Activitats emmarcades al 1906 Lletres
- Jornades en què participen especialistes en les obres del 1906: Enllà de Joan
Maragall a l’Arxiu Joan Maragall (6 d’abril) amb Núria Cabré, Vicent Alonso,
Pere Pena, Sam Abrams, Jordi Julià, Susanna Rafart, Tònia Passola, Lluís Solà 
i Amadeu Vidal Bonafont.
- Pilar Prim de Narcís Oller a l’Institut d’Estudis Vallencs de Valls (22 d’abril)
amb Magí Sunyer, Gerard Vergés, Olga Xirinacs, Xulio-Ricardo Trigo, Jordi
Tiñena, Rosa Cabré, Margarida Aritzeta, Lurdes Malgrat, Teresa Costa-Gramunt,
Josefa Contijoch i Adam Manyé.
- Els fruits saborosos de Josep Carner (11 i 12 de maig) a l’Ateneu Barcelonès de
Barcelona amb Narcís Comadira, Jordi Cornudella, Salvador Oliva, Dolors Oller,
Carles Duarte, Laia Noguera, Antoni Vidal Ferrando i Enric Virgili.
- Glosari d’Eugeni d’Ors (27 de maig) al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú
amb Carles Garriga, Valentí Gómez, Oriol Pi de Cabanyes, Sam Abrams, Dolors
Miquel, Mary Ann Newman, Vinyet Panyella, Joan-Elies Adell, Martina Escoda,
Francesc Garriga i Carles Miró.
- Josafat de Prudenci Bertrana (1 de juny) al Centre Cultural la Mercè de Girona
amb Maria Barbal, Josep Navarro Santaeulàlia, Albert Sánchez Piñol, Gemma
Arimany i Josep Maria Fonalleras
- Horacianes de Miquel Costa i Llobera (21 i 22 de juliol) a Formentera, organit-
zada per l’Institut d’Estudis Baleàrics.
- Les multituds de Raimon Casellas (16 de novembre) a la Residència d’Investi -
gadors de Barcelona, amb Alan Yates, Lluís Anton Baulenas, Pep Coll, Isabel
Olesti, Rosa Vilanova, Jordi Castellanos, Jordi Cabré, Eva Piquer, Joan Rendé 
i Toni Sala.

6.2. Activitats emmarcades en l’eix de la Memòria
- Lectura commemorativa al Parlament de Catalunya Maragall, Costa i Llobera,
Carner: un segle de modernitat literària (21 d’abril).

6. Programa 
extraordinari: 
1906 Lletres
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- Mostra bibliogràfica “1906 Lletres” a la Biblioteca de Catalunya, amb motiu de
la jornada de portes obertes el 23 d’abril. La mostra reuneix documents relacio-
nats amb les obres de les quals se celebra el centenari de publicació.
- Centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. La
Institució de les Lletres Catalanes participa en la celebració del centenari 
i hi col·laborarà amb el cicle de conferències organitzat per l’IEC a Barcelona
(d’octubre a desembre).
- Homenatge a Carme Karr al Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison de Barcelona (23 de novembre).
- Cicles de conferències sobre la literatura europea al 1906 (cicle A) i sobre la
literatura catalana del moment (cicle B). En el marc del Cicle A s’han fet:

- “La mirada dels joves. Literatura a Europa central el 1906”. Per Simona
Scrabec.
- La literatura francesa al 1906. ”Valéry a Catalunya”. Per Lluís Maria Todó.
- La literatura alemanya al 1906. “Entre el naturalisme i l’expressionisme”.
Per Ramon Farrés.
- La literatura russa al 1906. “Homes i revoltes”. Per Jaume Creus.
- La literatura italiana al 1906. ”Itàlia entre passat i futurisme”. Per Rossend
Arqués.
- La literatura anglesa al 1906. “Entre l’època victoriana i el moviment
modern”. Per Josep M. Jaumà.

En el marc del Cicle B:
- Josafat, de Prudenci Bertrana: “Prudenci Bertrana, el desig de crear. Josafat”.
Per Maria Barbal.
- Horacianes, de Miquel Costa i Llobera: “Del Siau qui sou al Siau qui voleu
ser”. Per Biel Mesquida.
- Enllà, de Joan Maragall. “La poesia tot just ha començat”. Per Lluís Quintana.
- Els fruits saborosos, de Josep Carner. Per Narcís Comadira.
- Glosari, d’Eugeni d’Ors. “Eugeni d’Ors, el primer intel·lectual modern. Per
Xavier Pla.
- Pilar Prim, de Narcís Oller. Per Margarida Aritzeta.

- Concert La música de Carner. La Institució de les Lletres Catalanes ofereix tres ac -
tu   acions d’aquest concert a càrrec de Túnez-Sesé. (Ateneu Barcelonès, 11 de maig).
- Activitats en col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès. L’any 1906 l’Ateneu
Barcelonès, fundat el 1872, es va instal·lar al Palau Savassona, al carrer de la
Canuda. L’any 2006 va ser també, doncs, la celebració de l’Any Ateneu, amb
una programació que volia posar de manifest que el 1906 fou una data funda-
cional de la Catalunya Contemporània, ja que fou quan s’operaren grans defini-
cions en tots els camps (cultural, literari, polític, institucional). Precisament, 
a l’Ateneu, es va donar clausura a l’any 1906 Lletres amb el recital Homenatge 
a la tradició amb: Anna Aguilar-Amat, Josep Lluís Aguiló, Margarida Ballester,
Meritxell Cucurella-Jorba, Feliu Formosa, Gaspar Jaen, Laia Noguera, Ponç Pons,
Carles Rebassa i Antoni Vidal Ferrando.
- El programa 1906 Lletres també ha donat suport a:

- I Jornades d’Intercanvi Cultural, organitzades des de la Càtedra Ramon
Llull de la UIB, la Càtedra Verdaguer de la UVic i la Societat Verdaguer a
Mallorca (28-30 d’abril).
- II Jornades d’Intercanvi Cultural, organitzades per les mateixes entitats 
i l’Institut Menorquí d’Estudis a Menorca (27-29 d’octubre).
- Jornades Universitàries Internacionals com a homenatge a Ramon 
Roca-Puig pel centenari del seu naixement, organitzades per l’Abadia 
de Montserrat i la UB a Montserrat (10-11 de novembre).
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S'han concedit subvencions derivades de dues convocatòries públiques 
a 186 persones i entitats per a l'activitat de foment, per a activitats literàries 
i de promoció del llibre i la lectura durant l'any 2006.

QUADRE 4. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES PER A

ACTIVITATS LITERÀRIES I DE PROMOCIÓ DEL LLIBRE I LA LECTURA. 2006

Beneficiaris ¤

I. Empreses privades 179.141,54

Traducció al català 80.303,42

Traducció a l’aranès 1.680,00

Especial interès cultural 97.158,12

II. Famílies i institucions sense finalitat de lucre 648.000,00

Propostes de creació literària en llengua catalana 210.000,00

Ajuts a traductors per a propostes de traducció al català 26.568,00

Ajuts a la investigació sobre moviments, autors i crítica 42.400,00

Subvencions per activitats de promoció i difusió de la literatura catalana 321.132,00

Pàgines web 47.900,00

III. Altres ajuts 40.600,00

TOTAL 867.741,54

Artur Bladé: centenari: 1907-2007. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes,
2006.

BELLO, Xuan; GUTIÉRREZ, Ana Vanessa. Passà el temps desfent la memòria:
Seminari de Traducció Poètica de Farrera, XIV. Barcelona: Institució de les Lletres
Catalanes; Vic: Emboscall, 2006.

De Lliño a Taüll: vuit poetes = ocho poetas. Barcelona: Institució de les Lletres
Catalanes, 2006.

F. Hölderlin & C. Riba. B.Brecht & F. Formosa. J. W. Goethe & J. Maragall. R. M.
Rilke & J. Vinyoli. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2006.

JÁNOSHÁZY, György; DÉRI, Balázs. Amb el crepuscle ha arribat la tardor: Seminari
de Traducció Poètica de Farrera, IX. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes;
Vic: Emboscall, 2006.

Institució de les Lletres Catalanes 2005-2006. Barcelona: Institució de les Lletres
Catalanes, 2006.

MARAGALL, Joan. Enllà: poesies. Ed. no venal. Barcelona: Institució de les
Lletres Catalanes, 2006. Edició facsímil de la primera edició de 1906.

Rafael Tasis: 1906-2006: centenari. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes,
2006.
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8. Publicacions
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La societat anònima Teatre Nacional de Catalunya té com a objecte:
- Concebre, desenvolupar, produir tot tipus d’espectacles escènics i prestar una
atenció especial a les obres originals en llengua catalana.
- Representar tant les obres teatrals produïdes per la societat com altres produc-
cions.
- Organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses relacionades amb les
arts escèniques.
- Dissenyar i construir tot tipus d’elements escenogràfics tant per a ús propi
com per a tercers.
- Fer reproduccions audiovisuals.
- Fer edicions relacionades amb les arts escèniques.

Els objectius del Teatre Nacional de Catalunya són els següents:
- El patrimoni dels clàssics: el TNC ha de revisar la dramatúrgia clàssica, tant
d’autoria catalana com d’autoria de la tradició clàssica universal. Aquesta esde-
vindrà una línia fonamental en la programació del TNC alhora que posarà una
especial atenció a la història i als referents del teatre català.
- La política de nous creadors: la dramatúrgia contemporània, autòctona i uni-
versal ha de ser un dels eixos de la programació del TNC. A més de programar
obres dramàtiques existents, el TNC té la voluntat d’incentivar la nova creació.
Així, continuarà amb el Projecte T6, juntament amb la Coordinadora de Sales
Alternatives de Catalunya, i engegarà nous processos de creació contemporània,
tant textual com multidisciplinària.
- Ser aparador del millor teatre internacional: amb la voluntat que el públic de
Catalunya tingui accés a les millors creacions internacionals del moment, el
TNC programarà puntualment els espectacles de teatre i dansa més destacats del
panorama internacional. Així mateix, el TNC vetllarà perquè les seves produc-
cions també puguin ser presentades als espais més significatius de la resta
d’Espanya i d’Europa.
- La dansa: el TNC tindrà una programació estable de dansa amb espectacles
coproduïts o convidats de companyies catalanes, de la resta d’Espanya i interna-
cionals, incrementant així la seva presència en la programació. Així mateix,
amb la voluntat que aquesta disciplina disposi dels mitjans de producció i exhi-
bició que li pertoquen, el TNC integrarà una companyia de dansa resident a la
seva estructura.
- El teatre per a tota la família: amb la finalitat d’arribar a tots els públics i de
crear nous aficionats a les arts escèniques, el TNC programarà espectacles per a
tota la família en sessions matinals de caps de setmana i festius. Es continuarà
amb la programació i les activitats complementàries adreçades a les escoles que
s’inclouen en el programa Connecta’t.
- La música: de forma excepcional, el TNC programarà espectacles de música i
d’òpera, les característiques artístiques dels quals facin que les sales del TNC
siguin el lloc més adequat per a la seva exhibició.

Teatre Nacional de Catalunya, SA
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3.1. Pressupost

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA. 2006

Capítol Concepte ¤

III Taxes, béns i altres ingressos 3.557.621,74

IV Transferències corrents

IV De l’Administració de la Generalitat (*) 9.537.877,87

IV D’ens i corporacions locals 52.014,20

IV De famílies i institucions sense finalitat de lucre 85.050,00

V Ingressos patrimonials 141.929,21

VIII Aportacions a compte de capital de la Generalitat 2.483.524,46

Ingressos exercicis anteriors 86.009,65

TOTAL 15.944.027,13

(*) La transferència executada pel Departament de Cultura ha estat de 9.477.777,87 euros més 60.100,00 eu-

ros que corresponen al Departament d’Educació.

QUADRE 2. RESUM DE LES DESPESES DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA. 2006

Capítol Concepte ¤

I Remuneració de personal 6.741.214,83

II Béns corrents, subministraments i altres 6.158.394,04

III Despeses financeres 127.813,13

VI Inversions reals 448.756,61

IX Variació de passius financers 2.033.524,45

Despeses d’exercicis anteriors 1.089,34

TOTAL 15.510.792,40

3.2. Distribució de la plantilla
El nombre de persones contractades per la societat durant l’exercici 2006 segons
la seva distribució ha estat aquest:

QUADRE 3. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA.

2006

Efectius

Categoria Fix Fix a temps parcial Fix discontinu Total

I. Personal de conveni 92 5 22 119

Nivell I 0 0 20 20

Nivell II 9 2 1 12

Nivell III 33 3 0 36

Nivell IV 29 0 1 30

Nivell V 8 0 0 8

Nivell VI 13 0 0 13

II. Personal fora conveni 15 0 0 15

TOTAL 107 5 22 134

4.1. Activitat teatral 
El nombre total d’espectadors a les sales del teatre ha estat de 169.093 especta-
dors i l’ocupació mitjana de les tres sales ha estat del 71,95%. La sala Gran, 
amb 104.143 espectadors, ha obtingut un índex d’ocupació del 77,41%. La sala
Petita, amb 46.197 espectadors, ha obtingut una taxa d’ocupació del 74,87%.
Finalment, la sala Tallers, amb 18.753 espectadors, ha obtingut un índex 
d’ocupació del 48,36%.

3. Informació 
economico-
financera

4. Activitats
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Tres produccions del teatre, Uuuuh!, Les aventures extraordinàries d’en Massagran i
Aigües encantades, han fet en total 27 funcions en gira per Catalunya, amb
7.606 espectadors.
Vuit coproduccions, La ventafocs, Diàfan, La dona manca, Paella Mixta, Testimoni
de llops, J’arrive, Ga-Gà i Mar i Cel, han fet 178 representacions en les seves gires,
amb 62.950 espectadors.
També, l’explotació de la cessió de l’espectacle El mètode Grönholm amb 232 fun-
cions ha assolit 135.435 espectadors.
Com a conseqüència, 375.084 espectadors han vist les produccions i les copro-
duccions del TNC durant aquest exercici.

QUADRE 4. PROGRAMACIÓ DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA. 2006

Espectacle Data Nombre de Espectadors Autor

d’estrena representacions

I. Sala Gran

Les falses confidències 23/11/05 19 14.003 Pierre de Marivaux

Raimon 26/01/06 8 6.717 Raimon/Espriu/A.March 

i altres poetes XIV, XV i XVI

Aigües encantades 02/03/06 51 27.632 Joan Puig i Ferreter

Mô 09/05/06 17 14.773 Joan Manuel Serrat

Limb’s Theorem 09/06/06 4 2.763 William Forsythe

Ballet de l’Opéra de Lyon

The Canterbury Tales 21/06/06 4 3.132 Mike Poulton a partir dels 

relats de Geoffrey Chaucer. 

Royal Shakespeare Company   

End/Blanc 05/10/06 4 2.338 Sidi Larbi Cherkaoui 

i Johan Inger. Cullberg Ballet

En Pólvora 02/11/06 47 32.785 Àngel Guimerà

Total I 154 104.143

II. Sala Petita

Les aventures extraordinàries 20/12/05 48 8.540 Josep Maria Folch i Torres

d’en Massagran

Panorama des del pont 02/02/06 52 12.824 Arthur Miller

La fam 20/04/06 47 8.113 Joan Oliver

J’arrive 27/06/06  13 2.952 Marta Carrasco

Valentina 28/09/06  48 9.069 Carles Soldevila

Impressions: tres moments 07/10/06           12 1.629 Marduix

Frederic, i tu què fas? 18/11/06 6 1.291 Marduix

El llibre imaginari 20/12/06 10 1.779 La Baldufa i Luis Zornoza

Total II 236 46.197

III. Sala Tallers

Aurora De Gollada 07/02/06 19 2.031 Beth Escudé i Gallès

Jo sóc un altre! 14/03/06 24 4.102 Esteve Soler

Àvida vida 27/04/06 11 1.556 Color Dansa

Testimoni de llops 18/05/06 11 1.637 Mal Pelo (María Muñoz-

Pep Ramis)

Uuuuh! 18/10/06 36 7.050 Gerard Vàzquez

El gran secret/El petit secret 13/12/06 18 2.377 Albert Espinosa 

i Joan FontComediants

Total III 119 18.753

TOTAL 509 169.093
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GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE L'ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC I DE L’OCUPACIÓ AL TEATRE NACIONAL DE

CATALUNYA. 2002-2006
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Les produccions que es detallen seguidament han fet gira:

QUADRE 5. PRODUCCIONS DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA QUE HAN FET GIRA. 2006

Producció Localitat Funcions Espectadors

Uuuuh! Sant Cugat del Vallès 1 341

Badalona 1 237

Valls 1 255

Reus 1 391

Mollerussa 1 52

Igualada 1 165

Tordera 1 133

Blanes 1 191

Terrassa 1 158

Lleida 1 161

Tarragona 1 343

Tàrrega 1 337

Salt 1 189

Sant Esteve de Palautordera 1 181

Les aventures extraordinàries 

d’en Massagran Tortosa 1 336

Tarragona 1 381

Balaguer 1 450

Granollers 1 391

Aigües encantades Mollerussa 1 200

Girona 1 295

Viladecans 1 290

Reus 2 668

Granollers 1 381

Balaguer 1 371

Tarragona 1 421

Rubí 1 288

TOTAL 27 7.606
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QUADRE 6. COPRODUCCIONS DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA QUE HAN FET GIRA. 2006

Coproducció Països Catalans Espanya Estranger

Funcions Espectadors Funcions Espectadors Funcions Espectadors

La Ventafocs 29 7.340 20 5.000 - -

Diàfan - - - - 1 400

La dona manca - - 4 1.600 7 2.150

Paella mixta 4 950 6 1.850 1 350

Testimoni de llops 2 500 - - 1 400

J’arrive - - 1 250 1 300

Ga-Gà 3 900 12 3.700 2 600

Mar i cel 29 18.775 55 17.885

TOTAL 67 28.465 98 30.285 13 4.200

Total funcions de les gires de les coproduccions 178

Total espectadors de les gires de les coproduccions 62.950

QUADRE 7. EXPLOTACIÓ DE COPRODUCCIÓ I CESSIÓ D’ESPECTACLES. 2006

Producció Funcions Espectadors

El mètode Grönholm 232 135.435

TOTAL 232 135.435

4.1.1. El projecte de creació textual contemporània
Dedicat específicament al suport i a la dinamització de l’escriptura teatral con-
temporània, ha iniciat una nova etapa en incorporar a aquest programa creat
pel Teatre Nacional de Catalunya, la Coordinadora de Sales Alternatives de
Catalunya (COSACA) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
Gràcies a aquestes incorporacions, el Projecte T6 podrà aprofundir en el treball
amb els sis autors residents al TNC, i ampliar els seus objectius artístics, de
manera que, en el transcurs dels propers tres anys, cadascun d’aquests autors
veurà estrenades dues noves obres, una d’aquestes en una sala alternativa, i 
l’altra a la Sala Tallers del TNC.

4.1.2. El programa TDansa
La iniciativa d’impulsar la creació textual contemporània es completa en el 
vessant coreogràfic amb el projecte TDansa, que ha acollit com a companyia
resident la companyia de Marta Carrasco.
L’espectacle J’arrive, presentat per Marta Carrasco, és un recull de la seva 
trajectòria artística amb motiu del seu desè aniversari.

4.2. Altres activitats
Al llarg de l’any 2006, al Teatre Nacional s’han fet diverses activitats a l’entorn
de l’activitat teatral. Les més destacades són:

4.2.1. Trobades amb l’autor
Un espai de debat entre el públic i els autors i creadors de les obres dels progra-
mes T6 i TDansa, que compten amb la participació dels membres de l’equip
artístic.
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QUADRE 8. TROBADES AMB L’AUTOR. 2006

Producció Data Sala Assistents

Aurora De Gollada 11/02/06 Tallers 80

Jo sóc un altre! 18/03/06 Tallers 90

Àvida Vida 29/04/06 Tallers 45

Testimoni de llops 20/05/06 Tallers 51

J’arrive 01/07/06 Petita 65

Uuuuh! 28/10/06 Tallers 60

TOTAL 391

4.2.2. Col·loquis
Organitzats amb la col·laboració de diferents col·lectius i associacions amb 
l’objectiu d’acollir el debat que sorgeix dels espectacles. Es fan just en acabar la
representació, amb la participació de membres de l’equip artístic dels espectacles.

QUADRE 9. COL·LOQUIS. 2006

Producció Data Sala Assistents

Les aventures extraordinàries d’en Massagran 11/02/06 Petita 120

Panorama des del pont 25/02/06 Petita 170

Aigües encantades 25/03/06 Gran 150

La fam 27/05/06 Petita 98

Valentina 07/10/06 Petita 88

En Pólvora 18/11/06 Gran 400

El gran secret 16/12/06 Tallers 90

El llibre imaginari 23/12/06 Petita 40

TOTAL 1.156

4.2.3. Altres activitats relacionades amb l’activitat teatral fora del Teatre
Organitzades conjuntament amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Presentacions de les obres (cinc sessions), amb la participació d’actors i directors
dels espectacles, que en transmeten al públic l’abast teatral. Se n’han fet dues
dins el cicle No t’ho perdis. Teatre (les d’Aigües encantades i Valentina), en dilluns i
dimarts a diferents biblioteques de la ciutat. I una (Aurora De Gollada) dins el
cicle Vine a fer un cafè amb..., promogut per l’Any del Llibre. Les altres dues han
estat presentacions d’obres per a públic familiar (Massagran i El llibre imaginari).

QUADRE 10. PRESENTACIONS DE LES OBRES. 2006

Producció Data Biblioteca Assistents

Les aventures extraordinàries d’en Massagran 03/02/06 Xavier Benguerel 55

Aurora De Gollada 14/02/06 Francesca Bonnemaison 18

Aigües encantades 13/03/06 Sant Pau - Santa Creu 28

Valentina 17/10/06 Biblioteca Vila de Gràcia 22

El llibre imaginari 22/12/06 Xavier Benguerel 30

4.2.4. Fòrums FNAC
En col·laboració amb la FNAC, s’han organitzat dos fòrums sobre espectacles
del TNC, amb presència de l’equip artístic:

QUADRE 11. FÒRUMS FNAC. 2006

Producció Data FNAC Assistents

LLes aventures extraordinàries d’en Massagran 28/01/06 FNAC L’Illa 40

Fuente Ovejuna 13/02/06 FNAC El Triangle 50
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4.2.5. Altres
També, el 15 de maig, s’ha fet la presentació de l’obra La fam en el centre cívic
Joan Oliver-Pere Quart, amb l’assistència de 31 persones. 

El Teatre Nacional de Catalunya posa al servei de tots els centres d’ensenyament
un Servei Educatiu per tal de donar suport, en la mesura del possible, a qualse-
vol iniciativa relacionada amb el món del teatre. L’objectiu és acostar el teatre al
públic jove, oferint una sèrie d’activitats destinades a aquest col·lectiu. Segons
els cicles educatius, s’ha ofert tres programes:
- El Nacional petit: educació infantil i primària
- Connecta’t al TNC: educació secundària i cicles formatius de grau mitjà
- Connecta’t universitari: universitat i cicles formatius de grau superior

5.1. El Nacional petit
Ha ampliat l’oferta. A part de les funcions per a escoles, s’han programat ses-
sions de cap de setmana per a les famílies.
Els espectacles representats en el marc d’aquest projecte han estat els següents:
Les aventures extraordinàries d’en Massagran de Josep Maria Folch i Torres, les fun-
cions del qual ja s’havien iniciat en l’exercici 2005. Impressions: tres moments i
Frederic, i tu què fas? de la companyia Marduix, que ha celebrat el seu trentè ani-
versari amb aquests dos espectacles. I, finalment, El llibre imaginari de la com-
panyia La Baldufa, que també ha celebrat enguany el seu desè aniversari.

5.2. Connecta’t al TNC: obres per al públic jove
Com a obres especialment recomanades per a públic jove, s’han seleccionat: 
Les falses confidències, Aigües encantades, Panorama des del pont, La fam, Valentina,
En Pólvora i Uuuuh!.
Les funcions de tarda del Connecta’t al TNC les han vistes 26.134 alumnes i
4.658 alumnes més en funcions de nit, en què se’ls ha acceptat per atendre la
nombrosa demanda de les escoles. Així, doncs, els espectacles recomanats han
acollit un total de 30.792 escolars.

5.3. El món del teatre, crèdit de síntesi
S’ha ofert el crèdit de síntesi El món del teatre, homologat pel Departament
d’Educació i Universitats, que està dirigit a alumnes de 3r i 4t d’ESO i consisteix
en el material pedagògic necessari per comprendre el procés de creació teatral,
des de l’elecció d’un text fins a l’estrena de l’obra.
Durant el 2006, l’obra treballada en el crèdit de síntesi ha estat Aigües encantades
de Joan Puig i Ferreter. S’hi han acollit 117 alumnes de 3 escoles. 

5.4. Connecta’t universitari
En el marc del programa Connecta’t universitari adreçat als responsables de les
aules de teatre i els directors dels departaments de filologia catalana i castellana
de totes les facultats de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, s’han fet
col·laboracions amb diverses entitats:

5. Activitats del 
Servei Educatiu
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QUADRE 12. CONNECTA’T UNIVERSITARI. 2006

Entitat Data Activitat

Escola Massana 20/01/06 Estudiants il·luminació

Escola La Mercè 06/03/06 Estudiants d’escenografia

UAB 22/03/06 Crèdit a la UAB - Panorama

Escola La Mercè 28/03/06 Estudiants de producció - Aigües encantades

UI 25/04/06 Visita TNC - Àvida vida

UOC 05/05/06 Visita TNC - La fam

UAB 29/05/06 Crèdit a la UAB - La fam

ÚAB 15/11/06 Visita tècnica - Valentina

UPF 28/11/06 Estudiants gestió cultural

Escola Massana 30/11/06 Visita

UOC 19/12/06 Estudiants gestió cultural

5.5. Concurs “Participa”
Un any més, s’ha fet el concurs “Participa”, que convida els joves que han assis-
tit a les obres recomanades a donar la seva opinió. D’entre els 41 participants,
hi ha hagut 4 treballs seleccionats i 1 destacat que ha estat publicat al web del
TNC i ha estat guanyador d’un abonament a la carta de la temporada 2006/07
per a tres persones.

5.6. Un Dia al TNC
A l’activitat Un Dia al TNC, en què els joves visiten les instal·lacions del teatre i
coneixen les activitats preparatòries de la representació que veuran posterior-
ment, hi han participat 460 alumnes de 16 escoles.

5.7. Carnet Connecta’t
S’han tramitat 450 sol·licituds del carnet Connecta’t del Teatre Nacional de
Catalunya, amb el qual els joves poden obtenir un preu avantatjós per assistir 
a les representacions i informació permanent sobre les activitats del teatre.
A part d’aquestes activitats relacionades amb l’activitat artística, cal destacar
que 3.132 persones han fet una visita guiada a les instal·lacions del teatre i
també que, utilitzant els espais disponibles, s’han fet un total de 50 actes de
diferents característiques que han acollit un important nombre de ciutadans,
que han pogut conèixer les instal·lacions i els serveis que ofereix el TNC.

ESCUDÉ I GALLÈS, Beth. Aurora De Gollada. SOLER, Esteve. Jo sóc un altre!
Barcelona: Proa: Teatre Nacional de Catalunya, 2006.

GUIMERÀ, Àngel. En Pólvora. Barcelona: Proa: Teatre Nacional de Catalunya,
2006.

GUIMERÀ, Àngel. En Pólvora: Sala Gran del 2 de novembre al 23 de desembre de
2006. Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya, 2006.

MILLER, Arthur. Panorama des del pont. Barcelona: Proa: Teatre Nacional de
Catalunya, 2006.

MILLER, Arthur. Panorama des del pont: Sala Petita del 2 de febrer al 26 de març 
de 2006. Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya, 2006.

6. Publicacions
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OLIVER, Joan. La fam. Barcelona: Barcelona: Proa: Teatre Nacional de
Catalunya, 2006.

OLIVER, Joan. La fam: Sala Petita del 20 d’abril a l’11 de juny de 2006. Barcelona:
Teatre Nacional de Catalunya, 2006.

SOLDEVILLA, Carles. Valentina. Barcelona: Proa: Teatre Nacional de Catalunya,
2006.

SOLDEVILLA, Carles. Valentina: Sala Petita del 28 de setembre al 19 de novembre
de 2006. Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya, 2006.

Quadern: revista trimestral. Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya, 2006.
Núms. 22 (gener-març), 23 (abril-juny) i 24 (setembre-desembre).

Internet:
Teatre Nacional de Catalunya [en línia]. Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya.
2006. Adreça Internet: http://www.tnc.cat
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El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, creat per la
Llei 2/1993, de 5 de març, manté l’estructura i les funcions previstes al Decret
127/1993, de 20 d’abril, modificat pel Decret 202/2004, de 24 de febrer. En
aquest sentit, el Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del
Departament de Cultura, remet a la Llei 2/1993 esmentada, la qual estableix 
a l’article 13 que: “Per contribuir als objectius d’aquesta Llei, es crea el Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que té per finalitat:
- promoure la recerca i l’estudi sobre la cultura popular i tradicional catalana,
- fomentar-ne el manteniment i la difusió 
- i donar suport a la vida associativa i a les activitats de dinamització cultural.”

A més, la Moció 7/11 del Parlament de Catalunya sobre la política cultural de
21 d’abril de 2004, insta el Govern a potenciar el CPCPTC amb l’objectiu d’in-
vestigar, recuperar, preservar, enfortir i difondre la cultura popular i tradicional
catalana com a valor propi del patrimoni nacional i com a factor cohesionador
de la identitat col·lectiva.

D’acord amb el procés del Departament de Cultura per definir la planificació
estratègica de la seva activitat, durant el 2006 s’ha establert que l’actuació del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana s’articula a
l’entorn de l’objectiu estratègic següent:

Objectiu estratègic 3
Impulsar la cultura cívica i la participació ciutadana

Aquest objectiu s’ha desglossat en els següents 7 objectius operatius que 
abasten l’activitat del Centre:
1. Modificació del Decret d’estructuració del CPCPTC.
2. Modificació de la normativa de les festes tradicionals i creació del catàleg del
patrimoni festiu.
3. Creació de la fundació privada Mediterrània.
4. Consolidació de la presència de la societat civil a l'Escola Catalana de Cultura
Popular com a recurs de formació continuada i permanent.
5. Presència als 4 festivals internacionals més rellevants i realització de dues
mostres de cultura popular per fomentar el coneixement de la cultura popular 
i tradicional catalana a l'exterior.
6. Suport al creixement de la societat civil a partir de la consolidació i difusió
d'un servei de recursos i assessorament.
7. Identificar les necessitats de les infraestructures dels ateneus i proposar línies
d'ajut i mesures per a l'adequació a les normes d'ús públic.

3.1. Funcions
Segons el Decret 127/1993, de 20 d'abril, d'estructuració del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, l'Àrea de Recerca, Conservació 
i Protecció del Patrimoni Etnològic, té per funcions:
a)Coordinar les  activitats de recerca promogudes directament o en conveni
amb altres departaments, universitats, museus, entitats i grups d'estudiosos.
b)Localitzar, adquirir, catalogar i conservar fons documentals i materials.
c)Dirigir l'inventari i la catalogació del patrimoni etnològic de Catalunya.
d)Promoure la investigació i la recerca.
e)Divulgar la cultura tradicional i popular catalana.
f) Instruir els expedients de declaració de festes tradicionals d'interès nacional.

Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana

1. Funcions

2. Objectius 
operatius

3. Àrea de 
Patrimoni 
Etnològic
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3.2. Actuacions destacades
- S’han fet 23 projectes de recerca sobre el patrimoni etnològic a Catalunya.
- S’han digitalitzat els 28 volums publicats de la Revista d’Etnologia de Catalunya,
que estan accessibles a la consulta a través del portal RACO.
- S’ha promogut la creació del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

3.3. Inventari del Patrimoni Etnològic

3.3.1. Recerques
Es fa la segona fase de 5 projectes de recerca-anàlisi que finalitzaran l’any 2007.
Han estat els següents:
- Els comunals al Pallars Sobirà. Els usos tradicionals de la muntanya en el marc
dels espais naturals protegits.
- Els masovers de la regió de Girona, 1930-2000. Memòria d’un món rural en
transformació (segona fase).
- Transhumàncies del segle XXI.
- El treball de la dona al tèxtil a la conca del Ter (1950-2000).
- El barraquisme a la ciutat de Barcelona.

S’han engegat 5 projectes de recerca-anàlisi que finalitzaran l’any 2008. Han
estat els següents:
- Sobre la medicina rural a la vall d’Aro, 1915-1917.
- El paisatge sonor de la Setmana Santa a Catalunya. Les matraques de campanar.
- Acústiques del creixement urbà. L’expressió sonora de les transformacions
urbanes de Barcelona.
- Dones del carrer. Immigració, canvi urbanístic i prostitució a Barcelona.
- Els treballadors de la fàbrica J. Trepat: vida laboral i social en la Tàrrega 
del segle XX (1914-1985).

S’han finalitzat 8 projectes de recerca-documentació iniciats l’any 2005. Han
estat els següents:
- Inventari del fons etnològic del Museu de l’Oli i el Món Rural de Castelldans.
- L’ofici de boter de cuir.
- Fotografies antigues de castells (fins al 1936).
- Inventari i documentació de dues col·leccions de patrimoni material de
Taradell.
- Documentació de la col·lecció de figures de pessebristes de Mataró.
- L’ofici de rajoler al Vallès.
- Memòria de la comunitat pesquera de Palamós.
- La casa museu Duran i Sanpere: un exemple d’hàbitat burgès a la Segarra.

S’han engegat 5 projectes de recerca-documentació que finalitzaran l’any 2007.
Han estat els següents:
- Patrimoni i usos socials de la platja de Sant Pol de Mar.
- Inventari i catalogació de part de la col·lecció d’instruments del Museu 
de l’Acordió d’Arsèguel.
- Col·lecció etnològica Can Padrosa
- Inventari i documentació de patrimoni educatiu del CEIP El Roure Gros 
de Santa Eulàlia de Riuprimer.
- Inventari i catalogació del fons etnològic sonor, no editat, del Museu del
Montsià, relacionat amb el riu i el delta de l’Ebre.
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3.3.2. Increment de la presència de l’IPEC en l’entorn professional de la
recerca i la investigació del patrimoni immaterial
- Presentació del llibre Dones que anaven pel món: estudi etnogràfic de les trementi-
naires de la vall de la Vansa i Tuixent de la col·lecció Temes d’Etnologia de
Catalunya, núm. 12, a la Seu d’Urgell. 3 de febrer.
- Presentació del llibre El temps i els objectes: memòria del Museu de Ripoll
de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya, núm.11, Ripoll. 8 d’abril.
- Participació, a través d’un estand de l’IPEC, al RECERCAT 2a. Jornada de 
cultura i recerca local, a Amposta. 6 de maig.
- Presentació de l’IPEC a la Jornada d’estudi “Recerca etnològica i Centres
d’Estudis”, a Sant Just Desvern. 10 de juny.
- Organització Seminari de les Antenes de l’Observatori per a la recerca etnolò-
gica a Catalunya, al Museu de la Pesca de Palamós. 5 d’octubre.
- Presència de l’IPEC a les Jornades La gestió del patrimoni etnològic a la
Comunitat Valenciana, a València. 18 i 19 d’octubre.
- S’ha fet la VI Jornada d’Etnologia a les Terres de l’Ebre: La dona en la societat
ebrenca, coorganitzada per la Fundació Universitària Doctor Manyà i els Serveis
Territorials de Cultura a Tortosa, a la Sènia. 2 de desembre.
- Presentació de l’IPEC al Departament d’Antropologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. 12 de desembre.
- Participació de l’IPEC en les Jornades de desenvolupament local de l’Alt
Pirineu i Aran, “Els valors del patrimoni i el paisatge pirinenc: nous jaciments
d’ocupació”, a la Seu d’Urgell. 15 de desembre.

3.4. Fonoteca de Música Tradicional Catalana

3.4.1. Treballs de camp fets per l’equip de la Fonoteca 
S’han ordenat i estudiat els materials del fons oral cedit per Mr. Alfred Attwood,
amb històries de vida i cançons apreses en la seva infantesa a la Vall Fosca, quan
el seu pare era enginyer de l’empresa que feia la central elèctrica de Molinos.
S’han recopilat els enregistraments orals obtinguts del senyor Ismael Ferrero
Navarro, catalogats segons els criteris de la Fonoteca. Aquest material consti-
tueix la història de vida expressada en cançons fetes pel mateix informant.
S’ha continuat l’estudi sobre la Dansa de Castellterçol.

3.4.2. Exposicions
- Presentació i recorregut de l’exposició “El Cançoner Popular Català 
(1841-1936)” al Museu d’Història de Barcelona, fins al 15 de gener i al Museu
del Monestir de Montserrat, des del 4 de novembre de 2006.

3.4.3. Altres actuacions de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana
- Sessió de treball sobre metodologia a partir de l’experiència de la Fonoteca 
de Música Tradicional Catalana a la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
- Sessió informativa i de treball sobre l’Arxiu Joan Amades amb els alumnes 
de la professora Josefina Roma de la Universitat de Barcelona.
- Sessió informativa i de treball sobre la Fonoteca de Música Tradicional
Catalana amb els alumnes de la professora Josefina Roma de la Universitat 
de Barcelona.
- La FMTC ha estat convidada per segon cop a formar part de l’equip assessor
del projecte: La Casa de la Festa de Tarragona.
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- Participació del coordinador de la Fonoteca en la presentació del llibre de
Josep Garcia Miràngels: D’aquí estant veig una estrella. Cançons i tonades tradi-
cionals, a Ridaura.
- Col·laboració amb el Museu d’Història de Catalunya amb l’aportació de mate-
rials sonors de la FMTC per a l’exposició “Per Bruixa i Metzinera”.

3.5. Arxiu del Patrimoni Etnològic i Gestió dels registres de la biblioteca
S’han continuat les tasques pròpies de la biblioteca, atenció als usuaris i catalo-
gació de noves adquisicions de la biblioteca ja sigui per compra, donació o per a
la incorporació al fons del Centre dels resultats tant de les beques concedides
pel Centre com dels treballs de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya.
Els materials incorporats al Centre durant aquest any estan formats per monogra-
fies, material sonor en format CD, material audiovisual en format DVD i fullets.
Durant aquest any, s’ha continuat amb la revisió de tot el fons de la biblioteca
per tal d’adaptar-lo a les necessitats que requereix la unificació del catàleg BEG
amb el futur CUC-Catàleg Unificat de Catalunya.
El total de documents incorporats al fons de la biblioteca de diferents formats
és de 515, el nombre d’usuaris de 332 i els documents consultats uns 1.362.
La versió digitalitzada de la Revista d’Etnologia de Catalunya s’ha incorporat al
servidor de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). Prèviament, s’ha obtin-
gut del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) la digitalització dels
27 volums publicats per la REC des del 1993 fins al 2006.  
S’ha continuat la catalogació en DAC de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular
de Catalunya. Aquest any s’han catalogat 3.500 documents.

3.6. Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya
El Decret de creació del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya publicat al
DOGC 4743 de 19 d’octubre de 2006, ha culminat el seguit de treballs adreçats
a donar estructura i suport a tot el ventall de festes, manifestacions i celebracions
comunitàries que es produeixen arreu de Catalunya i destinat a esdevenir el
referent d’acreditació d’aquestes activitats i, si és el cas, de reconeixement 
del seu especial interès i rellevància.

A partir d’aquest nou marc, el Govern té la facultat de distingir determinades
celebracions i/o elements festius tenint en compte les característiques i la 
concurrència de requisits concrets. Les distincions adoptaran una de les formes
de reconeixement següents:
- Festa popular d’interès cultural
- Festa tradicional d’interès nacional
- Element tradicional d’interès nacional
- Festa patrimonial d’interès nacional
- Element patrimonial d’interès nacional
Aquesta estructura ha de permetre equilibrar el grau de reconeixement de 
les manifestacions i celebracions de la cultura popular i tradicional catalana, 
en funció del seu valor patrimonial i de la seva rellevància social, així com 
establir la significació de determinats elements festius i el seu nivell de qualitat
estètica i artística.
L’esmentat Decret deroga la Disposició 314/1994 de 16 de novembre, que regu-
lava la declaració de celebracions de la cultura tradicional catalana com a festes
tradicionals d’interès nacional.
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3.7. Subvencions i beques

3.7.1. Subvencions a publicacions i edicions audiovisuals i digitals
S’han concedit 54.500 euros a 7 empreses editorials privades per a l’edició 
de 10 títols sobre cultura popular i tradicional:
1. Materials de l’Obra del Cançoner Popular (vol. 16è)
2. Les misses de Sant Amador.
3. Cançoner aranès i occità.
4. Música tradicional catalana (vol. 4).
5. El ganivet català.
6. La Catalunya jueva.
7. Guia dels gegants de Catalunya.
8. L’origen dels castells.
9. Tarragona 1900-2000. Un segle de castells.
10. Capgrossos de Mataró, 10 anys.

3.7.2. Beques
Com a resultat de la convocatòria del concurs públic per a la concessió de
beques per a treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya
corresponents a l'any 2006 s’han presentat 38 propostes. El concurs s’ha resolt
amb l’atorgament de 15 beques, dotades amb un total de 60.000 euros. 
Els treballs becats per fer treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic 
de Catalunya han estat:
- L’ofici de ganiveter: recerca documental i aplicada. 
- Circuits invisibles de fe: les capelletes de visita domiciliària a Manlleu (Osona).
- Quan “en els pobles ja no hi ha canalla”. Organització de la procreació i estructures
domèstiques a les Valls d’Àneu.
- L’espai domèstic i el mobiliari rural al territori de muntanya del Berguedà. Dades 
per fer un estudi comparatiu entre dues zones de la comarca: la muntanya i la plana.
- Recerca, estudi i catalogació dels testimonis d’arquitectura rural situats dins del
terme de la Granadella.
- La rumba catalana: panoràmica etnohistòrica i recerca arxivística i documental 
del seus orígens.
- Recerca del folklore musical de la Ribera d’Ebre (2a part).
- Les hortes del Ter a Manlleu.
- Manual de descripció coreogràfica del ball de bastons.
- “Trobar menjar se’m feia tan difícil...” La recuperació de la memòria oral alimentà-
ria a Catalunya durant la Guerra Civil i la postguerra (1936-1955)
- La cançó tradicional a les escoles de primària: la imatge de la dona.
- Bestiari popular: el cap de l’àliga de Cervera.
- Alella: celler de bon vi. Tècniques vitícoles tradicionals.
- Inventari de vehicles musicals per a la improvisació oral. 
- Negociant trajectòries. Pràctiques de diàspora de les peruanes i peruans a Catalunya.

3.8. Altres

Exposició “Teatres de Joguina”, del Museu Marès
S’ha col·laborat en l’organització de la mostra “Teatres de Joguina. De
l’Entreteniment al Col·leccionisme. Catalunya, Segles XIX-XX”, promoguda pel
Museu Marès de Barcelona. S’han cedit diverses peces de l’arxiu gràfic de Joan
Amades sobre fulls de teatres de paper, ombres xineses, proscenis de teatre de
Paluzie i decorats i personatges del mateix autor. S’ha presentat al Museu Marès
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de Barcelona, fins al 23 d’abril de 2006, i ha viatjat a la Fontana d’Or de
Girona, del 26 de maig al 2 de juliol de 2006.

4.1. Escola Catalana de Cultura Popular

4.1.1. FESTCAT – cursos regulars – Tallers per a la Festa
Aquests programes formatius han estat dissenyats especialment per atendre les
necessitats dels diferents territoris en matèria de dinamització, promoció de cul-
tura popular i patrimoni festiu. En la gestió hi han col·laborat diferents entitats:
la Fundació Universitària Doctor Manyà, a les Terres de l’Ebre (Baix Ebre,
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), la Fundació Pere Tarrés a les comarques
d’Anoia, Bages, Baix Empordà, Selva, Gironès, Cerdanya i Ripollès, l’Associació
SOLC, música i tradició al Lluçanès, a les comarques d’Osona. La Fundació
Societat i Cultura (FUSIC) hi ha treballat a diverses localitats de les comarques
de Lleida, Tarragona i Vallès Occidental. 
Tallers per a la Festa ofereix eines formatives perquè les administracions locals,
o bé les entitats i les associacions de cultura popular, puguin presentar les pro-
postes que un cop treballades conflueixin en un resultat únic que passarà a for-
mar part del patrimoni festiu de tota la localitat implicada. Enguany alguns
exemples han estat la recuperació de la Festa del Serpent a Manlleu, la cercavila
nocturna a la Tàrrega medieval, la Fira de la Poma a Barbens i la recuperació de
la Dansa del Llop a Torelló entre d’altres.

4.1.2. FESTCAT – Escola d’Estiu
Estructurada en 4 escoles, ofereix cursos, tallers i espais de debat sobre cultura
popular.
- 10è Campus de Cultura Popular. Llívia, del 9 al 16 de juliol: 160 alumnes, 
15 cursos monogràfics i 15 tallers.
- 10è Curs de Música Tradicional. Torroella de Montgrí, del 16 al 23 de juliol: 70
alumnes i 19 cursos monogràfics.
- 15è Curs de Dansa Tradicional “Dansàneu”. Esterri d’Àneu, del 16 al 23 de
juliol: 55 alumnes i 6 tallers monogràfics.
- 9è Curs de Jocs Tradicionals. Horta de Sant Joan, del 16 al 23 de juliol: 
19 alumnes i 13 cursos monogràfics.

4.1.3. Aula de Música Tradicional i Popular
Programa de formació artística sobre la música i els instruments tradicionals,
gestionat per contracte amb Joventuts Musicals de Catalunya.
S’ha fet a Barcelona (110 alumnes), a Figueres, amb la col·laboració del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Figueres (30 alumnes), a
Lleida, amb la col·laboració de l’Orfeó Lleidatà (35 alumnes), a Tortosa amb la
col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre i de l’Ajuntament de Tortosa
(42 alumnes) i a Vila-seca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca–
Conservatori professional de Música (32 alumnes). En total hi han assistit un
total de 249 alumnes.

4.1.4. Tallers d’Arsèguel. Escola Folk del Pirineu
Han estat organitzats juntament amb l’Associació Arsèguel i els Acordionistes
del Pirineu, l’Ajuntament d’Arsèguel i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. S’han fet
10 cursos i hi han participat 201 alumnes.

4. Àrea de Foment 
de la Cultura 
Popular i 
l’Associacionisme
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4.2. Foment de l’ús de la cultura popular com a element integrador per
a les noves comunitats
El programa Ordit de foment de l’ús de la cultura popular es va iniciar al 2004 
i s’ha continuat ampliant la tasca d’ajuda a les entitats que ja fan activitats.
Totes aquestes actuacions s’emmarquen dins de l’actuació del CPCPTC en el Pla
Ciutadania i Immigració:
- Col·laboració CPCPTC amb les caixes d’estalvi (obra social).
- Asociación Cultural RUNA PACHA: projecte per a la creació d’un grup de
música i dansa que fa tallers per a la integració de les dues cultures.
- Casa Amarilla: projecte d’integració sociocultural al Besòs, amb un festival de
música tradicional.
- Fedelatina. Feriarte: projecte en què entitats sense ànim de lucre presenten
activitats de cinema, dansa, música, artesania i gastronomia, fetes amb població
local i població immigrant.
Mostra de pintura iberoamericana: amb temàtica d’immigració i integració.
- Festival Latino al Parc del Fòrum de Barcelona: intercanvi cultural amb con-
certs i manifestacions folklòriques
- Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya: col·laboració en el con-
cert Oye Mi Canto: Voces y Música para la Integración, orientat a l’ensenyament
musical per a nens i joves immigrants en procés d’integració.
- Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure.
- Campanya d’espectacles als barris. Campanya de tallers. Revista carrer.
- Tot Raval. Festival de Cultura del Raval 2006. Desenvolupa altres projectes 
d’educació per al civisme.

4.3. Programa Ateneu 
El Programa Ateneu concedeix ajuts a entitats multidisciplinàries per adequar
les seves infraestructures.

QUADRE 1. SUBVENCIONS PER A INFRAESTRUCTURES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA. 2006

Entitats ¤

I. Fora de concurrència (entitats sense finalitat de lucre)

ACAC Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Pineda de Mar 12.000,00

Associació Amics del Centre Cristià dels Universitaris 560,00

Associació Museu del Vent 12.343,20

Ateneu de Guissona 88.000,00

Ateneu Familiar 12.000,00

Ateneu Ordalenc 48.000,00

Casa Galega de l'Hospitalet 40.000,00

Casal Cultural i Recreatiu de Sant Pere de Torelló 12.000,00

Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre 9.700,00

Centre Agrícola Recreatiu de Maians 10.863,04

Centre Aragonès de l'Hospitalet 12.000,00

Federación de Casas Regionales y Culturales en Cataluña 4.800,00

Parròquia de Santa Perpètua de Mogoda 24.000,00

Societat Recreativa Torrellenca 1.600,00

Colla Joves Xiquets 72.113,00

Patronat de la Passió d’Esparreguera 128.750,00

Centre Obrer de la Sènia 47.835,00

Germandat de Polinyà 6.731,00

Fundació Schichting Cobla La Principal d’Amsterdam 4.800,00

Associació Cultural Gallega Rosalia de Castro 25.600,00
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Casa d'Andalusia a Manresa 10.400,00

Associació Cultural Andalusa de Cunit 3.000,00

Total I 587.095,24

II. Altres transferències a entitats sense finalitat de lucre

Subvencions per a l’adquisició d’equipaments mobles de caràcter tradicional, 

de programari informàtic i disseny de pàgines web 46.770,00

Altres 156.600,00

Total II 203.370,00

TOTAL 790.465,24

4.4. Promoció i projecció exterior de la cultura popular

4.4.1. Mediterrània. Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
El primer cap de setmana de novembre s’ha fet la 9a edició de Mediterrània.
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional a Manresa. A finals de 2006 s’ha constituït
la Fundació Mediterrània amb seu a Manresa. El pressupost ha estat d’1.600.000
euros. Les xifres d’aquesta 8a edició han estat les següents:
- 107 actuacions
- 90 companyies
- 420 programadors (100 d’estrangers)
- prop de 100 periodistes
- 45 firaires
- 30 espais d’actuació diferents

4.4.2. Programes Europeus amb fons FEDER
Amb el títol de “Creació d’un pol català de músiques i danses tradicionals” 
s’ha participat en el segon any de la iniciativa comunitària INTERREG III-A.
Espanya–França, per la qual s’ha atorgat una subvenció FEDER al conjunt del
projecte per un import de 500.000 euros. Aquest és un projecte compartit amb
el CIMP, Centre Internacional de Música Popular, de Ceret. Al projecte hi ha
incorporat activitats formatives, activitats de divulgació i creació i publicacions
de materials.
Pel que fa al programa Cultura 2000, s’ha acabat el projecte “Play with your
heart, share your culture” amb una aportació de 215.007,48 euros per part de
les institucions europees. Entitats europees representades: Federació Càntabra
de Bitlles, Confederació FALSAB Bretanya (França), Federació Catalana de
Bitlles, Museo de Campo (Aragó), INEFC Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya, Universitat de Lleida, Vlaamse Volssportcentrale Central Flamenca
de jocs tradicionals (Bèlgica), Associació ODIANA pel desenvolupament del Baix
Guadiana (Portugal) i la Federació Des Foyers Ruraux du Gers (França). Aquest
projecte ha rebut una menció específica per part del Ministeri de Cultura de
l’Estat espanyol i per part de la UNESCO.
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QUADRE 2. RESUM DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN CULTURA POPULAR 

I TRADICIONAL. 2006

Concepte ¤

I. Subvencions per a activitats

Ajuts a universitats per a estudis en l’àmbit de la cultura popular i tradicional: 

conveni amb la UAB per al Graduat en Dansa 30.050,00

Conveni amb Acció Cultural del País Valencià (1) 396.000,00

Ajut a la promoció i la difusió de la cultura popular i tradicional a través de la Fundació 

Privada Mediterrània 1.478.850,00

Ajut per a la recerca de patrimoni etnològic: conveni IRMU 178.000,00

Subvencions a corporacions locals per a la promoció i la difusió de la cultura popular 

i tradicional i la dinamització cultural 458.495,00

Subvencions a empreses privades per a l’edició de publicacions sobre cultura popular i tradicional 12.000,00

Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la projecció exterior 

de la cultura popular catalana 69.210,20

Altres ajuts a empreses privades per a la difusió de la cultura popular i tradicional (2) 298.000,00

Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a la programació d’activitats 

de cultura popular i tradicional 2.024.016,70

Altres ajuts a entitats sense finalitat de lucre per a la programació d’activitats 

de cultura popular i tradicional 15.000,00

Beques per a treballs etnogràfics 60.000,00

Subvencions per catalogar i digitalitzar fons documentals privats d’interès etnològic de Catalunya 2.000,00

Total I 5.021.621,90

II. Subvencions per a infraestructures culturals

Subvencions fora de concurrència pública 587.095,24

Altres transferències a entitats sense finalitat de lucre 156.600,00

Subvencions per a l’adquisició d’equipaments mobles de caràcter tradicional, 

de programari informàtic i disseny de pàgines web 46.770,00

Total II 790.465,24

III. Inversions

Adquisició de drets d’autor i dominis 38.375,77

Mobiliari i estris 890,04

Adquisició de fons documentals 2.881,70

Total III 42.147,51

IV. Fons Fundacional

Fundació Mediterrània 15.000,00

Total IV 15.000,00

TOTAL 5.869.234,65

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER A ACTIVITATS 

DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL I D’ASSOCIACIONISME (*). 2002-2006
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(*) Inclou les transferències a l'EADC i al COPEC, a excepció del 2006 en què les transferències a l’EADC

les ha executat globalment la Secretaria General i no és possible discriminar-les.

5. Subvencions 
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cultura popular  
i tradicional
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GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST EXECUTAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA EN L’ÀMBIT 

DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA (*). 2002-2006

Milers d’euros
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(*) Inclou el capítol I de despeses de personal i la despesa de l'EADC en l'àmbit de la cultura popular 

i tradicional i l'associacionisme. No inclou les transferències a l'EADC.

BERTRAN, Jordi. Manual sobre el foc i la pirotècnia en les festes. El que cal saber per
organitzar-les. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura,
2006.

BESTARD, Joan. Les porteries a Barcelona. Entre l’espai públic i l’espai privat.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006.

9a Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània, Manresa, 3.4.5 Nov. 2006:
catàleg d’espectacles i artistes. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 2006.

Revista d’etnologia de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura, 2006. Núm. 28 (abril) i 29 (desembre).

6. Publicacions
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Institut Català de les
Indústries Culturals

1. Funcions de l’Institut Català de les Indústries
Culturals

2. Objectius estratègics i operatius

3. Informació economicofinancera 

4. Distribució de la plantilla

5. Àrea de l’Audiovisual

6. Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals

7. Àrea d’Edició i Premsa

8. Àrea de Desenvolupament Empresarial

9. Àrea de Promoció Internacional

10. Publicacions

El text següent és una síntesi de la Memòria anual. Institut Català de les Indústries Culturals. 2006. Per a més informació sobre els objectius, 

l’orientació de les polítiques i les activitats de l’ICIC, aquesta es pot trobar a Internet: http://www.gencat.cat/cultura/icic 



D’acord amb el Decret 470/2004, de 28 de desembre, s’integren a l’ICIC, amb
efectes 1 de gener de 2005, el personal i les funcions exercides des de la
Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural en matèria de música, 
teatre, arts visuals, llibre i edició, així com el personal i les funcions del
Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) relatives a la 
promoció exterior de les indústries culturals. 
D’acord amb l’article 3 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de
l’ICIC, les seves funcions són:
a) Establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors impli-
cats, programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors 
vinculats a les indústries culturals.
b) Fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indús-
tries culturals i ajudar a implantar noves empreses.
c) Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes cultu-
rals i impulsar el consum interior, l’exportació, la difusió i la promoció en 
circuits internacionals d’aquests productes.
d) Facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions 
públiques.
e) Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors culturals.
f) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les indústries culturals.
g) Difondre la informació relativa als ajuts i als serveis que els organismes de
qualsevol àmbit territorial destinen a les indústries culturals.
h) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de les
indústries culturals.
i) Promoure i executar qualsevol altra activitat adreçada a desenvolupar les
indústries culturals a Catalunya.
j) Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i cultura
catalanes i de la llengua i la cultura araneses.
k) Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves
estètiques i nous llenguatges.

D’acord amb el procés del Departament de Cultura per definir la planificació
estratègica de la seva activitat, durant el 2006 s’ha establert que l’actuació de
l’Institut Català de les Indústries Culturals s’articula al voltant de tres objectius
estratègics departamentals.

Objectiu estratègic 4
Consolidar les empreses culturals

Vinculats a aquest objectiu departamental, l’ICIC ha definit 5 objectius estratè-
gics per a la seva activitat que són:

1. Contribuir a l’estabilitat i desenvolupament de les empreses culturals catala-
nes. Per això cal:
- Augmentar-ne els mecanismes de finançament.
- Consolidar-ne l’estabilitat i el desenvolupament de les activitats.
- Incrementar-ne la viabilitat.
- Millorar els equipaments i infraestructura del sector cultural privat.
- Incrementar el coneixement sobre els sectors culturals
- Millorar l’adequació de la formació a les necessitats de les empreses.

Institut Català de les Indústries Culturals
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2. Promoure la producció cultural de caràcter professional, a través de:
- L’adequació de la producció a les característiques del mercat, mantenint 
o incrementant el volum de producció.
- La millora de la creativitat i de la singularitat dels projectes culturals, 
mitjançant línies específiques de finançament
- L’augment i diversificació de l’edició de les publicacions periòdiques en català
o en aranès, a nivell de territori i de continguts.

3. Fomentar la distribució, exhibició i difusió de la producció cultural catalana,
mitjançant la millora de:
- L’accés dels productes culturals a la xarxa de distribució i exhibició.
- La difusió i el coneixement de la producció cultural.

4. Facilitar l’accés al mercat exterior de les indústries culturals catalanes, a través de:
- L’increment de la internacionalització de les empreses culturals catalanes.
- La millora del servei a les empreses culturals per fomentar la seva internacio-
nalització.

5. Fomentar el consum cultural a través de:
- L’increment de la inversió en promoció i publicitat.
- La fidelització de públic i la creació de nou públic.

Objectiu estratègic 1
Preservar el patrimoni i la memòria

Vinculat a aquest objectiu departamental, l’ICIC hi participa amb un objectiu
estratègic:

6. Preservació i difusió del Patrimoni Fílmic, mitjançant:
- el manteniment del funcionament i l’increment de les activitats de la
Filmoteca de Catalunya
- la construcció de la nova seu de la Filmoteca de Catalunya

Objectiu estratègic 8
Assegurar una gestió eficient dels recursos

Vinculat a aquest objectiu departamental, l’ICIC hi participa amb un objectiu
estratègic:

7. Garantir una gestió eficient dels recursos de despeses de personal, d’infraes-
tructura, de despeses financeres i d’inversions.

L’any 2006 es parteix del pressupost inicial aprovat pel Parlament de Catalunya
(51.781.636,04 euros) i se li sumen les subvencions pendents d’aplicació corres-
ponents a l’exercici 2005 i les modificacions pressupostàries addicionals fetes
durant l’any per arribar al pressupost definitiu (70.162.311,25 euros).
A l’hora de tancar un exercici pressupostari, es consideren subvencions pendents
d’aplicació, d’acord amb l’article 11 de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, les transferències
corrents de l’exercici de la Generalitat de Catalunya que no es destinen a equili-
brar el compte de pèrdues i guanys, excepte les dotacions per amortitzacions,
les provisions i les variacions d’existències, i no es comptabilitzen com a ingrés

3. Informació 
economico-
financera
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de l’exercici, sinó que s’ubiquen al passiu del balanç de tancament com a
ingressos a distribuir en exercicis posteriors.
Aquestes subvencions pendents d’aplicació poden tenir la consideració de compro-
meses per a exercicis posteriors. Aquesta circumstància es dóna, per exemple,
quan es produeixen pròrrogues de subvencions concedides que fan que un
pagament previst dins de l’exercici es traslladi a l’any següent, quan hi ha 
transferències de caràcter finalista que fan que encara que la despesa que 
financen s’hagi posposat a l’any següent, calgui reservar aquell import per quan
la despesa es produeixi o quan es constitueixen fons amb vocació de permanèn-
cia i, per tant, la seva dotació es va traspassant d’un any a l’altre (per exemple,
fons per a la participació puntual en l’accionariat d’empreses culturals, fons per
a la coproducció de llargmetratges, etc.). Quan les subvencions pendents d’apli-
cació són compromeses, es consideren a tots els efectes pressupost executat, ja
que es tracta de pressupost assignat a despeses concretes que cal reservar per a
l’any següent.
La resta del saldo pressupostari té la consideració de romanent afectat per afron-
tar l’increment 2006-2007 que representen les anualitats 2007 de convocatòries
i ajuts pluriennals ja publicats i a ajuts compromesos l’any 2006 que no dispo-
sen de dotació pressupostària al 2007, i que, atès l’increment pressupostari
aprovat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, cal assumir 
mitjançant estalvi pressupostari del 2006.
Per últim, les modificacions pressupostàries, en cas de ser positives, corresponen
a transferències addicionals rebudes durant l’any, les quals se sumen al pressu-
post inicial.
L’any 2006 es produeix un increment pressupostari del 33,92% respecte del
pressupost definitiu del 2005 –incloses les subvencions pendents d’aplicació
que es traspassen d’un any a l’altre–, per la qual cosa s’arriba als 70,16 milions
d’euros de pressupost definitiu. Com que es produeix una desviació positiva 
respecte dels ingressos inicialment previstos de 551.788,74 euros, el pressupost
definitiu del 2006 disponible queda fixat en 70.714.099,98 euros. D’aquest pres-
supost, entre despesa i inversió comptabilitzades, crèdits compromesos i roma-
nent afectat per al 2007, se n’executa el 100,00%.

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS I RECURSOS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES 

INDÚSTRIES CULTURALS. 2006

Concepte Capítol Ingrés/recurs Import a comprometre

comptabilitzat per al 2007

Ingressos per prestació de serveis III 481.610,85 -

Altres ingressos corrents III 93.809,91 -

Transferències corrents del 

Departament de Cultura (*) IV 49.736.208,89 551.788,74

Altres transferències corrents IV 6.796.800,00 -

Ingressos financers V 163.867,07 -

Transferències de capital de la Generalitat 

de Catalunya (**) VII 850.736,75 -

Aportacions a compte de capital de la 

Generalitat de Catalunya (***) VIII 10.695.867,49 -

Inversions financeres VIII 1.895.199,02 -

TOTAL 70.714.099,98 551.788,74

(*) El Departament de Cultura ha executat el 2006, 46.180.416,79 euros.

(**) El Departament de Cultura ha executat una transferència de 620.506,05 euros.

(***) El Departament de Cultura ha executat 3.599.763,20 euros.
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QUADRE 2. RESUM DE LES DESPESES I DOTACIONS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES 

INDÚSTRIES CULTURALS. 2006

Subvenció pendent d’aplicació 2006

Concepte Capítol Despesa/inversió Crèdits Romanent

comptabilitzada compromesos afectat

Sous i salaris I 3.956.127,37 - -

Assegurances i prestacions socials I 1.105.578,97 - -

Despeses de béns corrents i serveis II 5.251.755,55 312.000,00 -

Despeses financeres III 4.551,31 - -

Ajuts concedits IV 41.446.385,58 2.400.069,18 4.001.983,52

Inversions reals VI 1.043.069,30 979.788,56 -

Subvencions de capital concedides VII 823.626,14 - 90.000,00

Variació d’actius financers VIII 6.388.170,00 2.359.205,77 -

TOTAL 60.019.264,22 6.051.063,51 4.091.983,52

Durant el 2006, la plantilla estructural de l’ICIC s’ha incrementat en 6 persones
respecte de l’any 2005. A 31 de desembre de 2006, configuren la plantilla de
l’ICIC:

QUADRE 3. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES

INDÚSTRIES CULTURALS A 31 DE DESEMBRE DE 2006

Tipologia Nombre

Personal directiu 11

Personal funcionari 5

Personal laboral 111

TOTAL 127

L’Àrea de l’Audiovisual de l’ICIC dóna suport al sector audiovisual al llarg de
tota la seva cadena de valor, inclosa la tasca de conservació del patrimoni fílmic
que fa per mitjà de la Filmoteca de Catalunya. Diferents unitats són les encarre-
gades de dur a terme aquest objectiu.
Des de la Unitat de Foment s’impulsen línies i actuacions adreçades al desenvo-
lupament de la indústria audiovisual catalana, a més de dur a terme les tasques
administratives pròpies a la gestió del Registre d’Empreses Audiovisuals de
Catalunya (REAC), les aprovacions de coproducció internacional, la qualificació
cinematogràfica i el control de taquilla.

5.1. Unitat de Foment de l’Audiovisual

5.1.1. Gestió de l’audiovisual

Subvencions de concurrència pública a la producció audiovisual

QUADRE 4. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS A

LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL. 2006

Convocatòria Projectes Import (¤)

I. Línies indicatives

Cinema d'autor (1) 6 600.000,00

Òpera prima o segon llargmetratge d’un nou realitzador (1) 5 500.000,00

Obres que articulin una nova mirada sobre l’audiovisual (1) 2 160.000,00

Coproduccions dins el marc de l’acord “Raíces” (1) 3 150.000,00

Producció de curtmetratges cinematogràfics 20 150.000,00

Total I 36 1.560.000,00

4. Distribució 
de la plantilla

5. Àrea de 
l’Audiovisual
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II. Línies automàtiques

Explotació de llargmetratges i produccions de gran format 29 3.076.205,75

Realització de llargmetratges televisius de ficció (1) 26 3.250.000,00

Realització de documentals televisius (1) 33 450.000,00

Desenvolupament de sèries d’animació per televisió (1) 8 383.063,50

Realització de sèries i llargmetratges d’animació per televisió 6 960.000,00

Total II 102 8.119.26 9,25

TOTAL PRODUCCIÓ 138 9.679.269,25

(1) L'import 2006 inclou línies que no s'han convocat el 2006 però de les quals se n'ha executat l'anualitat

del 2006 (subvencions pluriennals). 

Subvencions de concurrència pública a l’exhibició audiovisual

QUADRE 5. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS A

L’EXHIBICIÓ AUDIOVISUAL. 2006

Convocatòria Projectes Import (¤)

Promoció i publicitat de llargmetratges 33 1.211.811,32

Producció en VO catalana i estrena en versió catalana de llargmetratges 25 1.100.000,00

Participació i promoció de pel·lícules en festivals internacionals 32 175.000,00

Difusió del cinema d’autor contemporani en sales d’exhibició 24 200.000,00

TOTAL EXHIBICIÓ 114 2.686.811,32

Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració

QUADRE 6. SUBVENCIONS EXCLOSES DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA CONCEDIDES PER L’INSTITUT

CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS A LA FORMACIÓ, PRODUCCIÓ, DIFUSIÓ I EXHIBICIÓ

AUDIOVISUAL. 2006

Convocatòria Projectes Import (¤)

Formació 2 625.000,00

Producció 5 1.030.666,00

Difusió 3 153.000,00

Exhibició 1 6.684,32

TOTAL 11 1.815.350,32

Gestió administrativa de les subvencions i convenis
L’any 2006 la Secció de Gestió de l’Àrea de l’Audiovisual ha tramitat un total de 554
expedients d’ajuts, que es distribueixen en tres blocs: 106 expedients (19,13% del
total), que correspon a anualitats d’anys anteriors; 13 expedients (2,35% del total),
de convenis de col·laboració entre l’ICIC i diverses entitats; 435 expedients (78,52%
del total), que corresponen als tramitats dins de les línies de subvenció del 2006.

Emissió dels dictàmens d’elegibilitat i viabilitat tècnica
L’ICIC ha tramès, per a l’any 2006, 40 informes d’elegibilitat i viabilitat tècnica
a l’Institut Català de Finances (ICF), per un import de 20.632.758,00 euros.
D’aquestes en destaquen:
- Total de 5 operacions s’emmarquen dins del conveni signat entre l’ICF i
l’Associació de Productors Independents de Catalunya (APIC).
- 22 operacions en el marc del conveni entre l’ICF i Productors Audiovisuals de
Catalunya (PAC).
- 10 operacions s’emmarquen dins del conveni signat entre l’ICF i Barcelona
Audiovisual (BA).
- Finalment 3 operacions fora de conveni que s’emmarquen dins la Línia gene-
ral de l’ICF amb diferents productores per fer grans projectes i futures inver-
sions audiovisuals.

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS324



Aprovació de coproduccions internacionals
Les coproduccions internacionals amb participació catalana aprovades per
l’ICIC han estat 21, d’entre les quals 19 són coproduccions bipartides.

QUADRE 7. COPRODUCCIONS APROVADES PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES 

CULTURALS. 2006

Títol Empresa productora catalana Països coproductors

1 Partes usadas ABS Productions Barcelona, SL Mèxic

2 Moscow Zero Valentia Pictures, SL Regne Unit 

3 Inhumà (The Ungodly) Zeppelins Integrals Produccions, SL EUA

4 La lluna en un cove Ikiru Films, SL Espanya, Regne Unit

5 La cáscara Eddie Saeta, SA Uruguai, Argentina

6 Nosaltres (cara a cara) Marie Elène Valpuesta Senegal

7 La sombra del sol Batea Films, SL Alemanya

8 Santa Ana 17 Arcadia Motion Pictures, SL França 

9 Andalucía Mallerich Films Paco Poch, SL Argentina

10 King Returns Aragonès Media Consulting, SL EUA

11 Visitant d’hivern ABS Productions Barcelona, SL Argentina

12 Sultanes del sur Castelao Productions, SA Mèxic

13 Los Justos Castelao Productions, SA Mèxic

14 Finn on the fly Castelao Productions, SA Mèxic

15 En la ciudad de Sylvia Eddie Saeta, SA França

16 Vieja nueva vida Sun Lake Invest, SL Països Baixos

17 El Greco La Productora Vídeo-Comunicació, SL Grècia

18 Su majestad Minor Mediaproducción, SL França

19 La bruixota Lilli Steinweg Emotion Pictures, SL Alemanya

20 Los perdedores (The Forgotten) Zeppelins Integrals Productions, SL Alemanya

21 Transsiberian Castelao Productions, SA Alemanya, Regne Unit i Lituània

5.1.2. Qualificació audiovisual: cinematogràfica i en altres formats
Durant l’any 2006 s’ha impulsat la Comissió de Qualificació d’Obres
Audiovisuals com a òrgan d’assessorament, consulta i proposta de l’Institut
Català de les Indústries Culturals en matèria de qualificació per grups d’edat
d’obres audiovisuals. Aquesta Comissió està composta per 10 membres, majors
de 25 anys, que han expressat el seu interès en formar-hi part. Els membres de
la Comissió s’han seleccionat d’acord amb els criteris d’idoneïtat i d’aptitud
establerts pel propi ICIC.
L’any 2006, l’ICIC ha qualificat 272 obres exhibides en format cinematogràfic
(147 llargmetratges, 32 curtmetratges i 93 tràilers) –105 dels quals de producció
catalana– i 3.552 obres comercialitzades per a ús domèstic en format DVD, 311
dels quals de producció catalana. 
Respecte a l’any 2005, el nombre total de qualificacions ha augmentat en un 64,9%.

5.1.3. Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC)
En el REAC hi ha registrades 938 empreses. L’any 2006 s’hi han donat d’alta
160 inscripcions (una empresa es pot inscriure en més d’una secció: Producció,
Distribució, Exhibició i Empreses auxiliars).

5.1.4. Comunicats d’inici i finalització de rodatge
L’any 2006 l’ICIC ha rebut les notificacions següents d’inici i finalització de
rodatge:
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QUADRE 8. NOTIFICACIONS D’INICI I FINALITZACIÓ DE RODATGE. 2006

Inici de rodatge Notificacions

Llargmetratges cinematogràfics 77

Curtmetratges cinematogràfics 62

Llargmetratges televisius 28

Fi de rodatge

Llargmetratges cinematogràfics 60

Curtmetratges cinematogràfics 52

Llargmetratges televisius 22

5.1.5. Exhibició cinematogràfica
L’any 2006 s’han processat 41.552 declaracions, amb un total de 859.202 
sessions, 25.370.843 espectadors i 144.115.205,91 euros de recaptació.

5.1.6. Aportacions de capital
- Aportació fundacional de capital per a la creació de Mesfilms Inversions SL,
fruit de la col·laboració entre l’ICIC, Televisió de Catalunya SA i ICF Holding.
Totes tres institucions participen a parts iguals en la conformació d’un instru-
ment jurídic que possibilita la participació a risc en la producció de llargmetrat-
ges cinematogràfics amb vocació comercial que tinguin una alta rendibilitat
esperada. El fons global comptarà amb un total de 6 milions d’euros, dels quals
l’ICIC n’ha aportat inicialment 1 milió l’any 2006.
- Aportació de capital com a soci protector a la societat de garantia recíproca
Avalis de Catalunya SGR per un import de 300.000 euros, per tal que aquesta
societat adquireixi el compromís d’avalar les operacions formalitzades a l’empara
del conveni de col·laboració entre l’ICIC i l’Institut Català de Finances.
- Aportació fundacional de capital a Parc Audiovisual de Catalunya SL, encarre-
gada de la gestió del Parc Audiovisual de Terrassa i participada per Patrimoni
Audiovisual SL, societat mercantil de l’Ajuntament de Terrassa i l’ICIC en un
20%. L’aportació global que farà l’ICIC serà de 6 milions d’euros repartits en 4
anys, dels quals 2.400.000 euros s’han fet l’any 2006.

5.2. Unitat de Promoció i Difusió Audiovisual
L’any 2005 l'Àrea de l’Audiovisual de l’ICIC va crear aquesta Unitat (abans amb el
nom d’Unitat de Projectes Audiovisuals) amb l’objectiu d’incentivar el consum, és
a dir, augmentar el nombre d’espectadors del producte audiovisual i establir ponts
de comunicació entre el sector i el qui ha de fer-lo funcionar: el públic.
El 2006 s’han signat un total de 46 convenis de col·laboració exclosos de 
concurrència pública, establint acords de col·laboració per un import global de
2.007.000 euros.

5.2.1. Foment de la difusió: festivals, mercats i activitats cinematogràfiques

Festivals
L’any 2006, s’ha col·laborat amb 28 festivals, incloent-hi el Sitges, Festival
Internacional de Cinema de Catalunya i la Coordinadora de Festivals de
Cinema i Vídeo de Catalunya. La col·laboració s’ha establert mitjançant conve-
nis, per un import total concedit d’1.311.000 euros. Segons les dades aportades
pels festivals que reben subvenció de l’ICIC, el nombre global d’espectadors de
l’any 2006 ha estat de 385.718.
El 39è Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya ha tingut lloc del
6 al 15 d’octubre. S’han venut unes 44.000 entrades, cosa que suposa un aug-
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ment d’un 7% respecte l’any passat, i s’ha comptat amb la presència de més de
900 periodistes acreditats. Des de fa nou anys, el cinema català té el seu espai al
Festival a la secció Catalan Focus. Aquesta és una plataforma per a l’estrena de
la producció catalana més recent i constitueix alhora un punt de trobada i
debat per als professionals de la indústria. La programació de Catalan Focus
2006 ha inclòs dotze produccions.

Mercats audiovisuals
S’han concedit 150.000 euros en 3 convenis signats per l’ICIC per al foment 
de la difusió de mercats audiovisuals. Aquests mercats han estat el Mercat
Audiovisual de Catalunya (MAC), el MEDIMED i DocsBarcelona.

Activitats cinematogràfiques
S’han concedit 398.000 euros en 7 convenis de col·laboració amb diverses acti-
vitats cinematogràfiques. D’aquestes destaquen:
- Cinemanet. Digitalització de cinemes de Catalunya. Xarxa de distribució de
documentals europeus que té com a objectiu distribuir pel·lícules documentals
inèdites cada any i que ha de permetre abaratir les despeses de distribució i
exhibició dels films, i facilitar l’entrada al circuit cinematogràfic a un nombre
més elevat de produccions. S’han concedit 80.000 euros.
- Activitats de l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics.
S’han concedit 80.000 euros.
- II Cicle de Cinemes Rurals “Terres de Lleida”. Activitat de suport als cinemes
rurals, de promoció del cinema en petits municipis per afavorir l’equilibri terri-
torial, millorar l’accés a pel·lícules amb dificultats de distribució i augmentar
l’assistència de públic a les sales rurals. S’han concedit 70.000 euros.
- II Congrés de Cinema Europeu. S’han concedit 40.000 euros.

5.2.2. Foment de l'activitat professional
S’han signat 6 convenis amb 5 beneficiaris, amb un import concedit de 148.000
euros. Els beneficiaris han estat l’Associació Professional de Directors de Cinema
de Catalunya (100.000 euros), Guionistes Associats de Catalunya (16.000 euros),
el Gremi d’Exhibidors (8.000 euros), el Col·legi Professional de l’Audiovisual de
Catalunya (22.000) i l’Associació Catalana d’Empreses Audiovisuals (ACEVIP,
2.000 euros).

5.2.3. Foment de la producció televisiva
El 2005 es va signar un conveni amb la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya per fer la línia de programes televisius anomenada “Denominació
d’Origen (DO)”, per a la temporada televisiva 2005-2006, per valor de 350.000
euros. D’aquests, 200.000 corresponien al 2005 i 150.000 al 2006. El 2006, el
conveni l’ha gestionat la Secció de Gestió de l’Audiovisual.

5.3. Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA)
El Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA), adscrit a l’Àrea de
l’Audiovisual de l’ICIC, té l’objectiu d’esdevenir un centre de recerca i desenvo-
lupament de referència per a la indústria audiovisual i d’ajudar a millorar la 
viabilitat dels projectes audiovisuals. Aquesta iniciativa ofereix serveis d’assesso-
rament gratuït a les empreses productores en totes les fases de desenvolupa-
ment del seu projecte en els àmbits de continguts, informació sobre el mercat 
i formació continuada. Els beneficiaris dels serveis són les productores indepen-
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dents que presentin llargmetratges de ficció per a cinema, llargmetratges de fic-
ció per a la televisió, documentals per a sales i projectes d’animació.

5.3.1. Àrea de Continguts: consultes editorials i de projectes
L’Àrea de Continguts proporciona els serveis següents:
- Consulta editorial: les productores poden sol·licitar assessorament sobre la
seva línia editorial sense entrar en cap projecte en concret.
- Consulta de projecte: anàlisi de la dimensió i la viabilitat d’un projecte sense
desenvolupar.
- Desenvolupament de projecte: assessorament en el desenvolupament del pro-
jecte per mitjà de l’anàlisi i el seguiment de l’escriptura, el pla de finançament i
el màrqueting.
Un total de 66 productores s’han posat en contacte amb el CDA. D’aquestes, 8
reunions han estat informatives; s’ha rebut 1 consulta editorial i 59 consultes
de projectes. Amb relació al desenvolupament de projectes, s’han rebut 21 pro-
jectes en desenvolupament.

5.3.2. Àrea d’Informació: desenvolupament de projectes
L’Àrea d’Informació s’encarrega de les recerques sobre tendències de consum i
producció del mercat audiovisual, i organitza esdeveniments per facilitar l’accés
de les productores a les tendències socioculturals més atractives. També informa
detalladament sobre les dades i estadístiques rellevants per als projectes en
desenvolupament.
Durant aquest any 2006 s’han dut a terme els estudis següents: 
- “Els franctiradors audiovisuals”: Estudi fet conjuntament amb la Xarxa
Audiovisual Local (XAL). 
-“El perfil de l’espectador de cinema espanyol”. Estudi fet conjuntament amb
l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).
- “Estudi etnogràfic sobre perfils d’espectadors. Segon grup: ‘mileuristes’”.
Presentat el dia 22 de novembre de 2006 en el marc del Mercat Iberoamericà de
Drets Audiovisuals (MIDA).
- “Estudi etnogràfic sobre perfils d’espectadors. Primer grup: dones d’entre 17 i
23 anys. II part”: estudi quantitatiu fet en col·laboració amb el Gabinet Tècnic
del Departament de Cultura.

D’altra banda, els dies 21 i 22 de novembre de 2006 aquesta àrea ha organitzat el II
Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals (MIDA), en el marc del II Saló del Llibre
de Barcelona. L’objectiu d’aquest esdeveniment és impulsar la creació d’un mercat de
drets literaris destinats a l’adaptació audiovisual, especialitzat en el món iberoame-
ricà. Aquesta mostra ha permès reunir, d’una banda, els escriptors, les agències literà-
ries i els editors i, de l’altra, els productors interessats en adquirir els drets esmentats.
En aquesta edició s’han seleccionat 20 llibres, (de 115 presentats) i, d’aquests, 3 ja
han venut els seus drets a diferents productores i 2 estan en fase de negociació.

5.3.3. Àrea de Formació
L’Àrea de Formació proporciona a les productores catalanes una formació conti-
nuada en alta gestió audiovisual per mitjà de cursos i conferències. Això s’ha
vehiculat a través del Panorama CDA, un cicle organitzat en col·laboració amb
el Consorci Catalan Films & TV. Les activitats del Panorama CDA s’adrecen,
principalment, a productors, executius de desenvolupament, agents de vendes,
advocats, distribuïdors, directors i guionistes.
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Aquest 2006 també s’ha fet el llançament dels tallers Co-Pilot. Aquests tallers
són una iniciativa del CDA, creada amb la finalitat de millorar el desenvolupa-
ment de projectes de cinema i televisió, mitjançant seminaris intensius de curta
durada. Les productores que hi participen ho fan amb un projecte en desenvo-
lupament. Són assessorades en l’escriptura per un equip de tutors i, a més, 
assisteixen a conferències d’experts internacionals sobre temes específics per als
projectes participants. Els tallers Co-Pilot admeten projectes de continguts per a
cinema, televisió i plataformes mòbils.

5.4. Filmoteca de Catalunya
Els objectius bàsics de la Filmoteca de Catalunya són preservar i catalogar el
patrimoni fílmic i documental, i difondre el coneixement del cinema.

5.4.1. Àrea de l’Arxiu
Conservació
- Preservació i restauració. L’any 2005 es va engegar el projecte de restauració ano-
menat “Miquel Porter i Moix”, que consisteix en la preservació o restauració dels
fons de la Filmoteca d’una manera sistemàtica durant els propers 20 anys. S’han
preservat 223 títols, dels quals 17 s’han restaurat.
- Adequació: s’han revisat i inspeccionat 3.542 llaunes de negatius del patrimoni
fílmic català.

Col·lecció
- Dipòsits i col·lecció. S’hi han incorporat 299 nous dipòsits, obsequis o lliura-
ments obligatoris, que corresponen a un total de 7.857 llaunes i 171 vídeos. El
nombre total de llaunes conservades a l’Arxiu és de 90.942.
- Lliuraments obligatoris. En concepte de lliuraments obligatoris de material
audiovisual s’han incorporat al fons de la Filmoteca 106 documents en suport
videogràfic i 543 documents cinematogràfics –dels quals 23 són còpies estàn-
dards i 36 títols de materials de preservació.

Catalogació
Enguany el fons catalogat de la Filmoteca ha arribat a 18.462 títols que corres-
ponen a 37.933 documents audiovisuals i 16.114 documents fotogràfics.
- Fotografia. S’han revisat, analitzat, identificat i adequat amb condicions per
millorar la seva conservació 4.730 fotografies fixes de pel·lícules espanyoles, que
corresponen a 50 títols. Aquesta catalogació es fa mitjançant un conveni amb la
Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Bosch i Gimpera, i dirigit per la
doctora Palmira González. Aquest any hi han intervingut un total de 63 alumnes.
- Investigació. Mitjançant un conveni amb la Facultat de Biblioteconomia, i a
través d’un contracte en pràctiques, s’han sistematitzat part dels diccionaris de
la base de dades de fotografies, Mobydoc Photo. El Departament d’Història del
Cinema de la Facultat d’Història de la Universitat Autònoma ha engegat un
conveni de catalogació que es durà a terme durant el curs 2006-2007, sota la
direcció del doctor Joan M. Minguet, i amb tres alumnes d’aquest Departament,
per catalogar còpies estàndards.

Accés
S’ha atès un total de 313 sol·licituds generals, les quals han generat 204 visio-
nats, 156 dels quals han consultat 1.165 vídeos, i 48 de cinematogràfics, que
han consultat 154 pel·lícules. Part d’aquestes consultes han sol·licitat imatges
per a noves produccions audiovisuals, s’han cedit 2.167 minuts d’imatges,
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corresponents a 331 títols. I s’han deixat en préstec 63 documents per a dife-
rents festivals, seminaris o activitats de caràcter cultural.

5.4.2. Àrea de Difusió
L’any 2006 la programació de la Filmoteca de Catalunya s’ha dut a terme a la
sala de projeccions de la Filmoteca a Barcelona i a altres set ciutats de Catalunya
(Girona, Lleida, Manresa, Olot, Tarragona, Terrassa i Vic), en col·laboració amb
altres institucions. La sala de projeccions de Barcelona és un local que la
Filmoteca de Catalunya utilitza en règim de lloguer (Cinema Aquitània) amb
capacitat per a 421 espectadors. L’any 2005 s’hi han fet 983 sessions en 333
dies, amb un total de 115.686 espectadors i una recaptació de 188.853,50 euros.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC A LA SALA DE PROJECCIONS DE BARCELONA DE

LA FILMOTECA DE CATALUNYA. 2002-2006
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GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ A LA SALA DE PROJECCIONS DE BARCELONA DE LA 

FILMOTECA DE CATALUNYA. 2002-2006 
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La Filmoteca al territori
La Filmoteca de Catalunya té convenis amb set entitats d’arreu de Catalunya
(Girona, Lleida, Manresa, Olot, Tarragona, Terrassa i Vic), pels quals es progra-
men una mitjana de 20 sessions anuals a cadascuna. En aquestes seus s’han 
projectat 136 títols amb una assistència total d’espectadors de 6.428.

QUADRE 9. ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC A LES SEUS CONCERTADES DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA A

ALTRES PUNTS DEL TERRITORI. 2006

Població Espectadors Sessions Mitjana

Girona 1.197 20 60

Lleida 952 23 41

Manresa 766 15 51

Olot 343 14 24

Tarragona 929 21 44

Terrassa 1.220 28 44

Vic 1.021 15 68

TOTAL 6.428 136 47
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GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC A LES SEUS CONCERTADES DE LA FILMOTECA DE

CATALUNYA A ALTRES PUNTS DEL TERRITORI. 2002-2006
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Sessions Filmoteca
Per a l’any 2006 s’han programat 54 sessions en diferents poblacions de la geo-
grafia catalana.

Publicacions
L’any 2006, la Filmoteca ha seguit l’impuls editorial iniciat l’any anterior.
Aquest any s’han publicat tres volums corresponents a la col·lecció de mono-
grafies de cineastes en català, castellà i anglès. Els títols d’aquest any han estat:
Nunes, el cineasta intrèpid, de Joan M. Minguet Batllori; Joaquim Jordà. La mirada
lliure, de Laia Manresa i, Jordi Cadena. Entre l’experiment i la indústria, de Núria
Vidal. Com cada any, s’ha editat el catàleg Col·lecció de programes 2006, que
recopila tota l’activitat i la programació de l’any anterior.

5.4.3. Àrea de Documentació: Biblioteca de la Filmoteca
La Biblioteca té la missió de recuperar, conservar, processar i difondre els docu-
ments generats a partir del fet cinematogràfic a Catalunya i, més enllà de l’abast
geogràfic, els documents que es considerin bàsics per a l’estudi, la historiografia
i la investigació de la nostra àrea temàtica d’especialització.

Consulta i moviment de fons
L’any 2006 la Biblioteca de la Filmoteca ha tingut 12.693 usuaris en Sala, que
han consultat 23.727 documents amb la distribució següent: 
- 15.726 llibres.
- 2.755 títols de revistes.
- 2.995 reculls de premsa. 
- 2.291 pel·lícules visionades. 
La Biblioteca ha atès i respost 1.476 consultes externes. S’han deixat en préstec
un total de 5.903 llibres. S’han fet 378 carnets de préstec nous i 97 renovacions.

Catalogació i increment de fons
En data de 31 de desembre de 2006 la Biblioteca té un total de 36.650 exem-
plars de documents en línia catalogats. L’any 2006 s’han incorporat al catàleg
1.512 nous ítems. S’han rebut i processat 175 títols de publicacions periòdiques.
S’han incorporat 29.638 notícies als reculls de premsa especialitzats i s’ha incre-
mentat amb 1.020 unitats l’arxiu de pressbooks.
S’han catalogat 7.531 unitats de vídeo i DVD de nova adquisició i/o del fons antic.
El fons gràfic inventariat fins l’any 2006 arriba a la quantitat de 90.000 ítems
(fotos, cartells, cromos, diapositives, CD publicitaris. El fons fotogràfic Colita ha
estat processat en un primer nivell de descripció i introduït a la base de dades,
amb un total de 21.236 imatges processades entre positius i negatius.
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La Biblioteca està subscrita i ofereix accés en línia a les bases de dades cinema-
togràfiques “American Film Institute” i “Film Index Internacional” des de la
xarxa Filmoteca.

Preservació i conservació de la col·lecció
S’han restaurat i reenquadernat 20 llibres, i s’han enquadernat de nou 130
volums de revistes i 250 guions no publicats; s’han restaurat 200 fotografies i
cartelleres en blanc i negre i acolorides a mà i muntades sobre cartró, correspo-
nents als anys 1920 fins al 1940. I, a més a més, s’ha fet la restauració, neteja i
encapsulat de 3 daguerreotips. D’altra banda, s’ha iniciat el tractament docu-
mental del fons Baños, que consta de documentació personal, de les seves
pel·lícules, cartes, fotografies de cinema i de col·lecció.

Nous projectes
S’han posat en marxa tres nous projectes:
- Digitalització de l’arxiu de premsa del 2006, consultable amb el programa Mobydoc.
- Inici de la digitalització dels més de 20.000 dossiers de premsa retrospectiva,
que inclouen més d’un milió de documents.
- Inici dels serveis de préstec de DVD.

Altres activitats
- Participació en el Programa PIP (buidatge de publicacions periòdiques) de la
Comissió de Documentació de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos
(FIAF) amb la indexació de la revista Dirigido.
- Aportació de bibliografies per als suplements del programa de la sala de projecció.
- Organització de visites concertades per a grups interessats.
- Exposició de material gràfic a les vitrines de la Biblioteca i diverses a les de la
sala de projecció.
- Participació amb fons propis a diverses exposicions i mitjans de comunicació.
- La Biblioteca ha acollit 2 alumnes en pràctiques dins del Conveni amb la
Universitat de Barcelona (UB), per una totalitat de 420 hores de dedicació,
durant les quals han fet diverses tasques a totes les seccions de l’Àrea de
Documentació, amb una dedicació especial a la catalogació de fullets antics.

Convenis de col·laboració
- Amb la Federació Catalana de Cineclubs, per al Projecte de difusió del patrimoni
cinematogràfic català que es conserva a la Filmoteca de Catalunya.
- Amb la Federació Catalana de Cineclubs, per al Projecte de reforç, promoció i
expansió d’activitats cineclubístiques i de difusió del cinema en general.
- Convenis amb diverses entitats locals públiques i privades de Girona, Lleida,
Manresa, Olot, Terrassa, Tarragona i Vic, per a les sessions “Filmoteca” en aques-
tes ciutats.
- Convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat Ramon Llull, per fer a la Filmoteca un espai fix de projecció setma-
nal, l’Aula de cinema, història del cinema durant el curs acadèmic, que figura
dins les activitats que generen crèdits de lliure elecció per als estudiants.
- Convenis marc, que permeten fer pràctiques curriculars d’alumnes, amb la
Universitat Pompeu Fabra (Estudis de Comunicació Audiovisual), la Fundació
Blanquerna (Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull), la Universitat Internacional de Catalunya 
i la Universitat Autònoma de Barcelona (Diplomatura de Postgrau en Traducció
Audiovisual de l’escola de Doctorat i Formació Continuada).
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- Convenis amb diverses entitats per a l’aplicació de descomptes en el preu de
l’entrada per a col·lectius específics: membres del Club Súper 3 (Televisió de
Catalunya, SA), titulars del Carnet Jove (Turisme Juvenil de Catalunya, SA),
membres del Club d’Actors (Fundació Museu del Cinema Tomàs Mallol), afiliats
a la Unió General de Treballadors (UGT) i titulars del carnet de biblioteques
(Consorci de Biblioteques de Barcelona).

5.5. MEDIA Antena Catalunya
El propòsit del Programa MEDIA de la Unió Europea és crear un entorn favorable
per al desenvolupament de la indústria europea de continguts cinematogràfics,
audiovisuals i multimèdia. 
Durant l’any 2006, MEDIA Antena Catalunya ha seguit desenvolupant les 
tasques d’informació i assessorament als professionals de la indústria audiovi-
sual catalana. Aquest ha estat el sisè i darrer any d’implementació de MEDIA
Plus, continuant la trajectòria iniciada l’any 1991 dins el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya (a l’ICIC des del 2002). La nova fase del
Programa, MEDIA 2007-2013, ha estat definitivament aprovada pel Parlament
Europeu i garanteix la continuïtat del Programa.
Aquesta oficina treballa amb els professionals del sector audiovisual de
Catalunya, assessorant-los en tots els temes relatius a les convocatòries del
Programa MEDIA Plus i els cursos de formació amb ajut del Programa MEDIA,
així com d’altres iniciatives vinculades al camp audiovisual, com són
Eurimages, Europa Cinemas, e-content, e-learning, o Ibermedia, entre d’altres.
Des de l’oficina MEDIA a Barcelona, s’està duent a terme, un any més, la 
coordinació general de la revista MEDIA, en col·laboració amb totes les oficines
de l’Estat espanyol.
Durant l’any s’han atès més de 1.000 consultes, i les més freqüents eren les 
relacionades amb les convocatòries d’ajut al desenvolupament i a la distribució,
en la seva modalitat de difusió per televisió. En l’aspecte presencial, s’han atès
quasi un centenar d’assessoraments a la seu de MEDIA Antena Catalunya.

QUADRE 10. AJUTS DEL PROGRAMA MEDIA A EMPRESES CATALANES. 2006

Modalitat Import (¤)

Distribució 2.660.468,00

Desenvolupament 260.000,00

Promoció 194.000,00

Exhibició 187.500,00

TOTAL 3.301.968,00

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DELS AJUTS DEL PROGRAMA MEDIA A EMPRESES CATALANES. 2002-2006
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QUADRE 11. AJUTS DEL PROGRAMA MEDIA A EMPRESES CATALANES. 2001-2006 (*)

Any Import (¤)

2001 2.366.223,00

2002 2.437.529,00

2003 3.339.946,00

2004 2.421.546,00

2005 2.126.094,00

2006 3.447.256,00

(*) Els imports dels ajuts del període 2001-2005 han estat reajustats respecte a la informació publicada en

memòries d’anys anteriors, d’acord amb les dades definitives facilitades per la Unió Europea.

5.5.1. Publicacions
- 11 butlletins d’informació de caràcter mensual (excepte el número doble d’estiu,
juliol-agost) amb continguts sobre el Programa MEDIA, política audiovisual euro-
pea, les estrenes més recents amb ajut MEDIA, iniciatives de formació i d’altres
informacions d’interès; així com les noves seccions: l’entrevista del mes i els
enllaços del mes.
- Publicació de la revista MEDIA, en col·laboració amb les altres oficines MEDIA
de l’Estat espanyol.
- Plotter de 200 x 80 cm amb un recull de les empreses i iniciatives catalanes
que havien rebut ajut MEDIA en el període 2004-2005.

5.5.2. Assessorament a professionals, sessions informatives i coordinació
amb altres oficines MEDIA
L’any 2006 s’han fet diverses sessions d’assessorament i informatives:
- 97 reunions d’assessorament a professionals del sector, a la seu de MEDIA
Antena Catalunya.
- Més de 150 assessoraments no presencials (correu electrònic i telèfon).
- 5 reunions de coordinació amb altres oficines MEDIA: MEDIA Desk España,
MEDIA Antena Andalucía, MEDIA Antena Euskal Herria i representants de
l’ICAA.
- 5 xerrades informatives per explicar el programa MEDIA o els ajuts sectorials
a: alumnes de l’ESCAC, professionals audiovisuals catalans i els assistents al
MEDIMED i al DocsBarcelona.

5.5.3. Promoció
S’han instal·lat estands de MEDIA Antena Catalunya en els esdeveniments
següents: Sitges Sales Office del Festival Internacional de Cinema de Catalunya-
Sitges 2006, Festival de Cinema Independent de Barcelona L’Alternativa,
Festival de curtmetratges MECAL 2006, Pitching Fòrum de documentals
DOCSBarcelona i 7a edició del Mercat de MEDIMED, així com a les Jornades
organitzades pel CDA.

5.6. Consorci Catalan Films & TV (CF&TV)
L’any 2005 es constituí el Consorci Catalan Films & TV. L’objecte del Consorci és
servir a la promoció, la difusió i la comercialització de la producció audiovisual
feta per la indústria ubicada a Catalunya, a fi i efecte de connectar la creació local
amb els circuits internacionals i incrementar el consum cultural audiovisual, així
com fomentar el desenvolupament del multimèdia com a suport interdisciplinari.
El Consorci és integrat per l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), 
el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), la Corporació
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Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), l’Associació de Productors Audiovisuals
de Catalunya (PAC), l’Associació Barcelona Audiovisual (BA), l’Associació 
de Productors Independents de Catalunya (APIC) i l’Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

5.6.1. Assistència a mercats internacionals de cinema i televisió
CF&TV organitza la infraestructura per tal que els productors i distribuïdors
puguin desenvolupar la venda, coproducció, licensing i col·laboració amb altres
empreses sectorials estrangeres als mercats internacionals de cinema i televisió.
CF&TV facilita l’assistència d’aquestes empreses als mercats internacionals, ofe-
rint-los uns preus més avantatjosos i muntant estands dotats amb instal·lacions
tècniques audiovisuals i el mobiliari necessaris per mostrar els productes i orga-
nitzar trobades amb professionals del sector.
Una de les noves accions per impulsar la distribució internacional al 2006 s’ha
concretat en l’ajut a les projeccions de mercat (screenings) dels films catalans i a
donar suport mitjançant la inserció de publicitat institucional a revistes del sec-
tor nacionals, estatals i internacionals. Aquestes accions tenen la finalitat d’en-
coratjar els productors catalans a assistir als mercats internacionals i així poder
establir contactes amb els compradors i distribuïdors internacionals. Les projec-
cions de mercat han augmentat un 38% respecte del 2005.

GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES ASSISTENTS ALS ESTANDS DE CATALAN 

FILMS &TV. 2002-2006 
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QUADRE 12. EMPRESES ASSISTENTS ALS ESTANDS DE CF&TV. 2002-2006

Mercat 2002 2003 2004 2005 2006

Marché du Court Metrage (Clermont-Ferrand) - - - 2 2

European Film Market (EFM) 4 8 15 16 20

Marché Mondial des Contenus AUdiovisuels 

et Numériques (MIPTV) 22 32 45 51 48

MERCADOC Màlaga - - - 26 24

Marché International du Film (MIF) 8 12 23 30 41

Sunny Side of the Docs - 13 8 11 11

Mercat Jove de València - - - 4 3

Marché International des Contenus Audiovisuels (MIPCOM) 23 37 43 49 56

MIFED - - 7 - -

American Film Market (AFM) - - 7 9 17

Asia Television Forum - - - 4 4

Sitges Sales Office (SSO) - - 125 176 174

TOTAL 57 102 273 378 400
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5.6.2. Catalan Focus
L’organització, dins el marc del festival, d’un focus en el cinema català va direc-
tament lligat a l’existència d’una Industry Office i a la presència dels productors
catalans acompanyant els títols que es projecten. Aquest fet propicia les rela-
cions compradors-venedors i la possibilitat d’internacionalització dels films.
- Catalan Focus Festival de Locarno, festival de classe A. Enguany el Festival ha
seleccionat una pel·lícula per a la secció oficial i una altra per a “Cineastes del
present”, i ha comptat amb una Industry Office de 100 compradors. 6 pel·lícules
van formar part del Catalan Focus.
- Catalan Focus Festival d’El Caire, festival de classe A. Es tracta del certamen
més rellevant del continent i amb major projecció internacional.

5.6.3. Col·laboració i coordinació amb els diversos festivals de cinema
per afavorir la presència internacional del cinema català
L’any 2006, 80 pel·lícules catalanes –58 llargmetratges, 16 documentals per a
cinema, 4 curtmetratges i 2 telefilms– s’han projectat a diversos festivals i 
mostres de cinema d’arreu del món. En total, 42 festivals internacionals han
projectat produccions catalanes.
CF&TV ha col·laborat amb el transport i tiratge de còpies de tots els materials
necessaris per a les projeccions a festivals i ha acompanyat els productors 
catalans donant-los el recolzament i la promoció necessària per a les seves 
produccions.
CF&TV ha establert relacions amb els programadors dels principals festivals per
donar a conèixer la producció catalana de l’any i promocionar el dinamisme 
i qualitat de la indústria audiovisual catalana.
CF&TV, a través de la Unitat de Gestió de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICIC, 
gestiona la línia d’ajuts que té com a objectiu donar suport als productors de
films escollits als festivals de tipus A per tal que puguin fer accions en els festi-
vals per promocionar els films.

5.6.4. Prospecció de mercats
Una altra de les tasques dutes a terme l’any 2006 ha estat la de prospecció de
mercats i festivals, una manera més d’apropar-se als mercats internacionals i
descobrir l’interès que poden tenir per la indústria catalana. Les prospeccions
fetes han estat: Rendez-vous d’Unifrance, Festival de Rotterdam, Screenings
Madrid, Spain TV Expo, Festival d’Alcalà d’Henares, Festival de Gijón.

5.6.5. Trobades de coproducció i missions comercials
Durant l’any 2006 s’ha fet èmfasi en les trobades de coproducció i missions
comercials organitzades sovint amb altres institucions:
- Trobades transnacionals de coproducció al FIPA (Biarritz). Dins del Festival
Internacional de Productes Audiovisuals (FIPA), s’ha celebrat per primer cop
una trobada transnacional de coproducció organitzada per la regió d’Aquitània 
i Aquitaine Image Cinema, amb suport del mateix festival.
- Cartoon Movie Postdam. Fòrum de coproducció de llargmetratges d’animació
organitzat per Cartoon.
- Trobada amb productors alemanys en el marc de l’EFM de Berlín.
- Trobada amb productors canadencs i belgues en el marc del MIPTV. S’ha fet la
segona trobada internacional entre productors catalans, canadencs i de la regió
de Wallonie-Bruxelles.
- Trobada amb productors irlandesos en el marc del MIF a Cannes. Dintre del
Mercat de Cinema de Cannes, s’ha organitzat conjuntament amb l’Irish Film
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Board un dinar de coproducció per al cinema entre productors catalans i irlan-
desos.
- Pont audiovisual a Los Angeles. Organitzat per la Cambra de Comerç, amb el
suport de COPCA i CF&TV.
- Trobada de coproducció al Toronto International Film Festival (TIFF). S’ha
organitzat per primer cop a Toronto una trobada de coproducció amb bossa de
viatge liderada per ICEX i FAPAE.
- Cartoon Forum Pau. Trobada de productors europeus de l’àmbit de l’animació,
on s’ha donat suport a les empreses catalanes seleccionades i s’ha anunciat que
Catalunya, en concret Girona, acolliria l’edició de l’any següent.
- Thessalonika Crossroads-Coproduction Market. Tant el Thessalonika Film
Festival com el Coproduction Market, iniciatives del Balkan Film Fund, han
convidat els productors catalans com a observadors del mercat de coproducció,
per fer-ne ressò entre ells.
- Missió comercial al Marroc. A Catalunya, s’organitza des de fa més de 10 anys
la Mostra de Cinema Africà. El 2006, amb focalització en el Marroc, s’ha orga-
nitzat la primera trobada industrial a Casablanca, així com una mostra de cine-
ma recent català.
- Fons Raíces. L’any 2006, la presidència del Fons ha recaigut en Catalunya, i
CF&TV ha estat la institució encarregada del programa d’actes. Una trobada de
productors provinents de Galícia, l’Argentina i Catalunya dintre del marc del
Festival de Cinema de Sant Sebastià, ha estat l’idoni per presentar les tres noves
produccions que han rebut suport per part del Programa Raíces, així com la
integració d’Andalusia en el fons, aprofitant la reunió anual dels membres.

Durant l’any 2006, l’Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals ha treballat en el
suport de projectes i d’activitats concretes presentats per empreses i entitats
professionals d’aquests sectors culturals dedicades a la producció, difusió, 
distribució o comercialització dels productes i dels espectacles en viu, d’acord
amb les competències assumides per l’ICIC.

6.1. Teatre i circ
El suport a les arts escèniques que gestiona l’Àrea de Teatre, Música i Arts
Visuals es refereix, exclusivament, al sector privat. Queden fora, doncs, de les
competències de l’Àrea totes les iniciatives públiques i les relatives a les 
programacions dels espais municipals.
Amb l’objectiu de consolidar les empreses de l’àmbit del teatre i del circ de
Catalunya, l’Àrea ha centrat les grans línies de treball en matèria d’arts escèni-
ques en la producció, la difusió, la promoció i les infraestructures, conceptes
que, d’altra banda, aglutinen l’activitat bàsica de les companyies, les sales
d’exhibició i les empreses productores.
D’acord amb els objectius estratègics de contribuir a l’estabilitat del sector de
les arts escèniques i promoure la producció artística, les línies d’actuació de
l’Àrea han estat les següents:
- Impulsar acords que contribueixin a donar estabilitat als agents del sector i
els permeti fer plans d’actuació, creixement i inversió dels seus projectes artís-
tics i empresarials.
- Contribuir al manteniment de les estructures artístiques estables que confi-
guren el panorama escènic del nostre país.
- Promoure la producció artística.
- Impulsar projectes singulars que abordin el fet escènic des de la seva globalitat.
- Facilitar l’exhibició de les produccions catalanes dins del circuit professional
de sales i festivals de teatre.

6. Àrea de Teatre, 
Música i Arts 
Visuals
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- Facilitar gires nacionals i internacionals d’espectacles produïts en català.
- Potenciar fires i mercats especialitzats.
- Promoure la formació i professionalització del sector i fomentar espais que
esdevinguin referents de la producció i l’activitat sectorial.
- Contribuir a la millora d’infraestructures i dotacions tècniques de les com-
panyies i sales privades de teatre.
El suport a les empreses i entitats dels sectors del teatre i del circ es concreta
en la gestió de subvencions i les línies d’actuació s’adrecen a la producció, 
la difusió, la promoció i les infraestructures.

6.1.1. Línies de suport a la producció

QUADRE 13. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ PER ALS SECTORS DE 

TEATRE I CIRC. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública per a 

activitats teatrals i de circ professionals

Convenis triennals amb companyies de teatre i circ, empreses de producció teatral 

i de circ, i empreses gestores de sala amb producció pròpia (signats el 2006) 3 647.000,00

Producció i explotació d’un muntatge concret de teatre i de circ 51 923.000,00

Total I 54 1.570.000,00

II Subvencions excloses de concurrència

Convenis triennals per a la producció d’espectacles i per a la programació de sales 2 255.000,00

Suport a la producció de sales alternatives: produccions d’especial interès 8 293.000,00

Convenis per a promoure espais de referència (1) 3 212.000,00

Formació i assessorament per a la producció 1 240.000,00

Total II 14 1.000.000,00

TOTAL 68 2.570.000,00

(1) Inclou dos projectes inclosos en el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les

caixes d’estalvi catalanes.

6.1.2. Línies de suport a la difusió

QUADRE 14. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA DIFUSIÓ PER ALS SECTORS DE TEATRE 

I CIRC. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública per a 

activitats teatrals i de circ professionals

Sales privades de teatre de Catalunya amb programació estable 6 100.000,00

Adaptació a altres llengües d’espectacles estrenats en català 8 60.000,00

Total I 14 160.000,00

II. Subvencions excloses de concurrència

Fires i mercats especialitzats 2 442.000,00

Total II 2 442.000,00

TOTAL 16 602.000,00
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6.1.3. Línies de suport a la promoció

QUADRE 15. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ PER ALS SECTORS DE 

TEATRE I CIRC. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública per a 

activitats teatrals i de circ professionals

Projectes que tinguin per objecte la promoció del teatre i del circ 9 237.200,00

Total I 9 237.200,00

II. Subvencions excloses de concurrència

Ajuts a les associacions de professionals 1 10.000,00

Altres activitats de promoció (1) 11 371.000,00

Total II 12 381.000,00

TOTAL 21 618.200,00

(1) Inclou dos projectes inclosos en el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les cai-

xes d’estalvi catalanes.

6.1.4. Línies de suport a les infraestructures

QUADRE 16. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LES INFRAESTRUCTURES DELS SECTORS 

DE TEATRE I CIRC. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública

Dotació d’infraestructura a companyies professionals de teatre i de circ 17 120.000,00

Adequació de la infraestructura a sales privades de fora de Barcelona 4 100.000,00

Total I 21 220.000,00

II. Subvencions excloses de concurrència

Equipaments de circ 3 190.000,00

Total II 3 190.000,00

III. Altres actuacions

Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona (1) 8 300.506,05

Total III 8 300.506,05

TOTAL 32 710.506,05

(1) Consorci integrat per l’ICIC, el Ministeri de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona. Aquest import 

correspon a l’aportació anual de l’ICIC al Consorci.

6.2. Música
L’ICIC dóna suport a les diferents propostes privades estables, comprometent-
les a donar la màxima visibilitat a la producció musical catalana. Amb l’objectiu
de contribuir a la sostenibilitat del sector musical, les polítiques desenvolupades
per l’Àrea s’han orientat a donar suport a la producció, la difusió i la promoció.
D’acord amb els objectius estratègics de contribuir a l’estabilitat del sector 
cultural i promoure la producció artística, les línies d’actuació de l’Àrea han
estat les següents:
- Promoure la programació de música en viu.
- Facilitar espais de difusió a les propostes de música catalana.
- Ajudar a l’edició de fonogrames de música produïda a Catalunya i assegurar 
la seva difusió als espais públics d’accés a informació cultural.
- Definir estratègies que ajudin a millorar la qualitat dels fonogrames editats.
- Donar suport a projectes singulars que abordin el fet musical de forma poliè-
drica, tenint en compte el cicle de formació, producció i difusió.
- Contribuir a la millora d’equipament tècnic de les sales amb programació de
música en viu.
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- Potenciar els mercats i fires especialitzades.
- Fomentar la inversió en difusió i publicitat de les edicions fonogràfiques.
- Facilitar al sector eines financeres competitives que permetin afrontar 
operacions de risc i inversions.
El suport a les empreses i entitats del sector de la música es concreta en la gestió
de subvencions i les línies d’actuació s’adrecen a la producció, la difusió i les
infraestructures.

6.2.1. Línies de suport a la producció i difusió

QUADRE 17. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ PER AL SECTOR

DE LA MÚSICA. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública

Edició i promoció de fonogrames 119 354.000,00

Promoció i publicitat de fonogrames editats 61 179.500,00

Sales privades per a la programació estable de música en viu 13 187.600,00

Organització de festivals de música 11 473.000,00

Organització de cicles de concerts 2 220.000,00

Total I 206 1.414.100,00

II. Subvencions excloses de concurrència

Cases de la Música Popular i altres espais de referència:

Casa de la Música Popular de l’Hospitalet 1 160.000,00

Fires i mercats especialitzats: Mercat de Música Viva de Vic 1 500.000,00

Altres projectes de producció musical 2 45.000,00

Altres projectes de difusió 5 328.000,00

Llançaments discogràfics i organització de gires 11 167.000,00

Total II 20 1.200.000,00

TOTAL 226 2.614.100,00

6.2.2. Línies de suport a la promoció

QUADRE 18. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ PER AL SECTOR DE LA

MÚSICA. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública

Projectes que tinguin per objecte la promoció de la música 4 99.000,00

Total I 4 99.000,00

II. Subvencions excloses de concurrència

Suport a les associacions de professionals (1) 7 457.600,00

Altres activitats de promoció de la música (1) 6 111.600,00

Total II 13 569.200,00

TOTAL 17 668.200,00

(1) Inclou projectes en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les caixes

d’estalvi catalanes.

6.2.3. Línies de suport a les infraestructures
El suport a les infraestructures musicals s’ha plasmat en la convocatòria de sub-
vencions de concurrència pública a sales privades que programin de manera
estable música en viu de caràcter professional. La dotació total d’aquesta convo-
catòria ha estat de 100.000,00 euros, dels quals se n’ha concedit el 100% en
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subvencions per a la millora d’equipament tècnic a 13 sales privades de música
en viu de Catalunya gestionades per 12 empreses.

6.3. Arts Visuals
L’actuació de l’ICIC en l’àmbit de les arts visuals té com a objectiu principal el
foment de la difusió i la promoció, i s’adreça, sobretot, a donar suport a les
galeries d’art, el col·lectiu empresarial més representatiu del sector, i a les asso-
ciacions de professionals existents. Durant aquests dos anys d’actuació de l’Àrea
de Teatre, Música i Arts Visuals, també s’han portat a terme actuacions en
col·laboració amb altres associacions de col·lectius professionals com
l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) i el Foment de les Arts i el
Disseny (FAD).
D’acord amb els objectius d’afavorir el desenvolupament i la consolidació de les
empreses del sector cultural i potenciar la distribució, exhibició i difusió de la
producció artística, les línies d’actuació de l’Àrea en el sector de les arts visuals
han estat les següents:
- Col·laborar amb les empreses del sector per afavorir la promoció, la difusió i
l’accés al mercat de l’art de la creació més innovadora.
- Facilitar la creació de les condicions necessàries per acostar la creació artística
a l’activitat empresarial i industrial.
- Impulsar estratègies que potenciïn la promoció de nous públics i ampliïn el
cercle de col·leccionistes potencials.
- Potenciar l’organització i la consolidació de fires i mercats especialitzats a
Catalunya.
El suport a les empreses i entitats del sector de les arts visuals es concreta en la
gestió de les subvencions, i les línies d’actuació s’adrecen al foment de la difu-
sió, la promoció i la infraestructura de les arts visuals.

6.3.1. Línies de suport a la difusió

QUADRE 19. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA DIFUSIÓ PER AL SECTOR DE LES 

ARTS VISUALS. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública

Galeries d’art de Catalunya per a activitats de difusió de la seva 

programació i de les seves propostes artístiques 38 62.511,82

Total I 38 62.511,82

II. Subvencions excloses de concurrència

Suport a fires i festivals especialitzats (1) 2 595.000,00

Suport a projectes de referència per a la formació i la difusió (1) 3 310.000,00

Total II 5 905.000,00

TOTAL 43 967.511,82

(1) Inclou un projecte inclòs en el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les caixes

d’estalvi catalanes.
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6.3.2. Línies de suport a la promoció

QUADRE 20. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ PER AL SECTOR DE LES ARTS

VISUALS. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

I. Subvencions de concurrència pública

Projectes que tinguin per objecte la promoció de les arts visuals 4 64.200,00

Total I 4 64.200,00

II. Subvencions excloses de concurrència

Ajuts a les associacions de professionals (1) 2 130.000,00

Total II 2 130.000,00

TOTAL 6 194.200,00

(1) Projectes inclosos en el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les caixes d’estalvi

catalanes.

6.3.3. Línia de suport a les infraestructures

QUADRE 21. SUBVENCIONS CONCEDIDES DE SUPORT A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES

PER AL SECTOR DE LES ARTS VISUALS. 2006

Concepte Projectes Import (¤)

Subvencions de concurrència pública

Galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició i/o millora d’equipament tecnològic 9 14.000,02

TOTAL 9 14.000,02

D’acord amb la política general de l’ICIC, l’Àrea treballa amb els objectius
següents:
- Enfortir l’oferta i fer créixer la demanda.
- Actualitzar els ajuts automàtics de caràcter lingüístic.
- Reforçar el mercat interior i obrir els mercats internacionals.
- Impulsar la comercialització i la difusió de referents culturals. 
Els instruments són les línies de concurrència pública, en coordinació amb les
impulsades per altres entitats de la Generalitat de Catalunya; la interlocució i
l’acció directa amb les entitats representatives i corporatives a través de conve-
nis o excloses; els ajuts singulars a actuacions de difusió; i l’acció des de les
àrees de Desenvolupament Empresarial i de Promoció Internacional de l’ICIC.

7.1. Edició

7.1.1. Subvencions de concurrència pública per a la producció editorial
en català o aranès, i per a l’edició de partitures de compositors catalans
L’ajut automàtic a la producció es continua valorant des de la Generalitat com 
a imprescindible per poder millorar la competitivitat dels llibres en català.
Substitueix l’antic suport genèric, el qual donava suport a l’edició en català des dels
anys vuitanta. És una subvenció a l’empresa que té per objecte reforçar la capaci-
tat operativa de les editorials i actuar com a corrector del mercat del llibre en
català i aranès. L’ajut té voluntat d’inserció comercial que prioritza el canal llibre-
ria i, a posteriori, aplica extorns a llibres amb tiratge superior al fixat; l’import
dels extorns es resta de la subvenció que per altres títols rebi l’editorial l’any que
aquests es meritin. La nova reformulació es consensua amb l’Associació d’Editors
en Llengua Catalana, i s’acorda fer-ne revisions periòdicament.

7. Àrea d’Edició  
i Premsa 
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El 2006 s’introdueixen modificacions a la convocatòria: s’inclou el còmic com a
gènere subvencionable i s’obre la convocatòria a empreses de la Unió Europea
amb establiment permanent a Catalunya.
La dotació de l’ajut per al 2006 ha estat d’1.751.000 euros, i s’ha concedit 
el total de la dotació (100%). Dels títols subvencionats, un total de 1.325 
són llibres, per un import d’1.595.718,98 euros (un 91,1% del total), i 144 són 
partitures, per 155.280,93 euros (8,9%). S’han tramitat un total de 1.616 expe-
dients dels quals 1.469 (el 90,9%) han acabat amb una resolució de concessió
de la subvenció.

Extorns
L’any 2006 s’han aplicat per primera vegada els extorns: en cas que un títol sub-
vencionat sigui reeditat dintre dels dotze mesos posteriors a la primera edició i, en
total, se superin els 3.500 exemplars, s’aplicarà a l’editorial una compensació per la
totalitat de l’import atorgat, respecte dels ajuts que posteriorment li puguin corres-
pondre. S’han aplicat extorns a 36 títols per un import de 49.454,92 euros.

7.1.2. Subvencions de concurrència pública per a la producció editorial
d’especial interès cultural en català o aranès
Convocatòria que s’adreça a aquelles edicions considerades d’especial interès,
tenint en compte, entre d’altres, l’interès de la temàtica i la dificultat de la difusió.
En la convocatòria de 2006 s’explicita que l’ajut abasta totes les disciplines del
coneixement, incloses la ciència i la tècnica, la qual cosa afavoreix la presenta-
ció de llibres en aquest àmbit. També el 2006 s’amplien els criteris de barem,
com el de lectura fàcil i autors propis, entre altres.
El fet que les sol·licituds d’àmbit competencial de la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) tinguin una línia de subvenció pròpia (obres de caràcter literari
d’autors i autores catalans) té com a conseqüència que l’ICIC, amb la mateixa
dotació (200.000 euros), tingui una major disponibilitat pressupostària per a
aquesta línia. S’han concedit subvencions pel 100% de l’import de la dotació.
En el 2006 s’han presentat 64 sol·licituds. D’aquestes, se’n traspassen 3 a la 
convocatòria de la ILC.
S’han subvencionat 36 projectes (sobre un total de 64 sol·licituds), per un valor
total de 200.000 euros.

7.1.3. Subvencions excloses de concurrència

Ajuts corporatius: convenis amb associacions del sector
L’ICIC comparteix el principi d’actuació pel qual és desitjable que les diverses asso-
ciacions i els gremis representatius dels sectors culturals mantinguin la seva inde-
pendència d’actuació i, en aquest sentit, financin les seves activitats bàsicament
amb recursos propis. Ara bé, l’ICIC constata l’existència d’un seguit d’actuacions,
més enllà de la prestació de serveis ordinaris als associats i dels costos d’estructura,
que pel seu caràcter tenen una repercussió especial en la societat, suposen un salt
qualitatiu en el procés de resolució de problemes estructurals o bé potencien els
punts forts del sector. Des del 2005, l’ICIC té convenis amb el Consell Català del
Llibre per a Infants i Joves i amb el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya.
El 2006 s’han signat convenis per un total de 91.000,00 euros amb aquestes
dues entitats del sector per al manteniment de les seves activitats: 
- Gremi de Llibreters de Barcelona i de Catalunya: 38.000,00 euros, per a deter-
minades actuacions destinades a la promoció de la llibreria com a prescriptora
del llibre i la lectura i a la consolidació professional.
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- Consell Català del Llibre per a Infants i Joves: 53.000,00 euros, per a les matei-
xes actuacions del 2005 destinades a la promoció del llibre infantil i juvenil i
incorporar-ne de noves.

Ajuts per a la internacionalització i difusió del sector
L’ICIC té entre els seus objectius donar suport a les iniciatives empresarials de
producció i promoció de productes culturals en l’àmbit català, i fomentar el
consum d’aquests productes. També és voluntat de l’ICIC afavorir el desenvolu-
pament cultural i econòmic en els diferents territoris i en el conjunt del país. 
És per això que l’ICIC atorga subvencions cada any per a l’organització de 
diferents fires del llibre.
El 2006, l’Àrea d’Edició i Premsa ha atorgat ajuts per un import total de
627.791,68 euros a:
- La Fundació El Llibre, per a l’organització del II Saló del Llibre de Barcelona,
300.000,00 euros.
- La Cambra del Llibre de Catalunya, per a l’organització de la 24a Setmana del
Llibre en Català, 100.000,00 euros.
- L’AELC, per a l’organització de la 25a Setmana del Llibre en Català, 50.000,00
euros.
- L’AELC, per al Pla de Viabilitat de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana,
18.000,00 euros.
- La Federació d’Institucions Professionals del Còmic (FICÒMIC), per a l’orga-
nització del 24è Saló Internacional del Còmic, 70.000,00 euros.
- L’Associació d’Amics dels Cingles de Collsacabra, per a l’organització de la 
V Fira del Llibre de Muntanya, 11.084,68 euros.
- El Centre d’Estudis Ribera d’Ebre, per a l’organització de la III Fira del Llibre i
l’Autor Ebrenc, 7.150,00 euros.
- El Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, per a l’organització de la 55a Fira
del Llibre d’Ocasió Antic i Modern, 24.500,00 euros.
- L’Associació de Lectura Fàcil, per a les despeses de les activitats de 2006,
38.800,00 euros.
- El Patronat Casa Museu Verdaguer, per a l’organització del III Mercat de Llibre
Vell de Poesia, 8.257,00 euros.

7.1.4. Resum de subvencions en l’àmbit del llibre

QUADRE 22. RESUM DELS AJUTS CONCEDITS AL LLIBRE EN CATALÀ O ARANÈS. 2006 

Línia d'actuació Import (¤) %

Concurrència

Producció editorial (1) 1.750.999,91 65,6

Especial interès cultural 200.000,00 7,5

Excloses de concurrència

Convenis amb associacions 91.000,00 3,4

Ajuts a difusió i internacionalització 627.791,68 23,5

TOTAL 2.669.791,59 100

(1) En la línia de producció editorial, s’han aplicat extorns per valor de 49.454,92 euros.

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS344



7.2. Premsa

7.2.1. Subvencions de concurrència pública per a l’edició i la 
comercialització de publicacions periòdiques en català o aranès
Representa la principal línia d’ajut a la premsa quant al nombre de beneficiaris 
i la dotació pressupostària. És de caràcter automàtic i lingüístic, amb l’objectiu
d’actuar com a corrector de mercat i enfortir, d’aquesta manera, el teixit pro-
ductiu i territorial de la premsa en català. El càlcul de la subvenció es basa en
els números editats i en el tiratge/difusió de la publicació de l’any anterior, a
més de paràmetres de periodicitat, territori i tipus d’editor.
La dotació de l’any 2006 és de 4.465.000,00 euros, que representa un increment
d’un 25,25% respecte del 2005. S’han concedit subvencions per un import de
4.365.013,81 euros (97,76% del total de la dotació).
La normativa del 2006 potencia les empreses, les publicacions d’abast nacional i
millora sensiblement les aportacions a les publicacions d’abast local, que repre-
senten un actiu cultural, social i territorial.
També cal destacar la distinció efectuada entre una quota d’ajut fix i una altra
de variable, en funció d’actuacions executades relatives a problemes estructurals
(comercialització, punt de venda, promocions, etc.) per a publicacions no dià-
ries d’abast nacional, i que correspon a la voluntat d’incidir cada cop més en la
promoció i comercialització, a més de la producció.
La novetat més rellevant és la incorporació dels ajuts a la premsa gratuïta edita-
da per entitats. L’any 2005, la convocatòria es va obrir per primer cop per a la
premsa gratuïta editada per empreses, amb paràmetres basats en el contingut
redaccional, l’ús del català i el control de la difusió.
L’import total executat ha estat de 4.365.013,81 euros.

QUADRE 23. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A L’EDICIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ DE PUBLICACIONS

PERIÒDIQUES EN CATALÀ O ARANÈS. 2006

Per tipus d’editor Nombre % Import (¤) %

Empresa 158 49,1 3.875.071,90 88,8

Entitat 164 50,9 489.941,91 11,2

TOTAL 322 100 4.365.013,81 100

Per àmbit territorial

Nacional 117 36,3 3.080.907,34 70,6

Local 205 63,7 1.284.106,47 29,4

TOTAL 322 100 4.365.013,81 100

Per periodicitat

Diaris 13 4,0 2.681.474,58 61,4

Setmanaris 55 17,1 558.461,30 12,8

Revistes 254 78,9 1.125.077,93 25,8

TOTAL 322 100 4.365.013,81 100,0

Publicacions de pagament
Des del punt de vista de les publicacions:
- El 85% de les publicacions són revistes (85% el 2005 i 85% el 2005).
- El 63% de les publicacions són editades per entitats (67% el 2005 i 67% el
2004).
- El 56% de les publicacions són d’abast local (60% el 2005 i 62% el 2004).

Des del punt de vista de l’import subvencionat:
- El 88% dels ajuts es destina a les empreses (87% el 2005 i 88% el 2004).
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- El 64% dels ajuts es destina als diaris (64% el 2005 i 65% el 2004).
- El 75% dels ajuts es destina a les publicacions d’àmbit nacional (62% el 2005 
i 61% el 2004).

QUADRE 24. SUBVENCIONS CONCEDIDES A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE PAGAMENT. 2006

Tipus Nombre % Import (¤) %

Diaris 7 2,7 2.619.607,70 63,9

Setmanaris 31 12,0 430.536,30 10,5

Revistes 220 85,3 1.047.602,93 25,6

TOTAL 258 100 4.097.746,93 100

Publicacions gratuïtes
D’altra banda, les publicacions gratuïtes representen un 20% del total de publi-
cacions subvencionades i enguany han percebut un 6% del total subvencionat.

QUADRE 25. SUBVENCIONS CONCEDIDES A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES GRATUÏTES. 2006

Tipus Nombre % Import (¤) %

Diaris 6 9,4 61.866,88 23,1

Setmanaris 24 37,5 127.925,00 47,9

Revistes 34 53,1 77.475,00 29,0

TOTAL 64 100 267.266,88 100

7.2.2. Subvencions de concurrència pública per a la consolidació 
d’empreses periodístiques i entitats editores de premsa i per a l’extensió
de la premsa en català o aranès
La línia de projectes dóna suport a accions de posicionament empresarial, com
ara campanyes de promoció, fidelització de lectors o ampliació de la cobertura
territorial. També inclou l’edició de noves publicacions.
D’acord amb el seu paper dinamitzador del sector, la dotació del 2006 és
d’1.000.000,00 d’euros. Aquesta quantitat s’ha vist augmentada amb 175.000
euros d’altres partides de l’Àrea. Percentualment, des del 2004 el pressupost de
la convocatòria ha crescut un 135%. L’import concedit el 2006 ha estat
d’1.175.000,00 euros (100% de la dotació).
A més, s’ha continuat amb la coordinació amb la convocatòria de Presidència,
la qual ha concedit 67 subvencions de 173 sol·licituds presentades, per un
import de 6.111.574 euros.

QUADRE 26. SUBVENCIONS CONCEDIDES A PROJECTES PER A LA CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES

PERIODÍSTIQUES I ENTITATS EDITORES DE PREMSA. 2006

Concepte Nombre % Import (¤) %

Nova publicació 8 14,0 222.000,00 18,9

Millora publicació 14 24,6 183.400,00 15,6

Promoció 35 61,4 769.600,00 65,5

TOTAL 57 100 1.175.000,00 100

7.2.3. Subvencions excloses de concurrència

Ajuts corporatius: convenis i ajuts de suport a les associacions del sector
El 2006 s’han atorgat 349.900,00 euros a les associacions de premsa de
Catalunya, per mitjà de 6 convenis i ajuts singulars. Els convenis són ajuts per a
aquelles actuacions i prestació de serveis que, més enllà dels costos d’estructura
i de la prestació ordinària de serveis als associats, tenen repercussió especial de
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cara enfora: en el mapa comunicatiu, en el foment de la lectura, i en la difusió i
el coneixement de la premsa, o que representen un salt qualitatiu en el procés
de resolució de problemes estructurals del sector i en la potenciació dels seus
punts forts.
- Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG), per a l’ampliació i millores
en l’àmbit tècnic del banc de continguts, activitats de formació professional per
a periodistes i editors, i activitats de promoció i comercialització: 34.000,00
euros.
- Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC): per a la Nit de les
Revistes, en el transcurs de la qual s’atorguen els premis APPEC, i per al catàleg
actualitzat de les revistes associades, la nova edició de la Guia de mitjans de
comunicació en català, la promoció de subscripcions a les revistes i el Fòrum de
la Comunicació: 67.000,00 euros.
- Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), per a la Jornada Anual dels
Periodistes de Catalunya, l’acte Ofici de Periodista, 3 exposicions i l’edició de la
revista Capçalera (referència en l’àmbit de la premsa), i la celebració dels 10
anys del Consell de la Informació de Catalunya: 30.000,00 euros.
- Fundació Privada Catalana de la Premsa Comarcal (FCPC) / Associació
Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), per al llançament de la marca Premsa
Comarcal, i l’edició d’un DVD que la promourà: 50.400,00 euros.
- Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG), per a la coordinació de la
participació conjunta amb l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC),
compartint estand amb l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC), amb l’objectiu de fomentar les activitats conjuntes de les tres associa-
cions i exposar totes les capçaleres associades, al II Saló del Llibre de Barcelona:
7.000 euros.
- Associació de Publicacions Periòdiques en Català APPEC, per tancar la segona
fase de l’ajut al projecte G10: 161.500,00 euros

Ajuts singulars
S’ha concedit un total de 327.165,84 euros a altres projectes de promoció de la
premsa:
- Collserola Audiovisual, SL, per contribuir a les despeses de la creació d’un banc
de píndoles culturals: 200.000,00 euros.
- EDR Interactiva, SL, per a la creació d’un espai audiovisual de continguts cul-
turals al diari electrònic e-notícies: 40.000 euros.
- Carles Navales, SL, per contribuir en l’edició especial del número monogràfic
sobre el llenguatge del pallasso: 10.000 euros.
- Comunicació Efectiva Catalunya, SL, per a la millora de l’actual sistema de
producció i gestió del grup: 40.000 euros.
- Associació Cultural Brumaria, per a la producció d’un número de Brumaria i
remodelació del web, amb motiu de la seva participació a l’esdeveniment
Documenta 12: Magazines dins la fira Documenta Kassel: 13.000,00 euros.
- Simposi Internacional d’Ajuts a la Premsa a Europa. Desenvolupament, plura-
lisme i transparència: 24.165,84 euros.

L’Àrea de Desenvolupament Empresarial treballa amb l’objectiu de consolidar
les empreses culturals catalanes amb un vessant industrial, ja sigui a través del
finançament de projectes concrets com facilitant formació i consultories a les
mateixes empreses per tal de facilitar-ne el desenvolupament. Els principals ins-
truments i serveis de suport en què es fonamenta aquesta àrea han estat:
- Aportacions reintegrables: línia d’ajuts que són un suport financer a priori i

8. Àrea de  
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busquen un compromís de retorn dels fons concedits en funció dels resultats
d’explotació comercial d’un bé cultural o espectacle en viu.
- Crèdit Cultura: línia de crèdits tous vehiculada a través d’un conveni signat
amb cinc entitats financeres, que té com a objectiu facilitar i abaratir l’accés al
finançament per part de les indústries culturals.
- Publicitat a risc: línia d’ajuts creada a partir d’un conveni amb Televisió de
Catalunya, SA; pretén fomentar la inversió en publicitat entre les empreses cul-
turals catalanes.
- Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE): nou servei amb la voluntat de
contribuir a la professionalització i millora de la competitivitat de les empreses
culturals catalanes mitjançant la programació de sessions de formació i infor-
mació, així com la concessió d’ajuts per a consultories que permetin obtenir
diagnosis empresarials i/o assessorar les empreses en els diferents processos
d’implementació de les seves millores o estratègies empresarials.
- Club TR3SC (club de consum cultural): nova iniciativa que busca fomentar el
consum cultural a Catalunya, posant especial èmfasi en la producció cultural
pròpia, a partir de la creació d’un club cultural. 

8.1. Aportacions reintegrables
Aquesta eina de finançament té la voluntat de donar sortida a projectes 
d’empreses culturals amb una clara voluntat de rendibilitat i d’inserció en el
mercat. Es basa en una filosofia de corresponsabilitat econòmica en l’explotació
dels projectes, i cerca donar el suport financer inicial necessari per tal que l’em-
presa pugui produir, distribuir o comercialitzar el seu producte cultural sempre
que es donin les condicions de viabilitat econòmica, capacitat de reintegrament
i autosostenibilitat.
Els principals canvis introduïts a la convocatòria d’aportacions reintegrables per
al 2006 són els següents:
- Introducció de diferents nivells en la garantia exigida, directament vinculats 
al volum d’activitat que el projecte representi respecte del global de l’empresa,
de manera que les garanties exigides variïn entre el 30% i el 50% de l’aportació
reintegrable.
- Introducció d’una nova modalitat d’aportació reintegrable per a aquelles pro-
duccions teatrals i/o musicals que tinguin prevista la seva estrena en una fira,
mercat o festival, i garanteixin l’explotació posterior. Aquesta iniciativa pretén
potenciar el caràcter prescriptor de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, el
Mercat de Música Viva de Vic, la Fira de Teatre Infantil i Familiar d’Igualada, 
el Festival d’Estiu de Barcelona (Grec), i el Festival d’Estiu de Peralada.
Durant l’any 2006 s’han concedit 2.688.170 euros en aportacions reintegrables
per al desenvolupament de 44 projectes culturals, presentats per 35 empreses
diferents.
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8.1.1. Resum de les aportacions reintegrables

GRÀFIC 6. DISTRIBUCIÓ DE LES APORTACIONS REINTEGRABLES, PER SECTORS. 2006. En euros i %
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Arts escèniques
1.018.000 ¤

38%

Llibre
540.000 ¤

20%

Música
1.130.170 ¤

42%

8.1.2. Distribució de les aportacions reintegrables concedides durant
l’any 2006 segons les diferents tipologies de projectes
Més enllà de la classificació sectorial, els projectes que ha rebut suport 
mitjançant la concessió d’una aportació reintegrable responen a una de les cinc
classes o tipologies de projectes següents: edició i distribució de fonogrames;
festivals de música; producció teatral; explotació teatral, i edició i distribució de
llibres o productes multimèdia. Els recursos destinats a cadascuna d’aquestes
tipologies de projecte han estat, durant el 2006, els següents:

QUADRE 27. DISTRIBUCIÓ DE LES APORTACIONS REINTEGRABLES CONCEDIDES I EXECUTADES

SEGONS LES TIPOLOGIES DE PROJECTES. 2006

Tipologies de projectes Import (¤) %

Edició i distribució de fonogrames 679.500,00 25,3

Festivals de música 450.670,00 16,7

Producció teatral 535.000,00 19,9

Explotació teatral 483.000,00 18,0

Edició i distribució de llibres o productes multimèdia 540.000,00 20,1

TOTAL 2.688.170,00 100,0

QUADRE 28. NOMBRE DE PROJECTES I EMPRESES BENEFICIÀRIES D’APORTACIONS REINTEGRABLES 

I IMPORT EXECUTAT. 2002-2006

Any Projectes Empreses Import executat

2002 16 13 1.760.975,00

2003 29 17 2.069.000,00

2004 25 19 2.192.050,00

2005 29 25 2.005.600,00

2006 44 35 2.688.170,00

TOTAL 144 110 10.866.048,00



8.2. Crèdit Cultura
El conveni de Crèdit Cultura, signat al mes de novembre de 2004 entre l’ICIC i
les entitats financeres Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Caixa d’Estalvis
de Catalunya, Santander Central Hispano i Banco Sabadell, SA, i ampliat al mes
de gener de 2005 amb la inclusió del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, va
començar a donar fruits a inicis de l’any 2005.
Crèdit Cultura preveu 3 línies de finançament amb una dotació creditícia de 15
milions d’euros, aportada conjuntament per les 5 entitats financeres que han
subscrit el conveni. A la línia d’avals s’han destinat 4.000.000 d’euros, mentre
que a cadascuna de les línies de préstecs a llarg termini per al finançament 
d’inversió productiva i a la línia a curt termini o de tresoreria s’han destinat
5.500.000 euros.
Durant l’any 2006, un total de 25 empreses de diferents sectors de la cultura
han sol·licitat finançament bancari acollint-se a les condicions prioritàries que
estableix el Crèdit Cultura. El volum creditici concedit durant aquest any ha
estat d’1.058.218,32 euros, distribuïts de la manera següent: el 54% dels expe-
dients tramitats correspon a préstecs a llarg termini, i en concret, un 7% als de
termini a 7 anys, un 28% als de termini de 5 anys, i un 19% als de termini 
de 3 anys. El 10% correspon a avals indefinits i un 36% a préstecs de tresoreria.

QUADRE 29. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES QUE HAN SOL·LICITAT FINANÇAMENT BANCARI

(CRÈDIT CULTURA) I DE L’IMPORT TOTAL PER SECTORS. 2006

Sector Empreses ¤ %

Audiovisual 4 227.497,86 21,5

Arts visuals 4 124.570,46 11,8

Llibre 4 95.800,00 9,0

Mitjans de comunicació 1 36.000,00 3,4

Arts escèniques 1 15.000,00 1,4

Música 7 379.260,00 35,8

Altres 1 180.000,00 17,0

TOTAL 22 1.058.128,32 100,0

Durant el 2006, s’ha fet de nou la convocatòria per a la concessió de subven-
cions per abaratir el cost de les despeses financeres derivades de l’obtenció 
d’avals i préstecs. Els imports subvencionats per l’ICIC durant el 2006 de les
despeses financeres generades pels préstecs i avals concedits pel conveni de
Crèdit Cultura han ascendit a 27.395,92 euros.

8.3. Publicitat a risc
Amb l’establiment d’una línia de col·laboració entre l’ICIC i TVC amb relació a
polítiques de publicitat vinculades als resultats d’explotació de productes o béns
culturals, i espectacles produïts o comercialitzats per indústries culturals catala-
nes, es persegueix que les esmentades empreses gaudeixin de la possibilitat 
d’accedir a l’emissió d’espais publicitaris en les diverses franges horàries dels
canals propietat de TVC –TV3 i C33–, sense necessitat d’efectuar a TVC un abo-
nament previ per aquest concepte.
A més, l’abonament del cost de l’esmentat servei es produeix en funció dels
resultats de l’explotació comercial dels productes, béns culturals o espectacles
publicitats. A aquest efecte, mitjançant un conveni específic entre l’ICIC, TVC i
l’empresa, es pacten les condicions de liquidació, i l’ICIC assumeix la diferència
que hi pugui haver entre l’import inicialment contractat i el resultat final de
l’explotació.
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Durant l’any 2006, es van acollir 11 campanyes publicitàries a aquesta línia (2
iniciades a finals de l’any anterior) presentades per 6 empreses diferents.
L’import màxim de risc assumit per l’ICIC acumulat en aquests 11 projectes ha estat
de 161.715 euros. La part no meritada per l’explotació dels productes i, per tant,
que s’ha convertit posteriorment en subvenció, ha estat del 12% (7.903 euros).

8.4. Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE)
El Servei de Desenvolupament Empresarial, SDE en endavant, va ser creat l’1 de
gener de 2006 per contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses
culturals catalanes, facilitant unes condicions favorables a la innovació en la
gestió. Aquest objectiu, juntament amb el de la contribució a l’estabilitat i
desenvolupament de les empreses culturals catalanes, es vol aconseguir amb la
conceptualització i posada en marxa d’aquest nou servei dins de l’ICIC.
Durant aquest primer any, des de l’SDE s’han estructurat dos eixos bàsics 
d’actuació:
- Disseny, publicació i gestió una convocatòria pública d’ajuts per a consultories
(bàsica i específica) per a les indústries culturals catalanes. Aquesta línia s’ha
vist concretada en la línia de Consultoria Cultura.
- Disseny, recerca de continguts, producció i programació d’informació i de for-
mació específica per a empreses culturals (de caire generalista i sectorial). Aquestes
accions s’han vist concretades en la programació de la formació directiva.

8.4.1. Consultoria Cultura
L’objecte de la Consultoria Cultura és impulsar el desenvolupament d’estratè-
gies i eines de gestió empresarial perquè l’empresariat cultural català pugui
dotar-se d’informació i assessorament personalitzat en els diferents àmbits de
treball que li permetin augmentar la seva competitivitat i créixer en el seu
desenvolupament empresarial. Aquest objectiu es vol assolir a través del suport
en la realització d’una consultoria bàsica i d’una consultoria específica per part
de professionals del món empresarial.
- Consultoria bàsica. Es tracta d’una primera aproximació a la situació de les
diferents àrees de gestió de l’empresa, amb l’objectiu de detectar els factors
favorables i desfavorables per al seu desenvolupament i, a partir d’això, establir
les propostes de millora. La consultoria bàsica té un cost fix de 500,00 euros
(IVA exclòs), dels quals se’n subvencionaran 350,00 euros.
- Consultoria específica. Té per objectiu entrar en detall en algun aspecte con-
cret vinculat a les recomanacions i al pla d’actuacions prioritàries explicitats a
la consultoria bàsica prèvia, definint normes d’actuació concretes. La consulto-
ria específica serà subvencionada amb el 50% del cost total del servei (fins a un
màxim de 3.500,00 euros).

La dotació econòmica de la convocatòria de Consultoria Cultura ha estat de
80.000,00 euros (20.000,00 euros per a consultories bàsiques i 60.000,00 euros
per fer-ne d’específiques).
Des de la publicació de la nova convocatòria d’ajuts per a la Consultoria
Cultura, s’han concedit 12.100,00 euros per finançar un total de 27 sol·licituds,
i en concret 26 de bàsiques i 1 d’específica. L’import resolt acumulat, correspo-
nent a 27 expedients concedits, és de 12.100,00 euros, i representa el 15,12% de
la dotació pressupostària de la convocatòria (80.000,00 euros), i en concret el
45,5% de la modalitat de consultoria bàsica i el 5% de la consultoria específica.
La distribució de les consultories culturals atorgades durant l’any 2006 segons
els sectors culturals de les empreses que les han sol·licitat és la que segueix: tea-
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tre i circ 40,74%, audiovisual 7,41%, dansa 3,70%, editorial 11,11%, música
18,52% i premsa escrita 18,52%.
Altres accions que s’han dut a terme durant l’any 2006 relacionades amb la
línia de Consultoria Cultura han estat les següents:
- Signatura de dos convenis de col·laboració amb el CIDEM i el COPCA per uti-
litzar les seves respectives bases de dades de consultors (de les línies de consul-
tories del Programa Créixer i Programa Alpha, Microempresa i Nex Pipe) per a
la línia de Consultoria Cultura endegada per l’SDE.
- Sessions de validació dels consultors provinents dels programes esmentats en
el punt anterior interessats a formar part de la borsa de consultors de la
Consultoria Cultura de l’SDE (juny i setembre de 2006).
- Presentació del Programa Consultoria Cultura a associacions, gremis i repre-
sentants dels diferents sectors culturals, així com en mercats i fires sectorials de
Catalunya (més de 15 presentacions durant tot el 2006).

8.4.2. In/formació directiva
La in/formació directiva s’ha vehiculat per mitjà de l’organització de conferèn-
cies i jornades de treball gratuïtes centrades en temes específics aplicables a la
demanda real: gestió de la innovació, aplicació de les noves tecnologies, gestió
econòmica, nous mercats, etc.
Durant l’any 2006 s’han dut a terme 8 activitats de formació que han comptat
amb la participació de més de 900 professionals de més de 400 empreses cultu-
rals, i amb una seixantena de ponents.
També s’ha col·laborat en la difusió de les activitats formatives (més de 10 acti-
vitats de diferents formats adreçades al teixit professional editor de Catalunya)
incloses en el Programa “Cap a Frankfurt 07”, liderat pel Gremi d’Editors de
Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, a partir del conveni sig-
nat per l’ICIC i el Ministeri de Cultura.
De les accions formatives de producció pròpia, 5 estan adreçades a tots els sectors
culturals i la resta s’han adreçat específicament als sectors musical i de les arts escè-
niques. Cal destacar que la celebració de les jornades L’Entorn Digital: Reptes i
Oportunitats per al Sector Musical (8 i 9 de novembre de 2006) han servit per
plantejar per primer cop des de l’Administració pública el canvi del model de
negoci –atès el desenvolupament de les noves tecnologies i el fenomen del Web
2.0– que està afectant directament al sector musical, i més concretament al dis-
cogràfic, i que ha permès exposar les bases que serviran més endavant per a la pro-
ducció d’altres jornades que abordaran amb més profunditat tots aquests aspectes.

8.5. El club de consum cultural TR3SC
La política cultural catalana sovint ha posat un èmfasi especial en l’oferta cultu-
ral per sobre de la demanda. Aquest fet, juntament amb la necessitat d’augmen-
tar els nivells de consum cultural entre la població, evidencia la necessitat 
d’incentivar polítiques actives per atraure nous públics en paral·lel a les políti-
ques de suport a la creació i la producció.
Així doncs, amb l’objectiu de fidelitzar el consumidor habitual d’activitats 
culturals, incrementant-ne la demanda i millorant els processos d’informació i
accessibilitat als productes culturals de caràcter professional, des de l’ICIC s’ha
incentivat, conjuntament amb Televisió de Catalunya (TVC), Catalunya Ràdio
(iCat fm), i amb diferents empreses privades del sector, la creació d’un club de
consum cultural anomenat Club TR3SC.
La finalitat del Club TR3SC és esdevenir una eina bàsica en el disseny del mer-
cat cultural català, facilitant descomptes als consumidors reincidents i oferint
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noves possibilitats de màrqueting a les empreses i als productors culturals de
Catalunya (gestió de sessions prèvies de teatre, compres en línia per a productes
culturals, campanyes promocionals, etc.).
L’ICIC ha donat suport al Club TR3SC a través de la concessió d’una subvenció
a l’empresa gestora del projecte per tal de contribuir a les despeses derivades de
les accions promocionals (revista, web, publicitat i promoció) del Club TR3SC.
Aquest ajut s’ha vehiculat a través d’un conveni pluriennal durant el període
2006 a 2007, aportant la quantitat global de 400.000 euros a Club Català de
Cultura, SL, amb la distribució pressupostària següent: 200.000 euros (any 2006)
i 200.000 euros (any 2007).

Durant el 2006, l’Àrea de Promoció Internacional (abans, Unitat de Promoció)
ha continuat treballant per afavorir la promoció exterior i la internacionalitza-
ció de les indústries culturals catalanes. 
Les funcions de l’Àrea de Promoció Internacional són, entre d’altres, oferir
informació, assessorament i contactes als professionals i empreses culturals cata-
lanes i estrangeres per a la difusió internacional de les seves produccions; donar
suport a les empreses culturals catalanes interessades a fer negocis a l’estranger;
coordinar la presència de les empreses culturals catalanes a fires i mercats inter-
nacionals; publicar catàlegs, directoris, butlletins i altres eines de marxandatge
sobre les indústries culturals catalanes, per tal d’augmentar la visibilitat interna-
cional; i desenvolupar polítiques generals de suport a les indústries culturals, en
coordinació amb les entitats i associacions del sector.
Les diverses accions de foment de la internacionalització s’articulen a partir de
la presència a diversos mercats objectiu de les cinc oficines internacionals de
l’ICIC, situades a ciutats estratègiques d’Europa (Berlín, Brussel·les, Londres,
Milà i París). Per fer possible aquestes línies d’actuació, en moltes ocasions les
oficines prenen un rol actiu en el disseny i desenvolupament de programes i
estratègies que puguin ajudar a l’exportació dels productes, dels béns i dels ser-
veis culturals produïts a Catalunya, amb un marcat caràcter prescriptor pel que
fa, per exemple, a la conveniència de l’assistència a determinades fires interna-
cionals o a l’organització de missions comercials dirigides a conèixer millor les
potencialitats d’un mercat concret.
Per tant, l’acció de l’Àrea de Promoció Internacional es desenvolupa en diversos
fronts, però amb un únic objectiu comú: potenciar la visibilitat i la difusió
internacional de la producció cultural catalana i el volum de negoci de les
empreses culturals catalanes.
Com a part d’aquesta tasca promocional, l’ICIC va crear la marca Catalan Arts,
que serveix d’imatge paraigua per a la participació de les indústries culturals
catalanes a fires, mercats i festivals internacionals de tots els àmbits culturals, a
més d’identificar els productes de promoció editats per l’ICIC com a part de la
seva tasca d’oferir serveis a les empreses. La marca Catalan Arts és un genèric
amb diferents versions per als diversos sectors culturals catalans: Catalan Books,
Catalan Theatre i Catalan Music.

9.1. Subvencions de concurrència pública a empreses catalanes per a
l’assistència i participació a fires, festivals i mercats internacionals
Durant el 2006, l’ICIC ha continuat la línia de subvencions iniciada el 2005 per tal
de col·laborar en la internacionalització de les indústries culturals mitjançant
l’afavoriment de la seva participació en fires, festivals i mercats internacionals,
així com en trobades de xarxes.
Durant aquest any s’ha produït un increment considerable del nombre de
sol·licituds rebudes respecte del 2005, que han passat de les 137 a les 238
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sol·licituds. En termes econòmics, aquest augment ha fet que la línia de subven-
cions, fixada per al 2006 en 600.000 euros, s’hagi hagut d’incrementar fins als
700.000 euros, mentre que al 2005 la quantitat total concedida va ser de
278.299,13 euros sobre els 350.000 euros del pressupost inicial.
Cal assenyalar que durant el 2006 un dels conceptes subvencionats, a diferència
de l’any passat, ha estat l’allotjament, factor que ha incrementat la quantia de
l’import sol·licitat.
Enguany s’han rebut un total de 238 sol·licituds, i s’han concedit 698.584,98
euros, xifra que representa un 99,78% de la dotació total d’aquesta convocatò-
ria, que ha estat de 700.000 euros. El sector que ha presentat més sol·licituds ha
estat el de les arts visuals, que és al mateix temps el sector que ha rebut un
major import concedit en la seva totalitat.

QUADRE 30. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A L’ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A FIRES, FESTIVALS I

MERCATS INTERNACIONALS. PER SECTORS. 2006

Sector Sol·licituds % Import concedit (en ¤) %

Arts escèniques 53 22,3 33.183,98 4,8

Arts visuals 86 36,1 459.162,17 65,7

Música 39 16,4 40.149,20 5,7

Editorials 60 25,2 166.089,63 23,8

TOTAL 238 100 698.584,98 100

9.2. Convenis i ajuts singulars
Durant el 2006, des de l’Àrea de Promoció Internacional de l’ICIC, s’han conce-
dit diversos ajuts a empreses i associacions culturals catalanes per col·laborar en
la internacionalització de la producció cultural. Aquestes subvencions s’han
agrupat en tres conceptes:
- Ajuts a empreses de management per afavorir la internacionalització dels seus
productes.
- Ajuts a empreses culturals per projectes puntuals d’internacionalització.
- Ajuts a empreses i associacions per a projectes d’obertura de mercats interna-
cionals i participació en missions comercials.
Aquestes subvencions responen a les sol·licituds dels diferents sectors que no
poden ser ateses per cap de les línies de subvencions de l’ICIC. Per tant, aquest
repartiment sectorial respon a la realitat i les necessitats de les empreses cultu-
rals catalanes en cada moment.

QUADRE 31. RESUM DELS CONVENIS I AJUTS SINGULARS CONCEDITS PER L’ÀREA DE PROMOCIÓ

INTERNACIONAL, PER TIPOLOGIA. 2006

Tipologia de l’ajut Import (en ¤) %

A empreses de management per afavorir tasques d’internacionalització 178.000,00 36,6

Per a l’obertura de mercats internacionals 57.008,37 11,7

Per a la internacionalització d’empreses culturals 251.500,00 51,7

TOTAL 486.508,37 100
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QUADRE 32. RESUM DELS CONVENIS I AJUTS SINGULARS CONCEDITS PER L’ÀREA DE PROMOCIÓ

INTERNACIONAL. PER TIPOLOGIA I SECTOR. 2006

Sector Management Internacionalització Obertura de mercats TOTAL

Arts escèniques 161.000,00 111.000,00 54.183,26 329.183,26

Arts visuals - 3.000,00 - 3.000,00

Editorials - 73.500,00 - 73.500,00

Multidisciplinari - 64.000,00 - 64.000,00

Música 17.000,00 - 2.825,11 19.825,11

TOTAL 178.000,00 251.500,00 57.008,37 486.508,37

9.3. Total ajuts de l’Àrea per sectors

QUADRE 33. TOTAL AJUTS CONCEDITS PER L’ÀREA DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL. PER SECTORS. 2006

Sector Import (en ¤) %

Arts escèniques 423.357,24 35,7

Arts plàstiques i visuals 462.162,17 39,0

Música 59.984,31 5,1

Editorials 239.589,63 20,2

TOTAL 1.185.093,35 100

9.4. Assistència a fires, festivals, mercats i trobades internacionals
Durant l’any 2006, des de l’Àrea de Promoció Internacional de l’ICIC s’ha parti-
cipat en 72 fires i festivals internacionals fets tant a l’estranger com a Catalunya
i la resta de l’Estat espanyol. En total, s’han visitat fires a 13 països diferents.
Aquesta xifra representa pràcticament duplicar l’assistència respecte de l’any
2005, quan l’ICIC va ser present a 39 fires a 9 països diferents, principalment
europeus. En el 2006, l’ICIC, a més, ha iniciat una obertura cap a dues zones
geogràfiques amb un potencial important per a les empreses culturals catalanes:
l’Amèrica Llatina (s’ha estat present a Mèxic i a Xile, dues portes d’entrada al
centre i el sud del continent americà) i l’Orient, amb 3 fires visitades a la Xina.
A 12 d’aquestes fires, l’ICIC ha organitzat un estand que ha acollit les empreses,
entitats i professionals assistents, com a lloc de trobada i reunió, i també de
difusió dels materials, tant dels creats per l’ICIC com d’aquells produïts per les
pròpies empreses.
En el sector de la música, l’ICIC ha comptat amb estand al MIDEM, al Babel
Med Music i a Europavox (França); al Popkomm (Alemanya); al Womex (Estat
espanyol); al Mercat de Música Viva de Vic, i a Mediterrània, Fira d’Espectacles
d’Arrel Tradicional, a Catalunya, fira de caràcter multidisciplinari.
La presència en esdeveniments de caràcter teatral o de les arts escèniques s’ha
concretat amb la presència a Mercartes (Estat espanyol) i a la Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega.
Vinculades al sector editorial, i d’acord amb l’objectiu marcat per al 2006 d’in-
crementar la presència en aquestes fires per donar informació de la invitació de
Catalunya com a cultura convidada a Frankfurt 2007, l’ICIC ha estat present 
a la Frankfurter Buchmesse (Alemanya); a la Fiera del Libro per Ragazzi de
Bolonya (Itàlia) i al Liber de Madrid. Els estands de les dues primeres fires han
estat gestionats en col·laboració amb l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
D’altra banda, s’han fet visites de prospecció a 57 esdeveniments més, que han
servit per conèixer millor les fires, contactar amb els responsables, i decidir si en
properes edicions cal o no muntar-hi un estand o organitzar una missió empre-
sarial. En algunes d’aquestes fires s’ha acompanyat professionals catalans assis-
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tents i s’han organitzat reunions amb professionals estrangers. La xifra total de
visites de prospecció representa, també, un notable increment respecte d’aques-
ta activitat en l’any anterior, quan es van visitar 29 fires o mercats.
Finalment, durant l’any 2006 s’ha posat en marxa una nova fórmula d’assistèn-
cia a fires i festivals. Prenent com a eix central la fira, les oficines de l’ICIC a
Europa han organitzat una visita per a diverses empreses, durant la qual s’han
programat entrevistes en grup i també agendes individualitzades per empresa.

QUADRE 34. ASSISTÈNCIA A FIRES. PER PAÍS I SECTOR. 2006

País Arts Arts Audio- Edició Música Multi- Total

escèniques visuals visual disciplinari

Alemanya 6 7 1 3 3 0 20

Bèlgica 1 0 2 2 0 0 5

Catalunya 2 0 0 2 2 1 7

Espanya 2 1 0 1 1 0 5

França 2 2 0 3 4 0 11

Itàlia 0 0 0 1 1 0 2

Luxemburg 0 0 0 1 0 0 1

Mèxic 1 0 0 0 0 0 1

Països Baixos 1 0 0 0 1 0 2

Regne Unit 6 3 0 1 2 1 13

Suïssa 1 0 0 0 0 0 1

Xile 1 0 0 0 0 0 1

Xina 2 1 0 0 0 0 3

TOTAL 25 14 3 14 14 2 72

GRÀFIC 7. NOMBRE DE FIRES A LES QUALS S’HA ASSISTIT. PER PAÏSOS. 2006
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9.5. Publicacions
Com a part de la seva tasca de difusió i promoció internacional de les empreses
culturals catalanes, i d’acord amb l’objectiu de potenciar la presència dels sec-
tors culturals catalans en els mercats internacionals, durant l’any 2006 l’Àrea de
Promoció Internacional de l’ICIC ha editat una sèrie de materials de caràcter
promocional, el destí principal dels quals han estat les fires, festivals i mercats
als quals s’ha assistit. Aquests materials, elaborats en col·laboració amb les enti-
tats dels diversos sectors, es configuren com un complement a aquells produc-
tes de difusió de les empreses, i tenen com a finalitat impulsar el coneixement,
l’exportació, la difusió i la promoció en circuits internacionals de les indústries
culturals catalanes i dels seus productes.
Igualment, s’ha treballat en l’elaboració d’estudis de mercat sectorials com a
eina de suport a la implantació exterior de les indústries culturals catalanes.
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Els diversos materials editats cobreixen sectors culturals específics o bé tenen
caràcter general. Així, per al sector musical s’han editat els materials següents:
- Catàleg Music in Catalonia. L’onzena edició d’aquest catàleg, presentat al mer-
cat MIDEM al gener del 2006, recull les dades més significatives de les empreses
discogràfiques i editores amb seu a Catalunya que hagin editat alguna novetat
durant el 2005 i que treballin en la promoció internacional. A més, s’hi pot tro-
bar informació de les sales privades de concerts que programen música en viu,
les fires i festivals més representatius de Catalunya i les principals associacions.
I enguany, per primera vegada, s’hi han afegit empreses de management i empre-
ses dedicades a temes de digitalització de la música. Aquesta vitalitat de la guia
respon als canvis que està vivint el sector musical en l’àmbit internacional.
- CD recopilatoris Jazz from Catalonia / Pop-Rock from Catalonia / World Music
from Catalonia. Per segon any consecutiu, i arran de l’èxit de la primera edició,
s’ha tornat a editar una sèrie de tres CD recopilatoris que recullen una selecció
de temes de jazz, pop-rock i world music publicats per discogràfiques catalanes
entre juny del 2005 i juny del 2006. Els CD, elaborats amb la col·laboració de
l’APECAT i de l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya, tenen com a objec-
tiu bàsic la internacionalització del sector musical català.
- Llibre Els mercats discogràfics europeus: Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia. 
El llibre Els mercats discogràfics europeus traça una panoràmica de la situació del
mercat de la música enregistrada a escala mundial, però se centra especialment
en els mercats alemany, anglès, francès i italià, i els canvis que s’hi estan pro-
duint. Els diferents capítols de la guia han estat elaborats pels responsables de
les oficines de l’ICIC en cadascun d’aquests països.
- Directoris Music from Catalonia at MIDEM 2006 i Music from Catalonia at
Womex 2006. Com a complement del catàleg Music in Catalonia, també s’han
editat directoris de les empreses catalanes assistents als mercats MIDEM i
Womex, amb les dades més importants empreses catalanes assistents, ja fos amb
estand propi o bé en l’estand paraigües de l’ICIC. 

Per donar suport als esforços de promoció internacional de les empreses del sec-
tor editorial, l’ICIC ha produït:
- CD-ROM Ed/Il: 2006. The publishing sector and the graphic illustration in Catalonia.
Ed/Il: 2006 és un CD-ROM doble elaborat amb la col·laboració de l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana, del Gremi d’Editors de Catalunya i de l’Associació
Professional d’Il·lustradors de Catalunya que inclou, d’una banda un informe
sobre el sector editorial a Catalunya, una base de dades d’editors i una sèrie d’en-
llaços a institucions públiques, associacions professionals, agents literaris, i ajuts
relacionats amb el món del llibre, i, de l’altra, informació sobre 450 il·lustradors
catalans, amb una mostra del seu treball i les seves dades de contacte.
- CD-ROM La il·lustració gràfica a Catalunya. Per a la Fira del Llibre Infantil i
Juvenil de Bolonya també es va editar un CD-ROM que inclou les dades de con-
tacte i una mostra del treball de més de 450 professionals de la il·lustració de
Catalunya. Alhora, el CD-ROM també compta amb llistats de les editorials de
literatura infantil i juvenil, de les editorials de còmic, de les productores audio-
visuals d’animació i dels salons especialitzats en aquest àmbit que es fan a
Catalunya. Finalment, també hi ha un directori d’enllaços a les principals insti-
tucions i entitats de l’àmbit de la il·lustració gràfica i d’algunes indústries afins.
- Directori Publishers from Catalonia at the Frankfurt Book Fair. A més del CD-
ROM sobre el sector editorial i de la il·lustració gràfica que es va presentar a la
Fira del Llibre de Frankfurt, en aquest mateix marc es va presentar el directori
de les empreses catalanes que participaven a la fira. El directori inclou les prin-
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cipals dades de les empreses editorials assistents així com un mapa de la fira
que permet trobar la seva localització amb facilitat. 
- Fullet sobre el Sector Editorial de Catalunya; 3 edicions.
- Amb motiu de les fires editorials de Londres, Bolonya, Liber i Frankfurt durant
el 2006 s’ha editat un fullet sobre el sector editorial a Catalunya, que recull les
dades més significatives del sector i pretén ser una eina de consulta ràpida que
serveixi com a introducció.

Quant al sector de les arts visuals, l’Àrea de Promoció Internacional ha editat:
- Catàleg de les galeries catalanes presents a la fira ARCO. Per potenciar la
presència de les 18 galeries catalanes presents a la fira d’art contemporani
ARCO, a Madrid, es va editar un catàleg en forma de 18 targetes grans –recollits
per una faixa amb el logo de Catalan Arts– amb les dades de cada galeria i els
artistes que presentaven a la fira. 

A més, amb caràcter multisectorial, s’ha editat el següent material:
- Tríptic Fairs & Festivals in Catalonia 2005-2006. Aquest tríptic recull els princi-
pals festivals i fires d’arts escèniques, arts visuals, audiovisual i música que es
fan a Catalunya, des de setembre de 2006 fins a setembre de 2007. Amb una
tirada de 2.000 exemplars, el tríptic s’ha repartit a totes les fires internacionals a
les quals ha assistit l’ICIC.

9.6. Oficines de l’ICIC a l’estranger
Al costat de les activitats relacionades amb fires, festivals i mercats internacio-
nals, les oficines de l’ICIC a Europa han fet altres tasques d’assessorament i
coordinació amb empreses i organitzacions culturals catalanes adreçades a con-
tribuir a la seva internacionalització. En aquest sentit, s’han organitzat viatges a
diferents ciutats de representants d’aquestes empreses i organitzacions per afa-
vorir la presa de contacte amb professionals europeus (algunes d’aquestes troba-
des també s’han fet dins del marc de mercats i fires).
Les oficines europees també han fet tasques d’assessorament personalitzat per
facilitar el contacte entre homòlegs, actuacions per facilitar l’accés a mitjans de
comunicació estrangers i, en la mateixa direcció, l’organització de presentacions
públiques de festivals i altres esdeveniments culturals catalans en ciutats europees.

Ed/Il: 2006: El sector editorial i la il·lustració gràfica a Catalunya = The publishing
sector and the graphic ilustration in Catalonia. Barcelona: Institut Català de les
Indústries Culturals, 2006.

La il·lustració gràfica a Catalunya. Barcelona: Institut Català de les Indústries
Culturals, 2006.

Jazz de Catalunya = Jazz from Catalonia. Barcelona: Institut Català de les
Indústries Culturals, 2006. 

Els mercats discogràfics europeus: Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia. Barcelona:
Institut Català de les Indústries Culturals, 2006.

Music from Catalonia. [Barcelona] $b Institut Català de les Indústries Culturals,
2006.

10. Publicacions
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Músiques a Catalunya = La musique en Catalogne = Music in  Catalonia 2006.
Barcelona: Institut Català de les Indústries Culturals, 2006.

Pop Rock de Catalunya = Pop Rock from Catalonia. Institut Català de les Indústries
Culturals, 2006. 

Publishers from Catalonia at the Frankfurt Book Fair. Barcelona: Institut Català de
les Indústries Culturals, 2006.

World music de Catalunya = World music from Catalonia. Barcelona: Institut
Català de les Indústries Culturals; Catalan! Music, 2006. 
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L’Institut Ramon Llull (IRL), té com a finalitat la projecció exterior de la llengua
i de la cultura catalanes en totes les seves modalitats i els seus mitjans d’expressió.
Per tal d’acomplir aquesta finalitat, s’ocupa de:
- Promoure l’ensenyament del català a les universitats i altres centres d’estudis
superiors i afavorir els estudis i la investigació sobre la llengua i la cultura cata-
lanes fora del seu domini lingüístic.
- Promoure l’ensenyament del català al públic general fora del domini lingüístic.
- Promoure la difusió del coneixement de la literatura catalana a l’exterior per
mitjà del foment i el suport a les traduccions a altres llengües i de les accions de
promoció exterior pertinents.
- Promoure la difusió del pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior mit-
jançant el foment i el suport a les traduccions a altres llengües, l’organització de
trobades, seminaris i intercanvis i activitats de promoció exterior dins l’àmbit
acadèmic, intel·lectual i científic internacionals. 
- Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l’exterior i a les seves
iniciatives, els projectes i les actuacions.
- Promoure la projecció exterior de la creació cultural catalana, mitjançant les
accions i estratègies de promoció exterior adequades, el foment de la internacio-
nalització de les manifestacions artístiques d’excel·lència, el suport a la circulació
a l’exterior d’artistes i obres i la difusió del coneixement del patrimoni artístic
català.
- Promoure les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institu-
cions i organismes de projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüís-
tic i, especialment, amb les institucions homòlogues d’altres països o cultures.

Projecció exterior de la llengua catalana
La projecció exterior de la llengua es materialitza a través de les línies d’actuació
següents:
- la promoció i la consolidació de l’ensenyament de la llengua, la cultura i la
literatura catalanes a les universitats i altres centres no universitaris a fora del
domini lingüístic.
- l’impuls i el suport a les associacions i entitats de catalanística.
- l’avaluació del coneixement del català a l’exterior.
- la formació en ensenyament del català com a llengua estrangera.
- l’elaboració i la difusió d’eines i materials per a l’aprenentatge del català.
- el foment i la realització d’accions específiques per a la difusió del català i de
la seva realitat.
- la promoció de les noves tecnologies en l’ensenyament del català.

Projecció exterior de la creació contemporània
La projecció exterior de la creació es materialitza a través de les línies d’actuació
següents:
- accions genèriques de difusió, mitjançant l’organització de mostres culturals a
l’exterior.
- la promoció exterior de les arts escèniques, mitjançant la promoció del teatre i
la dansa.
- la presència en festivals i plataformes escèniques, la relació amb els programa-
dors internacionals i amb ajuts a desplaçaments d’artistes i companyies.
- la promoció exterior de la música mitjançant convenis amb equipaments
internacionals i la presència a festivals, plataformes i fires.
- la promoció exterior de les arts plàstiques i visuals mitjançant ajuts a desplaça-
ments d’artistes i el foment de les exposicions itinerants.

Institut Ramon Llull
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- la cooperació institucional, com ara l’organització d’activitats amb l’Institut
Cervantes, la presència en xarxes, plataformes i fòrums de debat, la cooperació
amb els casals catalans, la creació de càtedres internacionals, seminaris i centres
d’estudis.

Projecció exterior de la literatura catalana i del pensament en català
La projecció exterior de la literatura i el pensament es materialitza a través de
les línies d’actuació següents:
- accions genèriques de difusió, mitjançant l’organització de mostres culturals a
l’exterior.
- la promoció de la literatura, mitjançant els ajuts a desplaçaments d’autors,
ajuts a la traducció i promoció d’obres traduïdes, la presència en fires interna-
cionals de llibres, la presència en festivals, la formació i els intercanvis de tra-
ductors i l’elaboració d’anuaris i guies.
- la promoció d’obres de pensament, d’assaig i recerca mitjançant els ajuts a la
traducció i a la promoció.
- la promoció de la presència de la literatura i el pensament escrits en català a
Internet.
- la projecció exterior de les revistes de pensament i de cultura.
- els intercanvis entre pensadors catalans i estrangers.
- la promoció de la diversitat lingüística i cultural.
- la cooperació internacional a través de l’Institut Cervantes, les càtedres inter-
nacionals i els centres d’estudi.

3.1. Liquidació pressupostària

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES DE L'INSTITUT RAMON LLULL. 2006

Concepte ¤

Ingressos

Ingressos propis 74.407,64

Transferències corrents 12.247.388,90

Departament de Cultura (1) 8.188.870,00

DURSI 1.858.518,90

Departament de la Presidència (Secretaria de Política Lingüística) 500.000,00

Departament de la Presidència (Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament. Comunitats Catalanes a l’Exterior) 200.000,00

Institut Català de les Indústries Culturals (2) 1.500.000,00

Ingressos patrimonials 95.990,31

TOTAL INGRESSOS 12.417.786,85

Despeses

Personal 2.361.565,24

Compres i serveis 3.376.836,87

Subvencions 4.311.186,72

Inversions reals 134.694,05

TOTAL DESPESES 10.184.282,88

(1) El Departament de Cultura ha executat, el 2006, una transferència corrent de 9.167.222,64 euros, dels

quals 978.352,64 euros han estat incorporats de l’exercici del 2005.

(2) Per al finançament del projecte “Frankfurt 2007”.

3. Informació 
economico-
financera
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3.2. Personal

QUADRE 2. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE L’INSTITUT RAMON LLULL. 2006 (1)

Càrrec Nombre

Alts càrrecs 8

Tècnics superiors 35

Tècnics mitjans 1

Administratius 25

Auxiliars 2

TOTAL 71

(1) D’aquesta plantilla hi ha 14 llocs de treball per a l’organització i execució del projecte “Frankfurt 2007”.

3.3. Convenis
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QUADRE 3. CONVENIS SIGNATS PER L’INSTITUT RAMON LLULL. 2006

Objecte Entitat/s signant/s

Organització, desenvolupament i promoció de les Jornades Internacionals de Llengua Ajuntament de Gironella i

i Cultura Catalanes a Gironella i Masdenverge Ajuntament de Masdenverge

Col·laboració en el col·loqui “Barcelona / New York: Dialogues on Architecture & Urban Planning” American Institute of Architects New

a l'American Institute of Architects New York Chapter York Chapter (EUA)

Desenvolupament i promoció de les activitats de les associacions Anglo-Catalan Society (Regne Unit)

Deustsher Katalanistenverband (Alemanya)

Association Française des Catalanistes (França)

Associazione Italiana di Studi Catalani (Itàlia)

North American Catalan Society (EUA)

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Funcionament de l'Associació. Associació per la Promoció de la Cultura Catalana a París (França)

Organització i finançament de l'exposició "La Cultura Catalana Avui" en el  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,  

marc de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt 2007 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,

Institut Català de les Indústries Culturals

Portal de literatura catalana en traducció i de la literatura universal en català 

amb el nom de "Pàgines de traducció literària" del Centre Català del Pen Club Centre Català del Pen Club 

Producció i coordinació de la revista Catalan Writing del Centre Català del PEN Club Centre Català del Pen Club

Presència d'artistes catalans a la IV edició del Festival Internacional de Música Clàssica de Lima Centro Cultural de España en Lima (Perú)

Organització durant l’any 2006 de cursos de català a Madrid Consorci per a la Normalització 

Lingüística i Delegació del Govern de 

la Generalitat de Catalunya a Madrid

Celebració de les actuacions de les companyies catalanes Kinky Beat i Senza Tempo 

a l'edició del 2006 del Festival Cultural de Mayo de Guadalajara (Mèxic) Secretaria de Cultura del Govern de l’Estat de Jalisco (Mèxic)

Participació de les companyies catalanes Sarruga i Octubre Teatral 

a l'edició del 2006 del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato (Mèxic) Festival Internacional Cervantino de Guanajuato (Mèxic)

Participació de creadors catalans al Festival Riocenacontemporanea a Rio de Janeiro (Brasil) Associaçao Riocenacontemporanea (Brasil)

Presència de creadors catalans i la seva projecció internacional 

a l’edició del 2006 del Festival Sitiada de Montevideo (Uruguai) Festival Sitiada (Uruguai)

Presència de la companyia de teatre Sarruga a la XIV edició

del Festival Internacional Teatro a Mil (FITAM) de Santiago de Xile Fundación Festival Internacional de Teatro a Mil (Xile)

Cursos de llengua catalana a Madrid a la Universitat d’Alcalà Fundació General de la Universitat d’Alcalà i Delegació del Govern de 

la Generalitat de Catalunya a Madrid

Introducció i impuls de l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes 

a la Universitat d’Alcalà i activitats de promoció i difusió Fundació General de la Universitat d’Alcalà

Trajecte de l’exposició “Joan Brossa: de Barcelona al Nuevo Mundo”, 

produïda per la Fundació Joan Brossa durant l’any 2006. Fundació Joan Brossa

Organització de la I Setmana Cultural Catalana a Quito (Equador) Fundació Teatro Bolívar de Quito (Equador)
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Organització d'un curs de música ibèrica a través de la Càtedra Mompou de la City University of New York City University of New York (EUA)

Participació en l'exposició de la fotògrafa Anna Malagrida a la seu de l'Institut Cervantes de París Institut Cervantes

Participació en les jornades "Dies de Cultura Catalana a Moscou" amb motiu de 

la presentació de la traducció de l'obra Tirant lo Blanc al rus Institut Cervantes

Coorganització de les activitats que se celebren a Palerm (Itàlia) amb motiu de la inauguració 

oficial de la nova seu de l’Institut Cervantes en aquesta localitat Institut Cervantes 

Coorganització de les activitats que se celebren a Pequín (Xina) amb motiu de la inauguració 

oficial de la nova seu de l’Institut Cervantes en aquesta localitat Institut Cervantes

Coorganització de la programació del cicle de poesia i música "AVANTGUARDA" a Munic (Alemanya) Institut Cervantes

Col·laboració per fer cursos de català a la seu de l'Institut Cervantes Institut Cervantes

Creació d'un centre d'estudis London School of Economics and Political Science (Regne Unit)

Col·laboració per a la celebració del concert de Miguel Poveda, per a la realització 

de l'exposició de Joan Miró i Antoni Tàpies i per a les despeses del pla de comunicació 

del Festival "Le Marathon des Mots" a Tolosa de Llenguadoc (França) Associació Toulouse Le Marathon du Livre (França)

Producció del documental sobre Joan Coromines El gran poema de la llengua Massa d'Or. Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL 

Participació en l'exposició Sal a la Sopa al Museo de Arte y Fundación Pro-Museo de Arte y 

Diseño Contemporáneos de San José (Costa Rica) Diseño Contemporáneos de San José (Costa Rica)

Participació en l'exposició Barcelona & Modernity: Picasso, Gaudí, 

Miró, Dalí al Cleveland Museum of Art de Cleveland (EUA) Museu de Cleveland (EUA)

Col·laboració en la producció del documental de l'espectacle “Paso Doble” de Miquel Barceló i Josef Nadj Poissons Volants, SAS (França)

Col·laboració amb Espace des Arts, entitat organitzadora del Festival Instances, amb la finalitat 

de promoure-hi la presència dels creadors catalans i la seva projecció internacional Espace des Arts (França)

Participació d'artistes catalans al Festival "Mira! El sur Insolent" 

Théâtre National de Toulouse i al Théâtre National de Toulouse de Bordeaux (França) Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrenees (França)

Traducció de "16.000 pessetes" de Manuel Veiga i "L’aparador" de Victòria Szpunberg 

del català a l'anglès i realització el 2006 de lectures dramatitzades per a la seva presentació 

a Saskatoon, Regina i Toronto (Canadà) Tant per Tant Theatre Translation Inc. (Canadà)

Desenvolupament de projectes de sensibilització, divulgació i promoció del model català de gestió de la diversitat catalana i lingüística UNESCOCAT

Organització de la primera Setmana de la Cultura i la Música Catalana a Xile Universidad Mayor de Santiago de Xile (Xile)

Projecte de formació adreçada a professors especialitzats en l'ensenyament del català com a llengua estrangera Universitat Autònoma de Barcelona

Promoció dels estudis de la llengua, la literatura i la cultura catalana a la Universitat Masaryk Universitat Masaryk de Brno (República Txeca)

Manteniment de la Càtedra Joan Coromines i del lectorat de català durant el curs 2006-2007 a la Universitat de Chicago Universitat de Chicago (EUA)

Manteniment del Centre de Recerca en Estudis Catalans de la Queen Mary, 

Universitat de Londres per al curs 2006-2007 Queen Mary, Universitat de Londres (Regne Unit)

Col·laboració per impulsar l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la universitat Universitat Lumière Lyon 2 (França)

Finançament del lectorat de català durant el curs 2006-2007 Universitat de París 8, Vicennes Saint Denis (França)

Consolidació de la docència de la llengua, la literatura i la cultura catalanes Johann Wolfgang Goethe-Universität

a la Universitat de Frankfurt Frankfurt am Main (Alemanya)

Docència de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a la Universitat de Nova York (EUA) 

i creació del "Catalan Center at New York University" Universitat de Nova York (EUA)

Manteniment de la revista virtual Jocs Universitat Oberta de Catalunya

Actualització i manteniment dels webs en anglès i castellà de la revista virtual Lletra Universitat Oberta de Catalunya

Impuls i consolidació de la docència de la llengua i cultura catalana així com la informatització 

del catàleg de la biblioteca del Centre d'Estudis Catalans de la universitat Universitat París-Sorbona.París IV (França)

Impuls de la docència de la llengua i la cultura catalanes a la Universitat de Pisa i activitats de promoció i difusió Universitat de Pisa (Itàlia)

Finançament per a la contractació d'un professor de suport a l'Àrea de Filologia Catalana 

de la Universitat per al curs 2006-2007 Universitat de Santiago de Compostel·la

Finançament del lectorat de català durant el curs 2005-2006 Università degli Studi Suor Orsola Bennincasa, Nàpols (Itàlia)

Organització, conjuntament amb la Universitat de Vic, de la novena edició de les 

Jornades Austríaques / Catalanes a Payerbach (Àustria) Universitat de Viena (Àustria)

Organització d'un seminari destinat a traductors d’obres literàries 

del català a l’alemany que porta per títol “Textwerk” a la Literaturhaus München Stiftung Buch-, Medien-Und Literaturhaus Munchen (Alemanya)
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4. Activitats 
Àrea de Llengua

4.1. Ensenyament de la llengua catalana a l’exterior
L’Institut Ramon Llull, per mitjà de l’Àrea de Llengua, té encomanada la funció
de promoure l’ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a
les universitats i altres centres d’estudis superiors fora del domini lingüístic. Així
mateix, promou l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior en l’àmbit 
no acadèmic, especialment allà on l’existència de comunitats catalanes o les
relacions històriques, culturals o comercials ho fan més necessari.

4.1.1. Ensenyament universitari

Xarxa de lectorats
El curs acadèmic 2005-2006, la Xarxa de lectorats de llengua i literatura catala-
nes ha estat integrada per 98 universitats, distribuïdes en 28 països d’arreu del
món, de les quals 81 a Europa, 14 a Amèrica, 1 a l’Àfrica, 1 a l’Orient Mitjà i 1 a
Oceania. D’aquestes, cinc s’hi han incorporat aquest curs acadèmic: Universitat
de Pisa (Itàlia), Universitat de Trieste (Itàlia), Universitat de Belgrad (Sèrbia),
Universitat de Chicago (Estats Units d’Amèrica) i Universitat de Xile (Xile).
Durant aquest curs, un total de 5.390 alumnes han seguit estudis de llengua,
literatura i cultura catalanes en alguna de les universitats de la xarxa, dels quals
destaquen els 1.165 alumnes d’Alemanya, els 1.100 de França, els 700 de la
Gran Bretanya, els 658 d’Itàlia i els 368 de la República Txeca.
Més d’una vintena d’universitats han sol·licitat el suport de l’Institut Ramon
Llull per iniciar-hi estudis de llengua i literatura catalanes el curs 2006-2007 
i s’ha arribat a un acord amb les universitats següents: Universitat de Zadar a
Croàcia, Universitat de Massachusetts, Universitat de Nova York i Universitat 
de Brown als Estats Units d’Amèrica, Universitat de Tartu a Estònia, Universitat
Charles de Gaulle-Lille 3 a França, Universitat de Milà a Itàlia, Universitat de
Leeds i Universitat King’s College al Regne Unit, i Universitat de Friburg a
Suïssa. El curs 2006-2007, doncs, el nombre d’universitats amb estudis catalans
finançades per l’IRL s’ha incrementat fins a 107.

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES DE LA XARXA DE LECTORATS DE LLENGUA 

I LITERATURA CATALANES. 2003-2006
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Centres d’estudi
Amb la finalitat de consolidar i promoure la recerca acadèmica en estudis 
catalans fora del domini lingüístic, s’ha continuat impulsant el manteniment i
la creació de centres d’estudis catalans en diverses universitats d’arreu del món.
Per mitjà d’aquests centres, a més de la recerca en estudis catalans, l’Institut
promou l’establiment de càtedres de professors visitants especialistes en llengua,
cultura o literatura catalanes i reforça la catalanística en l’àmbit docent.
El 2006 s’ha renovat la col·laboració amb el Centre d’Estudis Catalans de la

3.167

5.199 5.3904.709



Universitat de la Sorbona de París i s'han signat convenis de col·laboració amb
la Queen Mary University of London per a la creació del Centre de Recerca en
Estudis Catalans, inaugurat el 6 de març de 2006, i amb la Universitat de
Frankfurt per a la creació de l’Estudi d’Investigació Catalanística. Aquest centre,
inaugurat el 4 d’octubre amb la presència del rector de la Universitat, el director
de l’Estudi, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el director
de l’Institut Ramon Llull, disposa d’una Biblioteca Catalana que té un fons de
més de 35.000 obres sobre la llengua i la cultura catalanes, i és en procés de
digitalització gràcies a l’ajut de l’Institut Ramon Llull.
A la Universitat de Chicago, en el marc de la Càtedra Joan Coromines d’Estudis
Catalans, que fa possible la presència anual d’un professor visitant i la d’un
assistent d’investigació, la professora Carme Riera ha ofert el curs “Barcelona,
ciutat literària” el tercer trimestre del curs 2005-2006. Amb motiu de l’inici 
d’aquest curs, els dies 7 i 8 d’abril de 2006 s’ha celebrat a la Universitat el 
I Simposi Joan Coromines amb la presència de nombrosos acadèmics dels Països
Catalans, dels Estats Units i del Canadà.
A finals del 2006, l’Institut Ramon Llull i la London School of Economics and
Political Science han signat un conveni de col·laboració per promoure la
dimensió catalana del Centre Cañada Blanch d’Estudis Espanyols
Contemporanis i, arran del prestigi d’aquesta institució, fomentar i consolidar
el coneixement de la realitat catalana al Regne Unit.

Altres universitats
L'Institut Ramon Llull ha continuat mantenint relacions de cooperació amb altres
universitats, especialment amb les de l’Estat espanyol, amb l’objectiu de continuar
impulsant-hi els estudis de llengua i literatura catalanes, d’oferir-los la participació
en activitats de formació del professorat i en l’organització de les proves de conei-
xement de català. Concretament s’han signat convenis amb la Universitat de
Santiago de Compostel·la i amb la Universitat d’Alcalà d'Henares, i s’ha col·laborat
amb la Universitat de Vigo per impartir un curs de llengua catalana.

4.1.2. Ensenyament no universitari

Comunitats catalanes de l’exterior
En el marc de les actuacions orientades a promoure la presència i l’estudi de la
llengua catalana en centres i organismes d’àmbit no universitari, l’Institut
Ramon Llull ha continuat prestant suport a les comunitats catalanes de l’exte-
rior. En aquest sentit, el 2006 s’ha preparat la quarta convocatòria de subven-
cions a associacions i entitats de fora del domini lingüístic per a l’organització
de cursos de llengua catalana i s'han cedit diversos materials docents per impar-
tir-los. D’acord amb la resolució d'atorgament de subvencions a associacions 
o entitats de fora dels territoris de parla catalana sense finalitat de lucre per a
l'organització de cursos destinats específicament a l'aprenentatge de la llengua
catalana, del 13 de març de 2006, s’han beneficiat d’aquests ajuts 36 entitats,
que han impartit classes a més de 1.700 alumnes, la qual cosa representa un
increment del 70% respecte de l’any anterior.
L’Institut també ha participat a la 3a Reunió de la Xarxa de CCE d'Europa, orga-
nitzada a Roma els dies 18 i 19 de novembre per la Secretaria d’Afers Exteriors,
que ha comptat amb la presència d’entitats de tot Europa, i ha estat present al
Fòrum Jove de les Comunitats Catalanes de l’Exterior que ha tingut lloc del 12
al 17 de juny a la Cerdanya, amb l’objectiu d’oferir un espai de reflexió, forma-
ció i aprenentatge per als joves que formen part d’aquestes comunitats.
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Institut Cervantes
Fruit del conveni de col·laboració existent entre l’Institut Ramon Llull i
l’Institut Cervantes, durant l’any 2006 s’han dut a terme, amb el suport de
l’Institut Ramon Llull, 37 cursos de llengua catalana en 19 centres de l’Institut
Cervantes a les ciutats de Bordeus, Estocolm, Fes, Londres, Lió, Manchester,
Milà, Moscou, Munic, Nova York, París, Rabat, Roma, Sofia, Tel-Aviv, Tolosa,
Utrecht i Varsòvia, que han comptat amb prop de 200 alumnes, el doble que
l’any anterior. L’Institut també ha ofert assessorament didàctic al professorat
d’aquests centres i els ha dotat de la bibliografia essencial per a l’ensenyament 
i l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes.

Jornades i estades de formació
En el marc de la col·laboració amb entitats i organismes que organitzen activi-
tats docents adreçades a persones que es formen fora del domini lingüístic,
l’Institut Ramon Llull ha organitzat, conjuntament amb el Govern d’Andorra,
el V Campus Universitari de la Llengua Catalana. En aquesta cinquena edició,
feta a Mallorca, Andorra i Barcelona entre el 27 de juliol i el 17 d’agost de 2006,
hi han participat 26 persones de 10 països.
L’Institut Ramon Llull també ha col·laborat novament en les Jornades
Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes que organitza l’Ajuntament 
de Gironella. En aquesta dissetena edició, les Jornades, que s’han iniciat a
Gironella entre el 17 i el 30 d’agost, han continuat a Masdenverge (Terres de
l’Ebre) fins al 6 de setembre i han acabat al cap de dos dies a Barcelona, han
comptat amb la participació de 21 persones procedents d’11 països. 
S’han continuat atorgant beques a estudiants de fora de l’àmbit lingüístic 
per assistir a cursos de llengua catalana i temes relacionats, destinades a cobrir
les despeses de desplaçament, estada o matrícula en activitats formatives orga-
nitzades per diverses institucions o entitats dels territoris de parla catalana, 
així com inscripcions gratuïtes en les activitats de formació organitzades 
pel mateix Institut.

4.2. Assessorament i formació
Durant el 2006, l’Institut ha continuat prestant assessorament al professorat de
llengua i literatura catalanes que exerceixen en universitats, comunitats catala-
nes de l’exterior i altres centres de fora del domini lingüístic, i ha continuat 
oferint-los material específic de caire docent i didàctic. Al llarg de l’any, s’han
atès 1.021 consultes, un 60% de les quals de caràcter docent, i s’han dut a
terme cinc trameses de material bibliogràfic als més de 200 centres que impar-
teixen docència de català.
Pel que fa a la formació del professorat, s’han organitzat a Barcelona les XX
Jornades Internacionals per a Professors de Català els dies 25, 26 i 27 de juliol,
una sessió de formació i coordinació per als nous titulars de lectorats i, conjun-
tament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha organitzat del 3 al 7 
de juliol la segona edició del Curs de formació de professors de català com a
llengua estrangera.
Entre les accions formatives adreçades als professors de les comunitats catalanes
de l’exterior, destaca la quarta edició del Curs de perfeccionament adreçat als
professors del Con Sud d’Amèrica, que ha tingut lloc entre els dies 12 i 15 de
juliol a Rosario (Argentina), i el primer Curs de formació didàctica per a profes-
sors de les comunitats catalanes de l’exterior d’àmbit europeu, celebrat del 12 
al 15 de novembre a Donostia.



4.3. Avaluació del coneixement del català
L’Institut Ramon Llull regula i expedeix els certificats de coneixements de 
llengua catalana fora del domini lingüístic i elabora les proves per obtenir-los.
Amb aquesta finalitat, convoca, administra i avalua les proves corresponents. 
L’Institut, en el seu àmbit de competència, ha organitzat, el 2006, la quarta con-
vocatòria de proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua
catalana. La resolució per la qual s’han convocat les proves s’ha publicat el 13
de març al DOGC núm. 4591, amb la novetat que la convocatòria ha comptat
amb dos períodes de celebració, el primer durant els mesos de maig i juny, 
i el segon, el mes de novembre.
L’any 2006 les proves s’han administrat en 71 ciutats de 28 països d’arreu del
món, la qual cosa representa un increment respecte de l’any anterior del 16%
pel que fa a les localitats i d’un 40% pel que fa als països. S’hi han presentat
919 examinands, un 8% més que en la convocatòria de l’any anterior.

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EXAMINANDS DE LES PROVES D’AVALUACIÓ 

DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ. 2003-2006
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4.4. Associacions, entitats i institucions de catalanística
El 2006 l’Institut ha renovat la col·laboració iniciada en anys anteriors amb 
les associacions internacionals de catalanística, l’Anglo-Catalan Society,
l’Association Française des Catalanistes, la Deutschen Katalanistenverbands e.V.,
l’Associazione Italiana di Studi Catalani, la North-American Catalan Society i
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, mitjançant la sig-
natura d’una addenda anual al conveni marc de col·laboració 
que tenen subscrit, amb l’objectiu de consolidar un marc de cooperació per 
al desenvolupament i la promoció de les activitats de cada associació.
Entre les actuacions que han dut a terme les associacions al llarg del 2006, des-
taquen la celebració del XIVè Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes (AILLC) del 4 al 8 de setembre a Budapest, el LII Col·loqui
de l’Anglo-Catalan Society (ACS), fet del 17 al 19 de novembre a Lancaster, i les
Jornades de lexicografia italo-catalana organitzades per l’Associazione Italiana di
Studi Catalani els dies 15 i el 16 de novembre a la Universitat de Bolonya-Forlì.

Federació Internacional d’Associacions de Catalanística
El 21 de desembre de 2006, els presidents i altres representants de les sis asso-
ciacions internacionals de catalanística esmentades es van reunir a Barcelona
per constituir-se formalment en una federació amb l’objectiu de constituir un
ens que els permeti de desenvolupar activitats conjuntes que donin una major
projecció internacional a la catalanística, i d’esdevenir un òrgan d’interlocució
comuna amb l’Institut Ramon Llull i altres institucions públiques i privades per
a la promoció de la llengua, la literatura i la cultura catalanes en l’àmbit acadè-
mic i universitari.
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4.5. Divulgació del català
L’Institut Ramon Llull fomenta i du a terme accions específiques que tenen per
finalitat difondre la llengua catalana i la seva realitat. Amb aquest objectiu, el
2006 l’Institut ha participat en les principals fires i exposicions d’àmbit estatal 
i internacional relacionades amb la llengua i el seu aprenentatge, que permeten
oferir una informació completa de les possibilitats d’aprenentatge i perfecciona-
ment de la llengua (cursos tradicionals, mètodes audiovisuals, estades i jornades
lingüístiques, etc.) i alhora donar a conèixer la situació del català en el territori
o actuacions concretes de política lingüística. 

Expolangues París. L’Institut Ramon Llull ha participat, conjuntament amb el
Govern de les Illes Balears, en la 24a edició d’Expolangues, que ha tingut lloc a
París del 18 al 21 de gener de 2006. En el marc d’aquesta fira, ha presentat dues
activitats complementàries: una conferència sobre la situació sociolingüística de
la llengua catalana i una classe inicial per tal de donar unes primeres nocions
sobre les estructures bàsiques i el funcionament de la llengua catalana, a càrrec
d’un professor del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona.

Expolingua Berlín. Del 17 al 19 de novembre l'Institut Ramon Llull ha participat
a Expolingua Berlín, fira internacional de llengües i cultures. La fira, que
enguany feia la seva 19a edició amb el lema Mobil Durch Sprachen (els idiomes
ofereixen mobilitat), ha tingut Espanya com a país convidat d'honor. L'Institut
Ramon Llull hi ha estat present amb un estand conjunt amb l'Institut
Cervantes, l'Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE)
del Govern Basc, Turespaña i la Xunta de Galícia. En el marc de la fira s’ha
impartit una conferència sobre el plurilingüisme a l’Estat espanyol i s’han orga-
nitzat uns minicursos de català a càrrec d’una professora de la Universitat Freie
de Berlín i de dues professores de l’Institut Cervantes de Berlín.

4.6. Materials de divulgació
Al llarg de l’any s’han preparat i reeditat materials específics amb la finalitat de
donar a conèixer la situació de la llengua catalana, l’ensenyament de la llengua
catalana a l’exterior, les proves de coneixements de llengua catalana, els
recursos lingüístics en línia de què disposa i les funcions de l’Institut Ramon
Llull a les fires de llengües, fires del llibre o les setmanes culturals que es fan en
diverses ciutats del món, a les universitats i als centres i comunitats catalanes de
l’exterior que imparteixen docència de llengua i literatura catalanes.



4.7. Quadre resum de subvencions

QUADRE 4. SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE LLENGUA DE L’INSTITUT RAMON LLULL. 2006

Ajuts ¤

Ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir 

al manteniment dels lectorats que tenen adscrits durant el curs 2005-2006 742.471,00

Adjudicació de places de lectors de català a universitats de fora del domini lingüístic 

de la llengua catalana ofertes per al curs acadèmic 2005-2006 i concessió dels ajuts 

corresponents a les universitats de destinació i ajuts de viatge per a les persones seleccionades 251.912,08

Renovació de places de lectors de català a universitats de fora del domini lingüístic 

de la llengua catalana per al curs acadèmic 2005-2006 i concessió dels ajuts corresponents 

a les universitats de destinació i ajuts de viatge per a les persones seleccionades 392.045,64

Concessió de subvencions a associacions o entitats de fora dels territoris de parla 

catalana sense finalitat de lucre per a l'organització de cursos destinats específicament 

a l'aprenentatge de la llengua catalana 163.817,01

Subvencions a altres universitats 25.160,00

Concessió de beques a estudiants de fora de l’àmbit català per assistir a cursos 

de llengua catalana i temes relacionats, que es realitzin dins el domini lingüístic 23.180,00

Càtedres i centres d’estudis 173.064,00

Ajuts a associacions i entitats de catalanística 72.000,00

Estades de formació 33.226,68

Subvencions activitats Institut Cervantes 6.539,48

Altres 36.385,51

TOTAL 1.919.801,40

5.1. Accions genèriques de difusió

5.1.1. Nova York
Dintre del programa literari CATALUNYA a Nova York, s’ha fet en el Lincoln
Center un cicle de cinema català comissariat per Richard Penya. Els continguts
del cicle segueixen una panoràmica històrica de l’escola de Barcelona i una
selecció del cinema actual. S’han projectat un centenar de pel·lícules i hi han
assistit alguns dels directors d’aquestes pel·lícules, com Marc Recha o Isabel
Coixet, entre d’altres (gener-febrer).

5.1.2. Madrid
Seguint el model de l’exposició que es va fer a Guadalajara en el marc de la
Cultura Catalana com a convidada d’honor de la Fira del Llibre al 2004, s’ha fet
a Madrid el programa APROXIMACIONES. La Cultura Catalana. Aquesta exposició
i la resta d’activitats que completaven el programa s’han fet amb la col·laboració
de la Comunitat de Madrid i el Centre Cultural Blanquerna. Els artistes 
convidats han estat Jordi Savall, Miguel Poveda, que ha presentat el seu disc
Desglaç, i Raimon amb el programa Cançons d’amor, cançons de lluita al Teatre
Albéniz (maig-juny).

5.2. Coordinació institucional

5.2.1. Institut Cervantes
Durant aquest any, s’han fet diverses col·laboracions amb l’Institut Cervantes,
tant en l’àmbit literari com en el de les arts escèniques i les arts visuals. 
Des de l’Àrea de Creació hem organitzat en conjunció amb l’Institut Cervantes
les activitats següents: presentació a Moscou de la traducció al rus del Tirant lo
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Blanc amb un concert de Raimon al mes de març; inauguració de la nova seu de
l’Institut Cervantes de Palerm a la Capella dei Catalani amb un concert de la
Capella Virelai, al juny; inauguració de la seu de l’Institut Cervantes de Pequín
amb l’actuació de Cesc Gelabert, al juliol; cicle de música experimental i d’avant-
guarda a Munic amb concerts de Carles Santos a la Mufthalle; Lo Casino i el duo
Berenguer-Fernandez a la sala de concerts Tube, al novembre; projecte teatral
Rimuski a càrrec d’Ignasi Dualte i Roger Bernat basat en l’experimentació teatral
amb el sector social dels taxistes en diferents ciutats europees: Casablanca,
Moscou, Lisboa i Viena; cicle de cinema de Pere Portabella al Festival de Pesaro;
exposició de fotografia d’Anna Malagrida a Paris, Vista, punto.

5.2.2. IV Setmana Colombocatalana
L’Institut Ramon Llull ha participat del 18 al 23 de setembre en la quarta edició
de la setmana Colombocatalana. En aquesta edició la seu del festival s’ha tras-
lladat a Bogotà i ha col·laborat amb el conservatori de la Universitat Nacional
de Bogotà, amb un programa que combina classes magistrals, conferències i
concerts. Hi han participat Salvador Brotons, Lourdes Pérez Molina, Lluís Pérez
Molina, Salvador Pueyo, Jaume Rodríguez Roa, Carlos Gómez i Moisès Bertran.

5.2.3. Altres col·laboracions institucionals

Marathon des mots 
Aquest festival literari ha tingut la ciutat de Barcelona com a convidada d’honor.
A més de l’Institut Ramon Llull, les altres institucions catalanes implicades han
estat el Ministeri de Cultura, l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Francès de
Barcelona i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de
Catalunya. Amb una programació pluridisciplinària que es vertebra sobre l’eix
de la paraula, en la programació d’aquest festival literari hi han participat crea-
dors catalans de disciplines artístiques molt diverses: escriptors i editors, actors
de teatre, músics, artistes plàstics i artistes de carrer, com per exemple: Jordi
Puntí, Rosa Novell, Mercè Ibarz, Miguel Poveda, Baltasar Porcel, entre d’altres.
També s’ha presentat una exposició sobre les obres gràfiques de Joan Miró i
Antoni Tàpies amb el suport de l’Institut Ramon Llull.

5.3. Promoció exterior de les arts escèniques (teatre i dansa)

5.3.1. Convenis amb equipaments internacionals
Amb la finalitat de promoure la presència d’artistes catalans a l’exterior,
l’Institut Ramon Llull ha signat diversos convenis de col·laboració amb festivals
internacionals que han dedicat part de la seva programació a Catalunya com a
país convidat. Enguany, els festivals que han tingut una notable presència cata-
lana han estat els següents:
- Festival de Teatro a Mil de Santiago de Xile: la companyia de dansa Sol Picó
ha inaugurat el prestigiós Festival de Santiago de Xile i després ha fet una gira
per la resta del país (gener).
- Festival I Porti dell’Arte, Siracusa, Itàlia: col·laboració amb aquest festival per
la programació de quatre companyies catalanes: Roger Bernat, Andreu Morte,
Pocket Club i Semolina Atomic (març).
- Festival MIRA! Aquest festival que té lloc a les ciutats de Bordeus i Tolosa, ha
dedicat part de la seva programació a la creació catalana; s’hi han presentat les
companyies de teatre i de dansa següents: Sonia Gómez, Carles Santos, Marta
Galan, Álex Rigola, Sol Picó, Marcel·lí Antúnez i Tokyo Sex Destruction (març).



- Festival de Mayo de Guadalajara (Mèxic). Edició dedicada a Espanya, el festival
ha convidat la companyia de dansa Senza Tempo, que hi ha presentat el Jardí
Inexistent, i el grup musical La Kinky Beat (maig).
- El Festival de Terni (Itàlia), festival que dedica la seva programació als nous
llenguatges escènics, ha presentat la companyia de dansa Sonia Gómez.
- Festival Internacional Cervantino, Guanajuato (Mèxic). El festival més impor-
tant de tota l’Amèrica llatina va presentar en aquesta edició la companyia de tea-
tre de carrer Sarruga, de la mà de l’Institut Ramon Llull, seguint la col·laboració
iniciada l’any passat (octubre)
- Festival de Manizales, Colòmbia: aquest festival, que ha dedicat una nit a
Catalunya, ha presentat amb la nostra col·laboració diverses companyies de 
teatre, dansa i música com la companyia Color, Jaume Vilaseca, entre d’altres
(octubre).
- Rioscena Contemporánea, Rio de Janeiro, Brasil. El festival més important del
Brasil ha presentat les companyies catalanes Marcel·lí Antúnez, Sonia Gomez,
C. Anatomic i G. Civera (octubre).
- Biennal de Dansa de Munic: considerat un dels festivals de dansa europeus
més importants, ha presentat amb la nostra col·laboració la companyia de
dansa Mal Pelo amb el seu solo Bac (novembre).
- Cantieri Teatrale Koreja: dins de la seva temporada teatral estable, aquest 
teatre ha programat la companyia de dansa Sonia Gómez i la de teatre Marta
Galán (novembre).
- Festival Instances Chalon sur Saone (França). Programat per un dels més pres-
tigiosos crítics de la dansa actual, Jean Marc Adolphe, aquest festival ha dedicat
part de la seva programació a la dansa catalana, i ha programat les companyies
de Mudances, Mal Pelo, Elena Albert a més de presentar una part videogràfica
comissariada per Núria Font (novembre).
- Festival Sitiada de Montevideo: festival que forma part del circuit Ciudades que
danzan; la companyia Mudances ha estat programada per presentar el seu solo
Solo por placer i per fer un taller coreogràfic de la mà de la seva directora,
Àngels Margarit (desembre).

5.3.2. Programa de difusió de dramatúrgia contemporània catalana
Amb la finalitat de promoure la dramatúrgia catalana, s’ha iniciat un programa
específic l’any 2005 per difondre els autors catalans i incentivar que els seus
textos s’escenifiquin arreu, que ha continuat desenvolupant-se durant aquest
any. En aquest sentit, s’han iniciat ajuts amb diverses entitats i festivals estran-
gers per a la traducció d’algunes obres, ajuts per a lectures dramatitzades a 
l’exterior i presentació de les obres per part dels seus autors en diversos festivals.

5.3.3. Relació amb programadors
Seguint l’interès per part de l’Àrea de Creació de fomentar la relació entre els
programadors i agents culturals internacionals, l’Àrea de Creació ha assistit a 
les següents fires d’arts escèniques: 
- Reunió anual de l’IETM a Istanbul, Turquia (abril).
- Mercat d’arts escèniques CINARS, a Mont-real, Canadà (novembre).
- Fira de Teatre de Tàrrega (setembre).
Com a eina principal per poder-nos presentar a aquestes fires, s’ha presentat a
Barcelona la guia de dansa al mes de juliol, i s’ha estat treballant en la de teatre
i música durant la resta de l’any, guies que es publicaran durant l’any 2007.
D’altra banda, s’ha col·laborat amb la trobada internacional de programadors
que va tenir lloc a Barcelona Come and See, on diverses companyies de teatre i
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dansa mostren el seu treball (juliol) i en el Festival NEO programat al Mercat de
les Flors, festival dedicat als nous llenguatges de la creació contemporània.

5.4. Promoció exterior de la música

5.4.1. Foment de la programació d’artistes catalans als circuits interna-
cionals: festivals i equipaments
Amb la finalitat de promoure la presència dels intèrprets i el repertori catalans a
l’exterior, l’Institut Ramon Llull ha fomentat la presència dels artistes catalans
en els circuits internacionals estables col·laborant amb festivals, artistes i equi-
paments, entre els quals destaquem: Lluís Llach al Teatre Olympia de París; 
presentació del concert del disc de Montsalvatge i Nin Culmell a Cuba per
Daniel Blanch; Susana Santiago amb la Filharmònica de l’Havana a Londres i
Viena; concert de la Kinky Beat a Guadalajara; 08001, Jaume Vilaseca quintet 
i El Tío Carlos al Festival de Manizales; concert presentació del disc de Moncho
a l’Havana; participació de l’Esmuc en el Festival de conservatoris de Sant
Petersburg; gira de concerts i masterclass de grups i professors del Conservatori
del Liceu per l’Amèrica del Sud; Catalunya convidada d’honor del Festival
Internacional de Música Contemporània de Lima amb la participació de Trio
Kandisnky, Marisa Martins, Albert Garcia Demestres amb l’òpera Mariana 
en Sombras, Jordi Masó i Mac MacClure. També hi ha hagut una col·laboració
especial en les gires internacionals de la Capella Reial de Catalunya, Hesperion
XXI i en la gira per l’Amèrica del Sud d’Immigrasons (producció del Mercat de
Música Viva de Vic), entre d’altres.

5.4.2. Relació amb programadors
Durant l’edició del 16è Mercat de Música Viva de Vic s’ha col·laborat amb el
viatge de la delegació d’11 programadors internacionals (Argentina, Canadà,
Austràlia, Brasil, Holanda...) presents a la Fira. Igualment s’ha col·laborat 
en la invitació de programadors europeus de la xarxa Yurope al Festival BAM 
de la Mercè.
D’altra banda, l’Institut Ramon Llull ha fomentat la difusió dels grups catalans 
a través de la presència i la participació en plataformes i fires internacionals, com
és el Babel Med de Marsella, on ha compartit estand amb l’ICIC i ha donat suport
al concert de 08001; també ha estat present en el festival de músiques del món
Womex a Sevilla, amb els concerts de Patriarcas de la Rumba i la Kinky Beat. 

5.5. Promoció de les arts plàstiques: foment itineraris d’exposicions
Des de l’Institut Ramon Llull s’han fet diversos convenis amb diverses institu-
cions per fomentar que viatgin les exposicions següents:
- “Literatures de l’Exili”, amb el CCCB i SEACEX: exhibició a Buenos Aires
(desembre-març).
- “Joan Brossa, de Barcelona al Nuevo Mundo”, amb la Fundació Joan Brossa: trajecte
pel Brasil (gener i abril), l’Argentina (setembre) i Portugal (novembre-gener).
- Exposició “Sal a la Sopa. Pejibaye pal vigorón” al Museo de Arte Contemporáneo
de San Juan de Costa Rica.
- “Antoni Clavé”. Exposició homenatge a la Maison de la Catalogne de París.
- Exposició “El Temps que Fuig” al Centre d’Estudis Catalans de París.
- Exposició “Apel·les Fenosa” al Landes Museum de Darmstadt.
- També s’ha col·laborat en la producció del catàleg de l’exposició “Barcelona
and Modernity, from Gaudí to Dalí”, que es va exhibir en el Cleveland Museum 
i que l’any 2007 s’exhibirà a Nova York.



5.6. Ajuts a desplaçaments - subvencions
L’Institut Ramon Llull, mitjançant les convocatòries públiques de subvencions,
ha concedit per primera vegada ajuts per als desplaçaments dels artistes a l’exte-
rior (fora del domini lingüístic). Amb tres convocatòries anuals, s’han presentat
un total de 446 artistes de teatre, dansa, música i arts plàstiques que han pre-
sentat els seus treballs a l’exterior.

5.7. Quadre resum de subvencions

QUADRE 5. SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CREACIÓ DE L’INSTITUT RAMON LLULL. 2006 

Concepte ¤

Convocatòria ajuts per als desplaçaments d’artistes de teatre i dansa 393.922,81

Convocatòria ajuts per als desplaçaments d’artistes de música 254.020,86

Convocatòria ajuts per als desplaçaments d’artistes d’arts plàstiques 95.296,47

Subvencions directes arts plàstiques 455.899,38

Subvencions directes de música 273.829,93

Subvencions directes arts escèniques 102.887,47

Altres 11.515,56

TOTAL 1.587.372,48

L’Àrea d’Humanitats i Ciència té per finalitat donar a conèixer arreu les obres 
i els autors de la literatura catalana, així com les principals aportacions del pen-
sament en català, tant pel que fa a les obres d’assaig com pel que fa a la recerca
acadèmica (en el camp de les humanitats i les ciències socials, però també en el
camp de les ciències experimentals). I ho fa, principalment, a través del foment
de les traduccions a altres llengües, la presència dels autors en fires i festivals i
l’organització d’actes acadèmics.
Precisament ha estat durant l’any 2006 que el programa de literatura s’ha incor-
porat a l’Àrea d’Humanitats i Ciència: així, el de literatura ha deixat de ser un
programa transversal de les àrees de Creació i d’Humanitats, per incorporar-se
del tot a la segona àrea. S’aconsegueix així unificar literatura i pensament en
una sola unitat administrativa, tot reforçant la interacció de totes dues esferes 
i simplificant-ne els procediments (tant pel que fa als recursos humans com als
tràmits administratius), ja que ambdós programes comparteixen alguns dels ins-
truments de promoció que utilitzen.

6.1. Accions genèriques de difusió

6.1.1. Estat espanyol: Exposició “Aproximaciones” a Madrid
En el marc de l’exposició de l’Institut Ramon Llull sobre Catalunya que s’ha fet
a Madrid a finals de maig (amb la col·laboració de la Comunidad de Madrid),
l’Àrea d’Humanitats i Ciència hi ha col·laborat amb un programa literari i un
programa acadèmic, en els quals els escriptors i els investigadors catalans han
establert un diàleg amb els seus homòlegs de Madrid i de la resta d’Espanya.

6.1.2. Europa i l’Amèrica del Sud
L’Institut Ramon Llull no ha fet actes conjunts (de totes les seves àrees) en
aquestes regions del món durant el 2006. Les actuacions que hi ha fet l’Àrea
d’Humanitats i Ciència s’han fet mitjançant projectes propis, que s’expliquen
més avall.
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6.1.3. Amèrica del Nord: “Catalan Culture in New York”
En el marc del programa especial de l’Institut Ramon Llull a Nova York per a
l’any 2006, l’Àrea d’Humanitats i Ciència ha fet les activitats següents: un semi-
nari d’experts catalans i nord-americans sobre el paper de Catalunya a la nova
Europa (al Remarque Institute for European Studies, Universitat de Nova York);
lectures de narrativa catalana clàssica i contemporània (a Housing Works /
Secondhand Bookshop Cafe i al KGB Bar); una jornada dedicada a la poesia en
català (amb un taller sobre la traducció de poesia visual, una taula rodona sobre
poesia catalana del segle XX, una conferència magistral de Harold Bloom i un
recital poètic), i una presentació dels primers resultats de l’informe sobre la 
traducció literària que l’Institut Ramon Llull ha encarregat al PEN American
Center (al nou Center for Literary Translation de la Universitat de Colúmbia, 
i formant part del programa d’actes de World Voices, el festival literari interna-
cional que organitza cada any el PEN American Center).

6.2. Cooperació institucional

6.2.1. Activitats amb l’Institut Cervantes
Les dues actuacions conjuntes entre l’Àrea i l’Institut Cervantes del 2006 
(a Munic i a Tel-Aviv), s’han fet a través d’altres línies d’actuació (vegeu els
apartats 3.8 i 3.5).

6.2.2. Càtedres internacionals i centres d’estudis
L’Àrea d’Humanitats i Ciència ha continuat coordinant els convenis amb 
la City University of New York (CUNY), per tal de seguir-hi desenvolupant 
les activitats de la càtedra Mercè Rodoreda d’estudis sobre literatura catalana,
així com la Càtedra Frederic Mompou sobre música catalana.

6.3. Projecció exterior d’obres de literatura i pensament

6.3.1. Subvencions a la traducció d’obres de literatura i pensament
A partir del compromís d’edició d’una editorial estrangera, l’Institut Ramon
Llull subvenciona la traducció de llibres (ja publicats en català) a altres llengües.
Durant l’any 2006 s’han atorgat 76 subvencions.

6.3.2. Subvencions a la promoció exterior de la literatura i el pensament
Les subvencions per a iniciatives de promoció de la literatura catalana i el pen-
sament tenen tres modalitats diferents: difusió de novetats editorials i activitats
literàries a l’exterior; elaboració de dossiers d’autors per a la seva tramesa a 
editorials estrangeres i de dossiers monogràfics a revistes literàries i/o culturals.
Durant l’any 2006 s’han aprovat 14 de les sol·licituds rebudes.

6.3.3. Publicacions de promoció exterior del pensament
Durant l’any 2005, l’Àrea d’Humanitats i Ciència ha posat en marxa Transfer,
una publicació de periodicitat anual en anglès, que recull articles de pensament
contemporani publicats originalment en les diferents revistes de pensament i
cultura en català. Un cop format el consell editorial (integrat per onze persona-
litats de la cultura catalana) i aprovats els trets definitoris de la revista, així com
el contingut del seu primer número, a l’abril del 2006 ha aparegut el número 1
de Transfer, que ha estat presentat a Barcelona (maig) i a Palma de Mallorca
(novembre). Al mes de setembre s’ha reunit el consell editorial de la revista per
preparar els continguts del número 2 (que sortirà cap al mes d’abril del 2007).



Se n’ha fet una àmplia distribució internacional, tant en el món acadèmic com
en el sector editorial.

6.3.4. Subvenció a publicacions de promoció exterior de literatura 
i pensament
Llibre sobre Catalunya en francès: Le Puzzle catalan ofereix la mirada de Llibert
Tarragó, periodista i editor francès d’origen català, sobre els principals reptes
socials i culturals de la Catalunya contemporània. L’autor ha fet la recerca i 
la redacció del llibre al llarg del 2006, i per fer-ho ha comptat amb el suport 
del personal de l’Àrea. El llibre el publicarà l’editorial francesa Autrement a 
mitjan 2007.

6.3.5. Publicacions de promoció exterior de la literatura
Al 2006 s’han editat els nous díptics informatius sobre les subvencions de
l’Institut Ramon Llull (en quatre llengües: castellà, anglès, francès i alemany) i
s’ha continuat ampliant la sèrie de quaderns de promoció de literatura catalana
(un nou quadern de narrativa i la traducció al castellà i a l’alemany dels cinc
quaderns que s’havien publicat en anglès al 2005).

6.3.6. Presència en fires del llibre
Al 2006, l’Àrea ha estat present en set fires internacionals del llibre: Londres,
París, Leipzig, Praga, Tessalònica, Frankfurt i Moscou (a Leipzig, Tessalònica i
Frankfurt amb estand propi o compartit). En les últimes fires, s’han mantingut
contactes amb més de 100 editorials estrangeres. A més de les funcions d’infor-
mació i promoció habituals, la participació en fires del 2006 també ha tingut
l’objectiu de difondre i preparar la presència de la cultura catalana com a convi-
dada d’honor a la Fira de Frankfurt 2007. Una actuació derivada dels contactes
establerts a les fires: per primera vegada s’ha organitzat una visita d’editors
estrangers a Barcelona (l’editorial nord-americana Dalkey Archives Press), per 
tal que coneguin de manera directa autors, crítics i editors en llengua catalana.

6.3.7. Presència en congressos i festivals
L’Institut Ramon Llull fomenta la presència dels poetes i narradors catalans con-
temporanis en festivals i trobades literàries a l’estranger, mitjançant la col·labo-
ració amb els organitzadors dels festivals (també en el camp de l’assaig 
i la recerca). Alguns dels actes que s’han fet al 2006 són el projecte Traverses
(coorganitzat per l’Institut Ramon Llull i la Universitat de París VIII-Saint
Denis) i la setmana catalana de Marsella.

6.3.8. Formació i intercanvi de traductors
L’Institut Ramon Llull està desenvolupant un programa per contribuir a assegu-
rar la qualitat de les traduccions de literatura catalana que es publiquen, i
també per detectar i formar nous traductors a llengües de les quals no hi ha
encara traductors literaris. Tot i que aquest programa de suport als traductors
literaris entrarà en funcionament de manera integral al 2007, ja s’han portat 
a terme algunes de les actuacions que li seran característiques: la trobada d’un
autor català amb els seus traductors a altres llengües (Jaume Cabré, Barcelona,
novembre del 2005) i seminaris de traducció del català a altres llengües (com 
el seminari pilot de traducció del català a l’alemany, fet a Munic al novembre
del 2006, coorganitzat amb l’Institut Cervantes i la Literaturhaus d’aquesta 
ciutat alemanya).
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6.3.9. Literature Across Frontiers (LAF)
L’Institut Ramon Llull és membre fundador del projecte Literature Across
Frontiers (LAF), que ha obtingut el suport del programa Culture 2000 de la Unió
Europea. Un dels eixos d’aquest programa és el foment de les traduccions i, en
aquest sentit, l’Institut Ramon Llull ha organitzat enguany, amb la col·laboració
de LAF, el congrés “Making Literature Travel-Conference on policies and support
for international literary exchange and translation”, amb la participació de 35
experts procedents de 22 països (Barcelona, novembre del 2006).

6.3.10. Subvencions a desplaçaments d’autors de literatura i pensament
L’Institut Ramon Llull té una línia de subvencions als desplaçaments dels autors
d’obres de literatura i pensament en català que hagin de participar en esdeveni-
ments literaris i acadèmics internacionals. Dins la convocatòria del 2006 s’han
concedit 36 sol·licituds.

6.4. Projecció exterior de les revistes de pensament en català
L’Institut Ramon Llull dóna suport a la projecció internacional de les revistes de
pensament i cultura en català, afavoreix la circulació d’idees, autors i obres en
general i contribueix, d’aquesta manera, a la consolidació d’aquesta categoria de
publicacions periòdiques. Tot i que s’ha previst atorgar ajuts per traduir articles
del català a altres llengües i per participar en xarxes de revistes culturals euro -
pees, durant el 2006 la principal forma de projecció exterior d’aquestes revistes
s’ha fet a partir de la presentació dels articles publicats a la revista Transfer en
diferents esdeveniments internacionals.

6.5. Intercanvis entre escriptors i pensadors catalans i estrangers
L’Institut afavoreix la circulació dels autors catalans, de les seves idees i de la
seva obra, prioritzant sempre la vinculació entre aquests intercanvis i la traduc-
ció de llibres i articles. En el decurs del 2006, l’Institut Ramon Llull ha enviat
experts catalans a les diverses sessions del programa acadèmic de la FIL de
Guadalajara i també a altres esdeveniments internacionals, com ara el “Primer
Congrés d’Escriptors i Traductors d’espanyol, català i hebreu”, que s’ha fet 
a Tel-Aviv (15-19 de maig) i que forma part del programa d’actes per celebrar 
el vintè aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Espanya 
i Israel. L’Institut Ramon Llull hi va enviar un grup d’autors (escriptors i assagis-
tes), traductors i editors per enfortir les relacions ja existents entre les literatures
catalana i hebrea, així com entre els sectors editorials català i israelià.

6.6. Presència a Internet de la literatura i el pensament en català
Per tal d’impulsar la presència a Internet d’informació en altres llengües sobre
la literatura i el pensament en català, l’Àrea d’Humanitats i Ciència ha conti-
nuat desenvolupant els acords amb: (a) la Universitat Oberta de Catalunya i 
la Institució de les Lletres Catalanes, per donar suport a la traducció a l’anglès 
i al castellà de pàgines d’autors de Lletra, el portal de literatura catalana, i (b) 
el Centre Català del PEN, per donar suport al seu portal sobre la traducció de 
la literatura catalana a altres llengües. Per la seva banda, l’Institut Ramon Llull
s’ha responsabilitzat del projecte TRAC (base de dades de traduccions del català
a altres llengües, disponible a Internet), engegat inicialment per la Institució 
de les Lletres Catalanes. En l’àmbit del pensament, s’ha començat a treballar en
la construcció del web de Transfer, la revista en anglès de l’Institut Ramon Llull
i que, entre altres coses, pot permetre enllaçar amb les revistes culturals catalanes
que hi col·laboren.



6.7. Promoció de la diversitat lingüística i cultural
El 5 de març de 2006 s’ha fet un simposi internacional sobre “Globalització i
Drets Lingüístics” a la universitat nord-americana de Georgetown (Washington,
DC), en el marc de les prestigioses jornades del GURT 2006 (Georgetown
University Round Table on Languages and Linguistics). L’Institut Ramon Llull
hi ha enviat cinc experts en drets lingüístics, en política lingüística i en el
model sociolingüístic català de diferents universitats catalanes.
D’altra banda, a finals del 2005 l’Institut Ramon Llull ha encarregat al PEN
American Center un informe sobre les traduccions literàries. La funció principal
de l’informe és l’anàlisi de la situació internacional de les traduccions d’obres
literàries en un context editorial marcat per la globalització. L’estudi, que inclou
una descripció detallada de la situació en sis països (entre els quals, Catalunya),
s’ha enllestit a finals del 2006 i es preveu traduir-lo a quatre llengües i publicar-
lo al segon semestre del 2007. Després se’n faran presentacions en diferents ciu-
tats europees, principalment a través d’activitats de l’Institut Ramon Llull.

6.8. Quadre resum de subvencions

QUADRE 6. SUBVENCIONS DE L’ÀREA D’HUMANITATS I CIÈNCIA DE L’INSTITUT RAMON LLULL. 2006

Concepte ¤

Cooperació institucional 25.208,56

Càtedra Mompou 19.000,00

Subvencions a la diversitat lingüística i cultural 30.800,00

Subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana 262.809,77

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió del pensament en català 48.449,58

Subvencions publicacions pensament 41.500,00

Subvencions presència en congressos i festivals 32.795,00

Ajuts a desplaçaments escriptors 21.449,93

Altres 43.000,00

TOTAL 525.012,84

7.1. Premsa
- Activitats estructurals i organitzatives. Durant l’any, s’han definit les estratè-
gies de seguiment i difusió de les activitats de l’Institut Ramon Llull. A més de
les necessitats genèriques de divulgació de l’activitat anual, s’ha començat a 
treballar amb la divulgació del projecte La cultura catalana, convidada d’honor 
a Frankfurt 2007. El 5 d’octubre de 2006, en roda de premsa, es van presentar 
la imatge i les línies bàsiques del programa.
- Activitats bàsiques i quotidianes. Redacció i distribució de comunicats i docu-
mentació als mitjans. Gestió de les entrevistes i altres contactes entre professio-
nals dels mitjans i representants de l’Institut Ramon Llull.
- Activitats específiques del període. S’ha hagut de programar el contacte amb
els periodistes de les ciutats on s’han desenvolupat activitats de l’Institut
Ramon Llull, així com amb els periodistes catalans que han acompanyat algu-
nes de les delegacions que s’han desplaçat. Les principals cobertures han estat
les mostres i jornades a Chicago, Madrid, Nova York i Frankfurt.

7.2. Centre virtual
- Sol·licitud del domini .cat per a l’Institut Ramon Llull. La web actual és
www.llull.cat
- Extranet per als lectors. L’1 de març de 2006 s’ha posat en funcionament 
l’extranet per als lectors de català. També s’ha previst un perfil d’accés a aquest
espai restringit com a professor de català.
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- Planes especials. Planes especials amb disseny vinculat als logotips de cadascu-
na de les activitats més destacades organitzades per l’Institut Ramon Llull, amb
informació addicional de les mostres o jornades: I Simposi Joan Coromines a
Chicago, XX Jornades internacionals de professors de català, Catalan Culture 
in New York.
- Web especial. Posada en funcionament (juliol del 2006) d’un web provisio-
nal amb informació sobre el projecte Frankfurt 2007 amb el domini
www.frankfurt2007.cat. El web ha de ser substituït per un altre amb el disseny
adaptat a la imatge del projecte.
- Elements complementaris i projectes transversals. S’han complementat i creat
elements de promoció del Centre Virtual Ramon Llull per tal de millorar l’accés
a la informació (millora del mapa de lectorats, base de dades per als videoclips,
participació en el projecte Aprencat i Curs de català en línia Parla.cat).

7.3. Producció audiovisual
Traducció del vídeo institucional a l’alemany i edició d’un vídeo promocional
de la cultura catalana per a la presentació del projecte Frankfurt 2007. Col·labo-
ració en audiovisuals de difusió de la cultura catalana (Miquel Bauçà, poeta invisi-
ble; Paso Doble, amb Miquel Barceló i Josef Nadj; El gran poema de la llengua,
sobre Joan Corominas; Arquitectures, sèrie de DVD; inici d’un projecte de docu-
mental sobre Ramon Llull). Edició d’audiovisuals per a mostres de cultura 
catalana (Madrid 2006).
Enregistrament d’activitats de l’Institut Ramon Llull (enregistrament de visites
d’editors alemanys a Barcelona) i altres activitats per incloure-les en l’oferta de
l’Aprencat (contactes amb productores i entitats públiques per incloure material
audiovisual en aquest projecte d’Internet-2).

7.4. Elements promocionals
Publicació d’opuscles informatius sobre l’Institut Ramon Llull en alemany i
català i reedició en anglès i castellà. Elaboració d’elements promocionals amb 
la marca IRL per repartir a les fires i jornades (diccionaris, punts de llibre, bolí-
grafs, llibretes, landyars, bosses, etc.). Publicació d’anuncis en diaris i revistes 
de ciutats on es fan activitats de l’Institut Ramon Llull. Elaboració d’elements
promocionals amb el logo de Miquel Barceló per al projecte Frankfurt 2007
(adhesius, postals, plafons, etc.)

7.5. Resum de subvencions
El Departament d’Imatge i Projecció Exterior de l’Institut Ramon Llull ha desti-
nat 79.000 euros en subvencions a la producció audiovisual.

8.1. Coordinació i patrocini
S’ha establert contacte i s’han mantingut relacions amb organismes de la
Generalitat (Presidència, DURSI, Departament de Justícia, Casa de les Llengües,
entre d’altres); amb universitats i entitats universitàries de l’àmbit català
(Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, UOC); amb biblioteques 
i entitats bibliotecàries (Biblioteca Nacional de Catalunya, CBUC); amb organis-
mes no governamentals de l’àmbit català (Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, IEMed, Casa Àsia, Barcelona Regional, Ajuntament de Barcelona), 
i amb institucions afins, governamentals i del sector privat, fora de l’àmbit
català (Institut Cervantes, Delegació de la Generalitat a Madrid, entre altres).
A escala internacional s’ha contactat i s’han desenvolupat relacions –tant amb
universitats i associacions acadèmiques com amb organitzacions culturals– a

8. Activitats de 
coordinació 
institucional

INSTITUT RAMON LLULL380



l’Amèrica del Nord. S’han centrat els esforços a la ciutat de Nova York, on s’ha
desenvolupat, al llarg del període del cicle de cinema català programat amb el
suport de l’Institut Ramon Llull per la Lincoln Center Film Society, i en estreta
relació amb aquesta entitat, un programa d’activitats entorn de la cultura cata-
lana amb les organitzacions següents: Remarque Institute for European Studies,
Housing Works Bookshop, Poet’s House, KGB Bar. Al Center for Architecture-
American Institute of Architects, s’ha programat un simposi per acompanyar
l’exposició “Barcelona in Progress”, de Barcelona Regional i l’Ajuntament de
Barcelona. S’ha mantingut el contacte amb les autoritats del Cleveland Museum
of Art i el Metropolitan Museum of Art a Nova York, els dos museus coorganit-
zadors de l’exposició “Barcelona and Modernity: Gaudí to Dalí”. Amb el de
Cleveland s’ha arribat a l’acord que sigui l’Institut Ramon Llull el patrocinador
del catàleg de l’exposició. S’han continuat les converses amb el Center for
European and Mediterranean Studies de la Universitat de Nova York per a 
l’establiment sota el seu aixopluc del Centre Català de Nova York.

8.2. Biblioteca virtual
Entre les activitats complementàries, s’han reunit en sengles sessions els
comitès científic, literari i de traducció de la BELL (Biblioteca Electrònica Llull).
S’ha fet el disseny i el pressupost de l’esmentada BELL, una biblioteca virtual 
de textos catalans traduïts a l’anglès, i d’un programa de suport als traductors.

8.3. Resum de subvencions
El Departament de Coordinació Institucional de l’Institut Ramon Llull ha desti-
nat una subvenció de 200.000 euros al Centre Català de Nova York.
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El Consorci del Palau de la Música Catalana té com a objecte:
- Gestionar l’activitat de les dues sales de concerts existents al Palau de 
la Música.
- Conservar i mantenir els edificis del Palau de la Música i totes les
instal·lacions que comprenen.
- Incrementar i fer assequible al públic l’art musical i la cultura en general.
- Col·laborar en la mesura que sigui possible amb l’entitat propietària de l’edifi-
ci del Palau de la Música, l’Orfeó Català.

En el marc general de l’objectiu estratègic 2 del Departament de Cultura,
“Impulsar la cooperació cultural, la difusió i la formació”, l’objectiu estratègic
del Consorci del Palau de la Música Catalana és:
- Donar suport i ampliar l’oferta de l’activitat cultura de teatre, música, dansa 
i arts visuals.

Els objectius operatius del Consorci del Palau de la Música Catalana són:
- Difondre el Palau com a bressol de la cultura musical catalana.
- Promocionar la sala de concerts modernista com a bé arquitectònic.
- Col·laborar en la diversificació de l’oferta musical per tal d’arribar a tots els
públics.

3.1. Pressupost

QUADRE 1. RESUM DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES DEL CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA

CATALANA. 2006

Concepte ¤

I. Ingressos

Transferències corrents 2.537.121,52

Generalitat de Catalunya 896.357,52

Ministeri de Cultura 953.920,00

Ajuntament de Barcelona 547.774,00

Diputació de Barcelona 139.070,00

Ingressos per prestació de serveis 2.719.448,95

Ingressos patrimonials 174.401,18

Transferències de capital (1) 12.020,24

Total I 5.442.991,89

II. Despeses

Despeses de personal 1.846.743,92

Despeses corrents béns i serveis 2.613.521,62

Despeses financeres 122.310,12

Transferències corrents 392.010,57

Inversions reals 254.681,31

Passius financers 87.269,97

Total II 5.316.537,51

(1) L’any 2006 el Departament de Cultura ha fet una inversió a la Fundació Orfeó Català-Palau de la

Música Catalana de 108,9 milers d’euros per a la restauració de l’interior del Palau.

Consorci del Palau de la Música Catalana

1. Funcions del 
Consorci 
del Palau de la 
Música Catalana

2. Línies 
estratègiques

3. Informació 
economico -
financera

CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA384



385 CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

GRÀFIC 1. EVOLUCIÓ DE LES APORTACIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA AL CONSORCI 

DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 2002-2006 (1)
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(1) L’any 2006 el Departament de Cultura ha fet una inversió a la Fundació Orfeó Català-Palau 

de la Música Catalana de 108,9 milers d’euros per a la restauració de l’interior del Palau. 

GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.
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3.2. Distribució de la plantilla
El nombre de persones contractades pel Consorci durant l’exercici 2006 segons
la seva distribució ha estat aquest:

QUADRE 2. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DEL CONSORCI DEL PALAU DE LA

MÚSICA CATALANA. 2006

Categoria Total

I. Alts càrrecs 1

II. Laborals fixos 36

III. Laborals temporals 16

TOTAL 53

4.1. Activitat musical
El públic del Palau de la Música Catalana durant l’any 2006 ha ascendit 
a 445.319 espectadors. La Sala Gran, amb 398.699 espectadors, ha tingut 
un índex d’ocupació del 75,66%. El Petit Palau, amb 46.620 espectadors, ha 
tingut una taxa d’ocupació del 89,43%. L’ocupació mitjana de les dues sales 
ha estat del 76,90%.
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GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESPECTADORS DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 

2003-2006

Espectadors

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2003 2004 2005 2006

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC A LA SALA GRAN DEL PALAU DE LA MÚSICA

CATALANA. 2003-2006
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GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC AL PETIT PALAU (*) DEL PALAU DE LA MÚSICA

CATALANA. 2004-2006

Espectadors

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2004 2005 2006

* El Petit Palau va ser inaugurat el 2004.

Durant l’exercici de 2006 al Palau de la Música Catalana s’han dut a terme un
total de 385 actes a la Sala Gran. D’aquests, 284 han estat concerts de música
clàssica destacant els cicles de concerts organitzats per:
- Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana: 196 concerts
- Promoconcert: 47 concerts
- Euroconcert: 10 concerts
- Ibercamera: 10 concerts
- Voces Únicas: 4 concerts
De la resta d’actes, 32 han estat actes privats i 69, concerts d’altres gèneres de
música.
També durant l’exercici 2006 al Petit Palau del Palau de la Música Catalana s’han
dut a terme 113 actes. D’aquests, 38 han estat concerts de música clàssica, 27
dels quals han estat organitzats per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana, 20 concerts d’altres estils musicals, i la resta han estat actes privats.
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QUADRE 3. ACTIVITATS AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 2006

Activitat Sala Gran Petit Palau Total

Concerts de música clàssica 284 38 322

Concerts d'altres gèneres 69 20 89

Actes privats 32 55 87

TOTAL 385 113 498

4.1.1. Cicles de concerts
De totes les activitats fetes al Palau es poden destacar els cicles de concerts orga-
nitzats per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, que han estat
els següents:
- Cambra Coral
- Cicle d’Orgue al Palau
- Cobla, Cor i Dansa al Palau
- Concert de Tarda al Palau
- Concerts Simfònics al Palau
- El Primer Palau
- Els Diumenges al Palau
- Música de Cambra al Petit Palau
- Cicle de l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra
- Les Escoles al Palau
- Concerts Familiars al Palau
- Palau 100

4.1.2. Concerts Familiars al Palau
Entre tots els cicles que s’han anomenat es poden destacar, per una banda els
Concerts Familiars, que són concerts que van alternant 4 produccions realitzades
expressament per al Palau de la Música i que van dirigits a un públic infantil a
partir dels 0 anys. Les produccions programades en aquest cicle son: “Bim Bom
els nadons al Palau”, “En Jan titella”, “L’orquestra va de festa” i “El fantasma 
del Palau”.

4.1.3. Palau 100
Per altra banda, un altre dels cicles destacats per la seva gran popularitat i la
gran qualitat dels concerts és el cicle Palau 100. Aquest cicle ofereix al públic 
la possibilitat de gaudir de les millors i més grans orquestres d’arreu del món. 
Aquesta temporada han vingut els conjunts simfònics més emblemàtics
d’Alemanya, Anglaterra, Itàlia i els Estats Units, i directors mediàtics com, entre
d’altres: John Eliot Gardiner, director de l’Orquestra Revolucionària i
Romàntica, Riccardo Chailly, director de la Gewandhaus Orchestra Leipzig,
Cristoph von Dohnányi, Neville Marriner o Cristoph von Dohnány, així com 
la soprano Cecilia Bartoli que ha actuat amb la Freiburger Barockorchester o el
pianista rus Grigorij Sokolov.  

4.1.4. Les Escoles al Palau
Un altre dels cicles destacats per la seva tasca educativa és Les Escoles al Palau.
Aquest cicle consta d’onze produccions diferents adreçades cada una d’elles a
una edat corresponent:
- En Jan Titella – Parvulari (3 anys)
- El cistell d’aire va – Parvulari (4-5 anys) / 1r cicle de primària (6-7 anys)
- Trencadís de cançons – Parvulari (4-5 anys) / 1r cicle de primària (6-7 anys)
- L’Orquestra va de festa – 2n cicle de primària (8-9 anys)
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- Tocs de cobla – 2n cicle de primària (8-9 anys)
- La volta al món amb 80 instruments de percussió – 3r cicle de primària 
(10-11 anys)
- La veu del món – 3r cicle de primària (10-11 anys) /1r cicle de secundària 
(12-13 anys)
- Jazz en viu... swing! – 1r cicle de secundària (12-13 anys)
- Els clàssics del segle XX – 2n cicle de secundària (14-16 anys)
- Pop-rock a prop – 2n cicle de secundària (14-16 anys)
- Visitem el Palau i escoltem l’orgue – 3r cicle de primària (10-11 anys) / 1r cicle
de secundària (12-13 anys) / 2n cicle de secundària (14-16 anys)
Cada any participen d’aquest cicle de concerts uns 41.000 escolars.

4.2. Visites arquitectòniques
Per tal de fomentar la difusió del Palau de la Música com a bé arquitectònic, des
de la Fundació Orfeó Català s’organitzen visites guiades en funció de la disponi-
bilitat de la sala de concerts, tenint en compte que està sempre en plena activitat.

GRÀFIC 6. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VISITES AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 
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GRÀFIC 7. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ASSISTENTS A LES VISITES GUIADES DEL PALAU 
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4.3. Biblioteca
La Biblioteca del Palau de la Música Catalana és propietat de l’Orfeó Català.
Situada a la cinquena planta del Palau, es començà a formar l’any 1891, data 
de la fundació de l’Orfeó, i des d’aleshores s’ha enriquit progressivament amb
nous materials, alguns dels quals procedents de diversos fons o llegats: Francesc
Pujol, Joan B. Lambert, Vicenç M. de Gibert, Joan Llongueres, Gallardo-Matheu,
Josep Rodoreda, Amadeu Vives, Carles G. Vidiella, Joan Salvat, Blanca Selva,
Carreras i Bulbena, Lluís Romeu, Josep A. Clavé, Pep Ventura o Juli Garreta,
entre d’altres. 
La Biblioteca de l'Orfeó Català és singular per la seva especialitat i per la diversi-
tat de les tipologies de fons que conté.



- Monografies, que abasten un extens panorama de la bibliografia musicogràfica
dels segles XIX i XX de l'àmbit llatí, francòfon, anglosaxó i germànic (assaigs
històrics i estètics, estudis musicològics, biografies, diccionaris, mètodes, 
tractats, edicions crítiques, col·leccions temàtiques, etc.). 
- Edicions d’època dels segles XVI, XVII i XVIII. 
- Col·lecció de manuscrits musicals dels segles XI al XX. 
- Arxiu de partitures, principalment de música coral, que abasten la totalitat 
del repertori de l'Orfeó Català durant més de cent anys. Col·lecció d’impresos de
música coral dels segles XIX i XX. De particular interès són els manuscrits de la
major part de la producció coral de l'època de la Renaixença i del modernisme
català, que configuren l'anomenada Escola de l'Orfeó Català. 
- Fons de música vocal i instrumental procedent de les obres presentades 
a diversos certàmens de composició organitzats per l’Orfeó Català (Festa de 
la Música Catalana, concursos Eusebi Patxot i Concepció Rabell). 
- Arxiu Històric de l'Orfeó Català (correspondència, contractes, factures, invita-
cions, saludes, hemeroteca, sol·licituds d’admissió de socis, etc.). De particular
interès són els documents i la correspondència referents a la construcció del
Palau de la Música Catalana i a les seves successives remodelacions. 
- Col·leccions de programes de mà dels concerts de l'Orfeó Català i dels cele-
brats al Palau de la Música Catalana, genèriques i temàtiques. 
- Arxiu fotogràfic (activitats artístiques, socials i corporatives de l’Orfeó Català.
Intèrprets que han actuat al Palau de la Música Catalana. Construcció i remode-
lacions successives del Palau de la Música Catalana).
Actualment hi ha digitalitzats uns 400 documents, entre els quals es troben 
partitures i manuscrits dels segles XI a XX, fotografies de la història del Palau 
de la Música i programes dels actes que s’hi ha fet.

Els serveis que actualment ofereix la Biblioteca de l’Orfeó Català són:
- Consulta de fons 
- Servei de referència 
- Reproducció de documents, subjecta a les directrius vigents en els àmbits 
de drets d’autor i reprografia i a la normativa interna del centre.

4.4. Altres activitats
Al setembre de 2006 s’ha inaugurat el nom del carrer on està ubicat el Palau 
de la Música, abans es deia carrer Sant Francesc de Paula, i ara ha passat a dir-se
carrer del Palau de la Música.
En els actes d’inauguració, que han comptat amb la presència del senyor 
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, s’ha fet un breu concert a càrrec del Cor de
Cambra del Palau de la Música i posteriorment la Cobla Ciutat de Barcelona 
ha interpretat sardanes populars a la sala Foyer del Palau de la Música.

Revista Musical Catalana. Barcelona: Palau de la Música Catalana, 2006. Núm.
255 (gener) a 266 (desembre).

Internet
Palau de la Música Catalana. Adreça Internet: http://www.palaumusica.org

5. Publicacions

CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA389



Memòria del Departament 
de Cultura i Mitjans de
Comunicació 2006

Annex



Gener
- Assistència a l’acte de lliurament del LXII Premi Nadal de narrativa en castellà
i el XXVIII Premi Josep Pla de novel·la en llengua catalana. Acte sota la pre-
sidència del senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. Hotel
Ritz. Barcelona. (Barcelonès). 06.01.06.
- Assistència a l’acte de col·locació de la primera pedra de la sala polivalent de
Batea. Ajuntament de Batea. (Terra Alta). 08.01.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del II Premi Internacional de Periodisme
Vázquez Montalbán. Acte sota la presidència del senyor Pasqual Maragall, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. Palau de la Generalitat. Barcelona.
(Barcelonès). 09.01.06.
- Visita a la comarca de la Terra Alta: Gandesa, Horta de Sant Joan. (Terra Alta) i
a la comarca de Ribera d’Ebre: Móra d’Ebre. 11.01.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “L’Art del Risc. Circ
Contemporani Català”. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Barcelona (Barcelonès). 12.01.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “El Camp de la Bota”, de
Francesc Abad. Museu d’Història de la immigració de Catalunya. Sant Adrià del
Besòs. (Barcelonès). 13.01.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de
Catalunya al Sr. Gregorio López Raimundo. Acte sota la presidència del senyor
Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Palau Sant Jordi.
Barcelona. (Barcelonès). 17.01.06.
- Assistència a l’acte de presentació del llibre Els detalls del món, de Biel
Mesquida. Llibreria La Central del Raval. Barcelona. (Barcelonès). 19.01.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de les obres de restauració de les voltes i les cober-
tes del Monestir de Sant Pere de Casserres. Les Masies de Roda. (Osona). 20.01.06.
- Visita a Tossa de Mar i assistència a l’arribada del Pelegrí de Tossa. Hospital de
Sant Miquel. Tossa de Mar. (Selva). 21.01.06.
- Assistència al concert final del 43è Concurs Internacional de Cant Francesc
Viñas. Gran Teatre del Liceu. Barcelona. (Barcelonès). 22.01.06.
- Assistència a la trobada amb els representants de les Comunitats Autònomes
en el Consell de la Unió Europea, Cultura i Audiovisual; visita a l’exposició
temporal “El Cubisme i els seus Entorns en les Col·leccions de Telefònica”.
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 23.01.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Catalunya, Projecte
Compartit”. Acte sota la presidència del senyor Pasqual Maragall, president de
la Generalitat de Catalunya. Palau Robert. Barcelona. (Barcelonès). 23.01.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis El Periódico 2005. Acte presidit
pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Palau de
la Música Catalana. Barcelona. (Barcelonès). 24.01.06.
- Visita institucional a la ciutat de Rubí: Ajuntament de Rubí i diferents equipa-
ments culturals de la ciutat (Castell-Ecomuseu Urbà, Celler Cooperatiu, edifici
l’Espona, Teatre Municipal La Sala). Rubí. (Vallès Occidental). 25.01.06.
- Assistència al primer recital de Raimon Lletra i Música. Teatre Nacional de
Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 26.01.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Irradiacions. La Literatura
Catalana a les Illes Balears. El segle XX”. Museu d’Història de Catalunya.
Barcelona. (Barcelonès). 27.01.06.
- Assistència al gran acte públic Recuperem els papers, esborrem el dret de con-
questa. Teatre Casino de l’Aliança del Poble Nou. Barcelona. (Barcelonès).
27.01.06.

CONSELLERIA

Gabinet de la Conselleria

1. Detall dels 
actes públics 
culturals, de 
representació o 
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assistit la 
consellera 
o el conseller
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- Visita institucional i conferència a la localitat de l’Ametlla del Vallès.
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Biblioteca Municipal Josep  Badia. Ametlla
del Vallès. (Vallès Oriental). 28.01.06.
- Assistència al 25è aniversari de La Cubana. Teatre Novedades. Barcelona.
(Barcelonès). 30.01.06.
- Assistència a la gala de celebració del centenari de El Mundo Deportivo. Acte
presidit pel príncep d’Astúries. Palau de Congressos. Barcelona. (Barcelonès).
31.01.06.

Febrer
- Assistència a l’acte de lliurament de les Medalles i de les Plaques President
Macià. Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de
Catalunya. Drassanes Reials de Barcelona. Barcelona. (Barcelonès). 01.02.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del XXVI Premi de les Lletres Catalanes
Ramon Llull. Hotel Arts. Barcelona. (Barcelonès). 02.02.06.
- Assistència a l’acte de presentació de l’exposició “El Retorn dels Documents
Confiscats a Catalunya”. Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de
la Generalitat de Catalunya. Palau Moja. Barcelona. (Barcelonès). 04.02.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “El Retorn dels Documents
Confiscats a Catalunya”. Palau Moja. Barcelona. (Barcelonès). 04.02.06.
- Assistència al concert extraordinari de Palau 100. Palau de la Música Catalana.
Barcelona. (Barcelonès). 06.02.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Espai Públic / Dues
Audiències. Obres i documents de la col·lecció Herbert”. Museu d’Art
Contemporani de Barcelona. Barcelona. (Barcelonès). 07.02.06.
- Assistència a l’estrena de l’obra Aurora De Gollada, de Beth Escudé i Gallès.
Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 07.02.06.
- Visita de territori a Lleida. Ajuntament de Lleida. Lleida. (Segrià). 08.02.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Pentinar la Mort. Rituals de
Vida i Mort en la Prehistòria de Menorca”. Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Barcelona. (Barcelonès). 09.02.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels trofeus als campions de Catalunya de
Colles Sardanistes, i d’individuals revesses. Palau de la Generalitat. Barcelona.
(Barcelonès). 11.02.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona. Ajuntament
de Barcelona. (Barcelonès). 13.02.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Diane Arbus. Revelacions”.
CaixaForum. Barcelona. (Barcelonès). 14.02.06.
- Assistència a l’acte de presentació de la XX edició del Festival de Peralada.
Palau de la Música Catalana. Barcelona. (Barcelonès). 15.02.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels IV Premis Barcelona de Cinema 2006.
Gran Teatre del Liceu. Barcelona. (Barcelonès). 16.02.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca del Districte 6. Terrassa.
(Vallès Occidental). 18.02.06.
- Assistència a l’acte de cloenda de l’Any del Llibre i la Lectura. Acte presidit pel senyor
Joan Clos, alcalde de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. (Barcelonès). 20.02.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al
mèrit sanitari. Palau de Pedralbes. Barcelona. (Barcelonès). 21.02.06.
- Assistència a l’estrena de l’espectacle i., de Lluís Llach. Teatre Apolo.
Barcelona. (Barcelonès). 22.02.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 24 Setmana del Llibre en Català. Plaça
de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 24.02.06.



- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Fundació FECAC. Hotel Eurostars
Grand Marina. Barcelona. (Barcelonès). 25.02.06.
- Assistència  a l’acte de lliurament de la medalla d’honor de la VEGAP al sen-
yor Joan Hernández Pijuan, a títol pòstum. Cercle Artístic Sant Lluc. Barcelona.
(Barcelonès). 28.02.06.

Març
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Francesc Gimeno. L’Artista
Maleït”. Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat
de Catalunya. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès).
02.03.06.
- Visita a la Sala Capitular de l’Ajuntament del Masnou. El Masnou. (Maresme).
03.03.06.
- Assistència a l’acte d’ofrena floral al monòlit dedicat a Blas Infante. Acte presi-
dit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Parc
de la Guineueta. Barcelona. (Barcelonès). 05.03.06.
- Assistència a l’acte de celebració del Dia Internacional de les Dones. Acte pre-
sidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya.
Palau de Pedralbes. Barcelona. (Barcelonès). 05.03.06.
- Assistència al VI Concurso de Música e Baile Tradicional Galego. Teatre
Nacional de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 05.03.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre els departa-
ments de Cultura i Benestar i Família, amb el Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat de Catalunya –COCARMI– i la Caja de Ahorros
del Mediterráneo –CAM–, per al seu patrocini. Departament de Benestar i
Família. Barcelona. (Barcelonès). 06.03.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el Museu
d’Història de Catalunya i Caja de Ahorros del Mediterráneo –CAM–, per al seu
patrocini. Museu d’Història de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 06.03.06.
- Assistència al concert Rèquiem de Mozart, dirigit per Sir Neville Marriner i amb
Ainoa Arteta com a solista, dins la celebració del centenari de Mozart de la tem-
porada Palau 100. Palau de la Música Catalana. Barcelona. (Barcelonès).
06.03.06.
- Visita a la casa natal de Rafel Casanova, a Moià. Moià. (Bages). 08.03.06.
- Assistència a l’acte de presentació del treball discogràfic Colors de lluna, cançons
de bressol. Grup SGAE de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 08.03.06.
- Assistència a l’acte de celebració dels 25 anys del Conservatori de Badalona.
Teatre Zorrilla. Badalona. (Barcelonès). 09.03.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Max de les Arts Escèniques. Acte
presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona. Barcelona Teatre Musical.
Barcelona. (Barcelonès). 13.03.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de la
ciutat de Barcelona a Jaime Camino, Esther Tusquets i Roser Capdevila. Acte
presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
(Barcelonès). 14.03.06.
- Visita a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al teatre Principal. Vilanova i la
Geltrú. (Garraf). Visita a l’Ajuntament del Vendrell, casa Àngel Guimerà, casa-
museu Vil·la-Casas i signatura del contracte de cessió documental de Pau Casals
a l’Arxiu Nacional de Catalunya. El Vendrell. (Baix Penedès). 15.03.06.
- Assistència a l’acte central de l’Any Ateneu. Acte presidit pel senyor Pasqual
Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Ateneu Barcelonès.
Barcelona. (Barcelonès). 15.03.06.

MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 2006 - ANNEX394



- Assistència a l’acte de reconeixement de la Comissió de la Dignitat. Acte presi-
dit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Palau
de la Generalitat. Barcelona. (Barcelonès). 16.03.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Joaquim Montoy. Alcarràs.
(Segrià). 18.03.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Kasimir Malèvitx”. 
La Pedrera. Barcelona. (Barcelonès). 20.03.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni marc i del conveni específic, amb-
dós de col·laboració per a la restauració de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.
Acte presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona. Ateneu Barcelonès.
Barcelona. (Barcelonès). 21.03.06.
- Assistència al sopar ofert pel senyor Pasqual Maragall, president de la
Generalitat de Catalunya, al Cos consular. Palau de Pedralbes. Barcelona.
(Barcelonès). 21.03.06.
- Visita territori a Manlleu: Ajuntament, edifici del Teatre Centre, Museu
Industrial del Ter, Canal Industrial i entorns. Manlleu. (Osona). Visita territori a
Torelló: Arxiu Municipal de Torelló, Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Torelló. (Osona). Visita territori a Vic: Museu Episcopal. Vic. (Osona). 22.03.06.
- Assistència a l’acte acadèmic dels 50 anys de la fundació de l’Institut d’Estudis
Empordanesos. Ajuntament de Figueres. Figueres. (Alt Empordà). 23.03.06.
- Visita territorial a Camprodon (Ajuntament, conjunt de Cal Marquès) i Ripoll
(ajuntament, monestir). (Ripollès). Alp (Ajuntament), Puigcerdà (Ajuntament,
Arxiu comarcal de la Cerdanya). (Cerdanya). 24.03.06.
- Visita territorial a Mollet del Vallès (ajuntament, Can Gomà, masies de Can
Pantiquet i Can Flequer, Museu Joan Abelló), i a Montmeló (Ajuntament, jaciment
arqueològic de Can Tacó, teatre auditori de Montmeló). (Vallès Oriental). 29.03.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Llegim”. Palau Moja.
Barcelona. (Barcelonès). 29.03.06.
- Assistència a l’acte de cloenda dels actes commemoratius del 75è aniversari del
Club Joventut Badalona. Pavelló Olímpic de Badalona. (Barcelonès). 30.03.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’Assemblea territorial del Congrés del
Món Rural. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Lleida. (Segrià).
31.03.06.

Abril
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Memòria del Vidre. Grans
Vitralls Medievals de França”. Museu Episcopal de Vic. Vic. (Osona). 01.04.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat a 
La Vanguardia. Acte presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona. Barcelona. (Barcelonès). 04.0406.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Mediae Aetatis Moneta. 
La Moneda a la Mediterrània Medieval”. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Barcelona. (Barcelonès). 06.04.06.
- Assistència a l’acte de proclamació i lliurament dels Premis Crítica “Serra
d’Or”. Barcelona. (Barcelonès). 06.04.06.
- Visita territorial a Vilassar (Ajuntament, obres de construcció de la biblioteca,
solar del Centre Cultural Can Bisa), Palafolls (Ajuntament, Castells de Palafolls,
obres de construcció de la biblioteca), Tordera (Ajuntament, Parc Prudenci
Bertrana), el Masnou (Can Malet). (Maresme). 07.04.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca de la Serra. Sabadell. (Vallès
Occidental). 08.04.06.
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- Assistència a l’acte de presentació del llibre Atles electoral de la Segona República
a Catalunya. Palau Moja. Barcelona. (Barcelonès). 10.04.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del XXXV Premi Joan Crexells. Ateneu
Barcelonès. Barcelona. (Barcelonès). 11.04.06.
- Assistència a la recepció institucional en ocasió del Dia del Municipi. Acte pre-
sidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya.
Palau de la Generalitat. Barcelona. (Barcelonès). 19.04.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Cent Anys de Medicina. 
La Nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906-2006)”. Facultat de
Medicina. Barcelona. (Barcelonès). 19.04.06.
- Assistència a l’acte de presa de possessió de la senyora Maite Ocaña i Gomà,
com a directora del Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC. Barcelona.
(Barcelonès). 21.04.06.
- Assistència al Pregó de Lectura. Conversa entre Antonio Tabucchi i Carme
Arenas. Acte presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona. Ajuntament de
Barcelona. (Barcelonès). 22.04.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels 50 Premis RNE Sant Jordi de
Cinematografia. Palau de la Música Catalana. Barcelona. (Barcelonès). 25.04.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Jornada L’Edició, els Reptes del Liderat,
dins el Cicle: Les Empreses de la Cultura. Casa Llotja de Mar. Barcelona.
(Barcelonès). 27.04.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Primer de Maig 2006. Acte presi-
dit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya.
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. (Barcelonès). 27.04.06.
- Assistència a l’estrena de l’obra Àvida Vida, de la companyia Color Dansa.
Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 27.04.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 35a edició de la Feria de Abril de
Catalunya. Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat
de Catalunya. Dins aquest acte s’inaugura l’exposició reduïda “República!
Cartells i cartellistes (1931-1939)”. Edifici Fòrum. Barcelona. (Barcelonès).
28.04.06.

Maig
- Assistència a l’acte de commemoració del 75è aniversari de proclamació de la
Segona República. Acte sota la presidència del senyor Pasqual Maragall, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona.
(Barcelonès). 04.05.06.
- Assistència a la representació de l’obra Els estiuejants, de Maskim Gorki. Teatre
Lliure. Barcelona. (Barcelonès). 05.05.06.
- Visita a Amposta (Ajuntament, fira Recercat, Biblioteca Comarcal Sebastià Juan
Arbó, Museu del Montsià, Societat Musical La Unió Filharmònica), inauguració
de les jornades Recercat i lliurament dels premis RECERCAT. Amposta.
(Montsià). 06.05.06.
- Assistència al partit de futbol de Lliga Professional entre el FC Barcelona i RCD
Espanyol. Camp Nou. Barcelona. (Barcelonès). 06.05.06.
- Roda de premsa de presentació del programa Aproximaciones. La cultura catalana.
Real Casa de Correos. Madrid. 08.05.06.
- Assistència a l’acte de Representación de Catalunya. Participación de las
Comunidades Autónomas en el Consejo de la Unión Europea. Palau de
Pedralbes. Barcelona. (Barcelonès). 09.05.06.
- Assistència al concert de presentació del disc Mô, de Joan Manuel Serrat. Teatre
Nacional de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 09.05.06.
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- Visita territorial a Montcada i Reixac (Ajuntament, instal·lacions de Montcada
Aqua, obres de construcció de la biblioteca i auditori municipal, Casa de les
Aigües). (Vallès Occidental). 10.05.06.
- Assistència a l’acte de presentació de l’exposició “Busco Feina. Immigració i
Món Laboral”. Seu comarcal CCOO Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat). 10.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 10a edició de Trapezi, Fira del Circ de
Catalunya. Institut Municipal de Cultura (IMAC). Reus. (Baix Camp). 10.05.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del V Premi Barcanova de Literatura Infantil i
Juvenil. Winterthur. Barcelona. (Barcelonès). 11.05.06.
- Assistència a la III Marató Poètica dedicada a Maria-Mercè Marçal. Llibreria
Catalònia. Barcelona. (Barcelonès). 13.05.06.
- Assistència a l’acte de celebració dels Tres Tombs. Cavalcada de carros i
cavalls. Parc de la Fontsanta. Esplugues de Llobregat. (Baix Llobregat).
14.05.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis dels Jocs Florals de Barcelona
2006. Acte sota la presidència del senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona. (Barcelonès). 15.05.06.
- Assistència a l’acte d’homenatge a Ovidi Montllor. Palau de la Música
Catalana. Barcelona. (Barcelonès). 15.05.06.
- Assistència al concert inaugural Raíces & Memoria a càrrec de Jordi Savall que
dirigeix les formacions Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Acte presi-
dit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya.
Iglesia de los Jerónimos. Madrid. 16.05.06.
- Assistència al Almuerzo informativo Europa Press con el Sr. Pasqual Maragall,
presidente de la Generalitat de Catalunya. Hotel Intercontinental. Lliurament
del XIII Premi Blanquerna a Antonio Garrigues Walker, acte presidit pel senyor
Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Casino de Madrid.
Madrid. 17.05.06.
- Assistència al Consell d’Educació –Joventut- Cultura i inauguració de
l’Exposició d’Art Europeu. Edifici Berlaymont. Brussel·les. 18.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 4a edició de LOOP’06: Fira de Videoart.
Hotel Pulitzer. Barcelona. (Barcelonès). 19.05.06.
- Assistència a la 29a edició de La Tamborinada. Parc de l’Estació del Nord.
Barcelona. (Barcelonès). 21.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Espanya i Portugal. 20 Anys
d’Integració a la Unió Europea”. Museu d’Història de Catalunya. Barcelona.
(Barcelonès). 24.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Dues vides – Dos vidas”, de
Roser Bru. Palau Moja. Barcelona. (Barcelonès). 25.05.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla al Mèrit al Treball a Joan
Manuel Serrat, atorgada pel Ministeri de Treball i Afers Socials. Acte presidit pel
senyor Jesús Caldera, ministre de Treball i Indústria. Teatre Nacional de
Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 25.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca José María Valverde. Col·legi
Major Penyafort. Barcelona. (Barcelonès). 25.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de les jornades La Cultura a la Unió Europea.
Les Possibilitats d’un Mercat Intel·ligent. Acte presidit pel senyor Pasqual
Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Fundació Antoni Tàpies.
Barcelona. (Barcelonès). 26.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Els Safareigs. Sabadell. (Vallès
Occidental). 26.05.06.
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- Assistència a l’acte d’inauguració oficial de la XVII Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil de Catalunya 2006. Biblioteca Central Cal Font. Igualada. (Anoia).
26.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del nou Auditori-Palau de Congressos. Acte
presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya.
Auditori-Palau de Congressos. Girona. (Gironès). 27.05.06.
- Visita a Catalunya del senyor Gilberto Gil, ministre de Cultura de Brasil.
Barcelona. (Barcelonès). 29.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “El Viatge a Espanya
d’Alexandre de Laborde”. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona.
(Barcelonès). 29.05.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Marilyn i el Cinema, una
Estrella sense Olimp”. Palau Robert. Barcelona. (Barcelonès). 30.05.06.

Juny
- Visita territorial a Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament, Escola Municipal
de Música Can Roig i Torres, obres a l’Auditori, Biblioteca Can Peixauet, inaugu-
ració exposició “Un viatge ple de veus”. (Barcelonès). 01.06.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels ajuts de la Institució de les Lletres
Catalanes. Palau Moja. Barcelona. (Barcelonès). 02.06.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “La Gràcia del Capitán
Trueno”. Biblioteca Jaume Fuster. Barcelona. (Barcelonès). 02.06.06.
- Assistència a l’acte de presentació de L’Estatut de les Persones. Acte presidit pel
senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya. Palau de
Pedralbes. Barcelona. (Barcelonès). 06.06.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del XXXVIII Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat
de Catalunya. Palau de la Música Catalana. Barcelona. (Barcelonès). 06.06.06.
- Visita a l’Ajuntament de Lleida i signatura de convenis de restauració del
Castell de la Suda i de les Muralles del Turó de la Seu. Lleida. (Segrià). 07.06.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del 24è Saló Internacional del Còmic de
Barcelona. Fira de Barcelona. Barcelona. (Barcelonès). 08.06.06.
- Assistència al sopar de Gala de l’Associació d’Empresaris Gallecs de Catalunya.
Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya.
Hotel Hesperia Tower. L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelonès). 10.06.06.
- Assistència al dinar-conferència-col·loqui “Reflexions sobre l’Estatut”, a càrrec
de Josep Ramoneda, director del CCCB, filòsof i periodista. Barcelona.
(Barcelonès). 12.06.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Rusiñol i la Pintura Europea”, en
el marc de l’inici de l’Any Rusiñol. Acte presidit pel senyor Pasqual Maragall, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. Edifici Miramar. Sitges. (Garraf). 13.06.06.
- Assistència al plenari i visita d’obres del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida.
Lleida. (Segrià). 14.06.06.
- Assistència a la Festa de la Patum de lluïment. Ajuntament de Berga.
(Berguedà). 15.06.06.
- Visita a Olot, i inauguració dels monuments als vençuts. Ajuntament d’Olot.
Olot. (Garrotxa). 25.06.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del 30è Festival de Barcelona Grec 2006. Acte
presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona. Teatre Grec de Montjuïc.
Barcelona. (Barcelonès). 25.06.06.
- Assistència a la conferència “Políticas Culturales de la Generalitat de
Catalunya”. Hotel Miguel Ángel. Madrid. 27.06.06.
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- Assistència a l’acte de dació d’obres de Jujol al Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 28.06.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat a Maria del
Mar Bonet. Acte presidit pel senyor Joan Clos, alcalde de Barcelona. Ajuntament
de Barcelona. Barcelona. (Barcelonès). 28.06.06.
- Visita a l’Ajuntament de Tarragona i col·locació de la primera pedra del teatre
Tarragona. Tarragona. (Tarragonès). 29.06.06.
- Assistència a les exèquies de la senyora Marta Mata i Garriga. Tanatori de Sant
Gervasi. Barcelona. (Barcelonès). 29.06.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del XVI Premi Internacional Ramon Llull.
Palau de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 29.06.06.
- Assistència a l’acte de lliurament del Premi d’assaig Francesc Ferrer i Gironès.
Museu d’Història de Catalunya. Barcelona. (Barcelonès). 29.06.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el
Departament de Cultura, el Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana, per a la presència del sector editorial a Frankfurt
2007. Palau Marc. Barcelona. (Barcelonès). 30.06.06.

Juliol
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués.
Castelló d’Empúries. (Alt Empordà). 01.07.06.
- Assistència a la cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. Calella de
Palafrugell (Baix Empordà). 01.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i l’Institut Català de les Indústries Culturals, per
desenvolupar accions de promoció del sector editorial català a la Fira de Frankfurt
2007, en execució de la subvenció nominativa prevista en el pressupost del
MITIC de 2006. Departament de Cultura. Barcelona (Barcelonès). 03.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre del
Departament de Cultura i l’Institut Ramon Muntaner Fundació Privada dels
Centres d’Estudis de Parla Catalana. Departament de Cultura. Barcelona
(Barcelonès). 03.07.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’or de la Ciutat a Joan Manuel
Serrat. Ajuntament de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 03.07.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “George Brecht.
Esdeveniments”. MACBA. Barcelona (Barcelonès). 04.07.06.
- Visita al monestir de Santa Maria de Poblet. Monestir de Poblet. Vimbodí
(Conca de Barberà). 05.07.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del XVII Festival de Teatre al Carrer.
Viladecans. Baix Llobregat. 06.07.06.
- Assistència al concert de Bob Dylan. Festival dels Jardins de Cap Roig. Calella
de Palafrugell (Baix Empordà). 06.07.06.
- Assistència a la representació de l’obra J’Arrive...!, de Marta Carrasco. Teatre
Nacional de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 07.07.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del Festival de Porta Ferrada, recital de
Bàrbara Hendricks. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). 08.07.06.
- Assistència als actes centrals de celebració de Montblanc Ciutat Gegantera
2006. Montblanc (Conca de Barberà). 09.07.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Utopies de l’Origen”. Palau
Moja. Barcelona (Barcelonès). 11.07.06.
- Assistència a l’acte de presentació del Teatre Català a Barcelona “Come & See”.
Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 12.07.06.
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- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el
Parlament de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes per a celebrar la
Diada de Sant Jordi. Palau del Parlament. Barcelona (Barcelonès). 13.07.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del Festival Internacional de Música de
Cantonigròs. Santa Maria del Corcó (Osona). 13.07.06.
- Visita territorial a Santa Adrià de Besòs (Barcelonès). 14.07.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració i primer concert del Festival de Peralada.
Peralada (Alt Empordà). 14.07.06.
- Visita territorial a Gavà. Gavà (Baix Llobregat). 15.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració per a la creació de
l’equipament GEPA (garantia d’espai per a la preservació de l’accés). Viver
d’Empreses de Gardeny. Lleida (Segrià). 19.07.06.
- Assistència a l’acte de presentació del conveni marc de col·laboració entre la
Generalitat i l’Arquebisbat de Barcelona per al manteniment i restauració del
Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Barcelona (Barcelonès).
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Marcel·lí Domingo. Tortosa
(Baix Ebre). 20.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni entre la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona en relació a les obres de construcció i remodelació
de les biblioteques públiques de Barcelona. Biblioteca Jaume Fuster. Barcelona
(Barcelonès). 20.07.06.
- Assistència a l’estrena de l’espectacle La prima de Chita. Teatre Grec. Barcelona
(Barcelonès). 21.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració per a la creació
d’un consell de coordinació entre els centres de creació d’arts escèniques: Teatre
Nacional de Catalunya, Teatre Lliure i Mercat de les Flors. Departament de
Cultura. Barcelona (Barcelonès). 24.07.06.
- Assistència a la pronunciació de la conferència “Una reflexió política sobre una
legislatura intensa”, a càrrec del senyor Pasqual Maragall, president de la
Generalitat de Catalunya. Auditori de “La Caixa”. Barcelona (Barcelonès). 25.07.06.
- Visita territorial a Cervera amb motiu de la celebració de la Reunió del Plenari
del Patronat de la Universitat. Paeria de Cervera (Segarra). 27.07.06.
- Assistència a l’acte de cloenda de les XX Jornades Internacionals per a
Professors de Català. CaixaForum. Barcelona (Barcelonès). 27.07.06.
- Assistència a l’estrena de l’espectacle Vells Temps (Old Times). Sala Beckett.
Barcelona (Barcelonès). 27.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del protocol de col·laboració entre el
Departament de Cultura, els Ajuntaments de Salt i Girona i la Diputació de
Girona, per a la constitució del Centre d’Arts Escèniques. Serveis Territorials de
Cultura. Girona (Gironès). 28.07.06.
- Visita territorial a Terrassa. Terrassa (Vallès Occidental). 29.07.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Jonquera
per al finançament del projecte Museu de l’Exili, Centre de Recerca sobre l’Exili
i les Migracions Contemporànies, i presentació de la candidatura La Vessant
Mediterrània dels Pirineus com a Patrimoni de la Humanitat. Departament de
Cultura. Barcelona (Barcelonès).

Agost
- Assistència a la representació de Nausica, de Joan Maragall. Teatre Grec.
Barcelona (Barcelonès). 02.08.06.
- Assistència al XIX Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups
Folklòrics. Malmö (Suècia). 05.08.06.
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- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis del Concurs de Guarnits de la
Festa Major de Gràcia. Barcelona (Barcelonès) 17.08.06.
- Assistència al partit de futbol entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona. Estadi
Olímpic Lluís Companys. Barcelona (Barcelonès). 17.08.06.
- Assistència al concert de música barroca del grup Bell’Accordo Ensemble.
Parròquia Sta. Maria de Jesús de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). 18.08.06.
- Assistència a l’actuació d’Ángel Corella i les Estrelles del American Ballet
Theatre de Nova York: noves coreografies de Mozart. Festival de Porta Ferrada.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). 19.08.06.
- Assistència a la IX Trobada Castellera de Festa Major de Gràcia. Barcelona
(Barcelonès). 20.08.06.
- Assistència al partit de futbol entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol. Camp
Nou. Barcelona (Barcelonès). 20.08.06.
- Visita d’obres al Palau de l’Abat i assistència al concert Winterreise de la
Schubertiada. Monestir de Vilabertran (Alt Empordà). 21.08.06.
- Assistència al partit de futbol entre el FC Barcelona i FC Bayern München del
trofeu Joan Gamper. Camp Nou. Barcelona (Barcelonès). 22.08.06.
- Assistència a la representació de La strada, de Federico Fellini. Teatre Romea.
Barcelona (Barcelonès). 23.08.06.
- Passejada pels carrers guarnits de la Festa Major de Sants. Barcelona
(Barcelonès). 24.08.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “El Retorn dels Documents
Confiscats a Catalunya”. Manresa (Bages). 25.08.06.
- Visita al jaciment arqueològic Abric Romaní. Capellades (Anoia). 26.08.06.
- Assistència a l’exhibició castellera de la Festa Major d’Igualada. Edifici Cal
Maco (Anoia). 27.08.06.
- Assistència a la jornada castellera de Sant Fèlix. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 30.08.06.
- Visita a l’Ajuntament i a equipaments culturals de Mataró. (Maresme). 31.08.06.

Setembre
- Pronunciació del pregó de Festa Major de Gandesa. Plaça del Comerç. Gandesa
(Terra Alta). 01.09.06.
- Pronunciació del pregó de Festa Major de les Borges Blanques. Centre Cívic.
Les Borges Blanques (Garrigues). 02.09.06.
- Assistència a la Festa Major de Bancs i Blaus. Granollers (Vallès Oriental)
03.09.06.
- Assistència a l’acte de presentació de la nova temporada del Teatre Nacional de
Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 05.09.06.
- Assistència a l’espectacle Dioptria v.2.1. 35 anys de celebració a Pau Riba.
L’Auditori. Barcelona (Barcelonès). 05.09.06.
- Assistència a l’acte de presentació del conveni signat entre el Departament de
Cultura i l’Institut Ramon Muntaner per a la gestió de l’Inventari del Patrimoni
etnològic de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona (Barcelonès).
06.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “El Retorn dels Papers
Confiscats a Catalunya” i Premis del Festival Altaveu 2006. Can Torrents. Sant
Boi de Llobregat (Baix Llobregat). 06.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 25a Fira de Teatre al Carrer. Tàrrega
(Urgell). 07.09.06.
- Assistència a l’acte de presa de possessió del nou alcalde de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 08.09.06.
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- Visita a Marçà i assistència al concert de la Jove Orquestra de Cambra de la
Ribera d’Ebre, a Miravet. Marçà (Priorat). 08.09.06.
- Assistència a la Festa Major de Solsona (Solsonès). 09.09.06.
- Assistència a la celebració de l’Onze de Setembre. Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat). 11.09.06.
- Assistència al concert de la Concòrdia. L’Auditori. Barcelona (Barcelonès).
11.09.06.
- Assistència a l’acte de presentació de la temporada teatral 2006-07 Barcelona
aixeca el teló! d’ADETCA i teatres de Barcelona. Plaça Raquel Meyer. Barcelona
(Barcelonès). 12.09.06. 
- Assistència a l’acte de presentació del Pla d’Arxius i signatura de diversos con-
venis entre el Departament de Cultura i diverses corporacions locals.
Departament de Cultura. Barcelona (Barcelonès). 13.09.06.
- Assistència a l’acte de presentació de l’Atles Municipal i Comarcal de Catalunya
d’El Periódico de Catalunya. Palau Robert. Barcelona (Barcelonès). 13.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració oficial del I Festival Internacional de Teatro
Latinoamericano de Catalunya Ulls 2006. Teatre Nacional de Catalunya.
Barcelona (Barcelonès). 13.09.06.
- Assistència a la première de la pel·lícula Salvador Puig Antich, de Manuel
Huerga. Cinemes Yelmo Cineplex Icària. Barcelona (Barcelonès). 14.09.06.
- Visita a Vic amb motiu de la inauguració del Mercat de Música Viva. Vic
(Osona). 15.09.06.
- Assistència a la pronunciació de la conferència “Mil dies que han canviat
Catalunya”, a càrrec del senyor Pasqual Maragall. Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 15.09.06.
- Assistència a l’estrena de l’obra Plataforma, de Calixto Bieito. Sala Àtrium.
Viladecans (Baix Llobregat). 15.09.06.
- Assistència a l’acte inaugural del Festival Casa Àsia 2006. Plaça Ovidi Montllor.
Barcelona (Barcelonès). 15.09.06.
- Visita a diferents equipaments culturals de Sabadell. Sabadell (Vallès
Occidental). 16.09.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de patrocini entre el Departament
de Cultura, Televisió de Catalunya, la Coordinadora de Colles Castelleres i
DAMM. Seu central de DAMM. Barcelona (Barcelonès). 18.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “30 Aniversari del Grupo
Zeta”. Palau Robert. Barcelona (Barcelonès). 18.09.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de patrocini entre el Jove Teatre
Regina i Nestlé España. Departament de Cultura. Barcelona (Barcelonès). 19.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’Exposició de la Col·lecció MACBA i visi-
ta al nou espai expositiu MACBA-Capella. Museu d’Art Contemporani de
Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 21.09.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Cultura i l’Ajuntament d’Igualada. Igualada (Anoia). 22.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de les obres d’ampliació de la biblioteca
municipal. Bages (Moianès). 22.09.06.
- Assistència al pregó de les Festes de la Mercè. Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 22.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del nou local de la Colla dels Castellers de
Barcelona i de l’exposició “Castellers de Barcelona, 1969-2006. Passat, present i
història de la Mercè”. Barcelona (Barcelonès). 23.09.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2006. Gran Teatre
del Liceu. Barcelona (Barcelonès). 25.09.06.
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- Assistència a l’acte de signatura del conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Cultura i l’Ajuntament de Girona. Ajuntament de Girona
(Gironès). 27.09.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Cultura i l’Ajuntament de Lloret de Mar. Lloret de Mar (Selva).
28.09.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Fundació Pere Coromines. Sant Pol de
Mar (Maresme). 28.09.06.
- Assistència a l’acte commemoratiu del Centenari del naixement del senyor
Joaquim Homs. Palau de la Música Catalana. Barcelona (Barcelonès). 28.09.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el Departament
de Cultura i l’Ajuntament de Badalona. Badalona (Barcelonès). 29.09.06.
- Assistència al concert commemoratiu del 10è aniversari de la mort d’Oriol
Martorell. Palau de la Música Catalana. Barcelona (Barcelonès). 29.09.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2006.
Auditori de Girona. Girona (Gironès). 30.09.06.

Octubre
- Assistència a l’acte de lliurament i recepció del fons documentals reproduïts
del bisbe Pere Casaldàliga i de la Prelatura de Sant Fèlix d’Araguaia a l’Arxiu
Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 02.10.06.
- Inauguració de la Frankfurt Book Fair. Frankfurt (Alemanya). 03.10.06.
- Assistència a l’estrena de la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. TNC.
Barcelona (Barcelonès). 05.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Guerra Civil a Catalunya.
Testimonis i Vivències”. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC. Sant Cugat del
Vallès (Vallès Occidental). 06.10.06.
- Assistència a la taula rodona “El sector cinematogràfic a Catalunya: Visions de
futur”. Hotel Melià Sitges. Sitges (Garraf) 06.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del Festival Internacional de Cinema de
Catalunya. Hotel Melià Sitges. Sitges (Garraf). 06.10.06.
- Visita territorial a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i a Vilanova i la Geltrú
(Garraf). 07.10.06.
- Assistència a la trobada de Trabucaires de Catalunya i inauguració de la nova
seu. Barcelona (Barcelonès). 07.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de Catalan Focus. Cinema Prado. Sitges
(Garraf). 07.10.06.
- Assistència a l’acte de celebració del 20è aniversari de Catalan Films & TV.
Centre de Disseny de Sitges. Sitges (Garraf). 07.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del nou Bibliobús Pere Quart. Rialp (Pallars
Sobirà). 08.10.06.
- Assistència a l’acte de signatura entre el Departament de Cultura, la Biblioteca
de Catalunya i l’Ajuntament de Palafrugell per a la cessió en comodat del llibre
de Privilegis de Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà). 09.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració oficial de la reforma del Teatre Municipal de
Girona. Girona (Gironès). 09.10.06.
- Assistència a l’acte de presentació del llibre José Montilla. Radiografía de la
calma, de Juan Ramón Iborra. CCCB. Barcelona (Barcelonès). 09.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Sala de Cambra de l’Auditori. Barcelona
(Barcelonès). 09.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del Centre de documentació UGT de
Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 10.10.06.
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- Assistència a l’acte de celebració del 10è aniversari de la FNAC a Barcelona.
FNAC l’Illa. Barcelona (Barcelonès). 10.10.06.
- Assistència a l’acte de signatura del protocol de col·laboració entre la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per incentivar la capitalitat cultural de
Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 13.10.06.
- Assistència a l’espectacle 15 de la companyia T de Teatre. Teatre Poliorama.
Barcelona (Barcelonès). 13.10.06.
- Visita a Balaguer. Balaguer (Noguera). 14.10.06.
- Assistència a l’acte de cloenda de la XXXIX edició del Sitges, Festival Internacional
de Cinema de Catalunya. Hotel Melià Sitges. Sitges (Garraf). 14.10.06.
- Assistència al lliurament del LV Premi Planeta de Novel·la. Palau de
Congressos de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 15.10.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre els
Ministeris d’Economia i Hisenda i de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona per al
finançament d’institucions d’àmplia projecció i rellevància de la ciutat de
Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 16.10.06.
- Assistència a l’acte de signatura de dos convenis de col·laboració entre el
Departament de Cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
l’Institut Ramon Llull i l’Institut Català de les Indústries Culturals. CCCB.
Barcelona (Barcelonès) 16.10.06.
- Inauguració del curs acadèmic de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Ateneu Barcelonès. Barcelona (Barcelonès). 16.10.06.
- Assistència a la sessió inaugural del Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Palau de la Música Catalana. Barcelona (Barcelonès). 16.10.06.
- Inauguració de la Casa de la Música “Salamandra”. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès). 17.10.06.
- Assistència a la preestrena de la pel·lícula Yo soy la Juani. Espai Movistar.
Barcelona (Barcelonès). 17.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del 6è Festival de Poesia a Sant Cugat 2006.
Museu-Monestir. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 18.10.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la sisena edició dels Premis Teatre BCN.
Hotel Ámister. Barcelona (Barcelonès). 19.10.06.
- Assistència a l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el
Departament de Cultura, el Capítol de la Catedral- Arquebisbat de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per a la restauració de la Catedral de Barcelona.
Catedral de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 20.10.06.
- Assistència a l’acte de presentació de la 1a fase de rehabilitació de la Biblioteca
de l’Ateneu Barcelonès. Barcelona (Barcelonès). 23.10.06.
- Assistència a l’espectacle Sin noticias de Gurb. Teatre Lliure. Barcelona
(Barcelonès). 23.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’espai de la Canuda. Ateneu Barcelonès.
Barcelona (Barcelonès). 23.10.06.
- Assistència a l’esmorzar conferència del Foro de la Nueva Economía. Hotel
Palace. Barcelona (Barcelonès). 24.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració d’INTERACCIÓ 06. Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 24.10.06.
- Assistència al concert de Bruce Springsteen. Palau Sant Jordi. Barcelona
(Barcelonès). 24.10.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de les Jornades de Cooperació Cultural al
Desenvolupament. Casa Amèrica Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 26.10.06.
- Visita a l’exposició “Escolta i Visiona. Una Invitació a Celebrar el Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual”. Biblioteca de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 26.10.06.
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- Assistència al partit de futbol entre el FC Barcelona i el Recreativo de Huelva.
Camp Nou. Barcelona (Barcelonès).

Novembre
- Assistència a la festa de cloenda de l’exposició “Carles Santos. Visca el piano!”.
Fundació Joan Miró. Barcelona (Barcelonès). 02.11.06.
- Assistència a l’acte de signatura dels convenis de col·laboració entre el
Departament de Cultura, l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia de Santa
Maria del Mar i la Parròquia de Santa Maria del Pi. Església de Santa Maria del
Mar. Barcelona (Barcelonès). 03.11.06.
- Inauguració de la 9a Fira Mediterrània d’Espectacles d’Arrel Tradicional.
Manresa (Bages). 03.11.06.
- Visita a l’exposició “Centelles. Les Vides d’un Fotògraf 1909-1985”. Sala d’ex-
posició de la Virreina. Barcelona (Barcelonès). 04.11.06.
- Assistència a la inauguració de l’exposició “El Cançoner Popular Català 
(1841-1936)”. Monestir de Montserrat. 04.11.06.     
- Assistència a la celebració del 50è aniversari de Joventuts Musicals. Hotel Urpí.
Sabadell (Vallès Occidental). 04.11.06.
- Assistència a l’acte de presentació de l’arxiu polític i professional de Josep Puig
i Cadafalch. Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental). 06.11.06.
- Assistència a la preestrena de la pel·lícula Ficció. Cinema Aribau. Barcelona
(Barcelonès). 07.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’Exposició Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 07.11.06.
- Assistència a l’acte de presentació de l’escultura Noies entrellaçades (1952), d’Àngel
Ferrant. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 07.11.06.
- Assistència a l’acte de signatura del contracte de donació entre l’empresa 
DRAGADOS i la Biblioteca de Catalunya per tal d’adquirir el Fons Josep Vergés.
Biblioteca de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 07.11.06.
- Assistència a l’estrena d’En Pólvora. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona
(Barcelonès). 08.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “La Primavera Fotogràfica”.
Barcelona 1931-1939. Plaça del Rei. Barcelona (Barcelonès). 09.11.06.
- Assistència a l’obra Carnaval. Teatre Romea. Barcelona (Barcelonès). 09.11.06.
- Assistència a la celebració del 10è aniversari del Teatre Nacional de Catalunya.
Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 10.11.06.
- Assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de
Catalunya al senyor Antoni Gutiérrez Díaz. Palau de la Generalitat. Barcelona
(Barcelonès). 10.11.06.
- Assistència l’acte de presentació de la guia turística Banyoles: ciutat de l’aigua.
Museu Arqueològic. Banyoles (Pla de l’Estany). 10.11.06.
- Assistència a l’estrena de l’òpera Lucia di Lammermoor. Gran Teatre del Liceu.
Barcelona (Barcelonès). 11.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la XXIII temporada d’Iber:Camera. Gran
Teatre del Liceu. Barcelona (Barcelonès) 12.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 10a edició dels actes de l’Observatori
Europeu de la Televisió infantil: Festival Internacional de Televisió de Barcelona,
Fòrum Mundial de la Televisió Infantil i Jornades de l’Observatori. Departament
de Cultura. Barcelona (Barcelonès). 13.11.06.
- Inauguració de la Festa de celebració del 10è aniversari del Teatre Nacional de
Catalunya. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 13.11.06.
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- Assistència a l’acte de lliurament del Premi Montblanc a Carmen Balcells.
Palau de la Música Catalana. Barcelona (Barcelonès). 14.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Picasso i el Circ”. Museu
Picasso. Barcelona (Barcelonès). 15.11.06.
- Assistència a l’estrena de l’espectacle Shakespeare’s Night. Sala Muntaner.
Barcelona (Barcelonès). 16.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la 12a edició del Festival Internacional de
Pallassos “Memorial Charlie Rivel” i lliurament del Nas d’Or Honorífic a Manel
Vallés. Carpa de la plaça de Catalunya. Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).
17.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Sala Unió Maçanetenca. Maçanet de la
Selva (Selva). 19.11.06.
- Assistència a la sessió 300 de Tribuna Barcelona amb el convidat senyor José
Luís Rodríguez Zapatero, president del Govern espanyol. Hotel Palace.
Barcelona (Barcelonès). 20.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració del Saló del Llibre. Recinte firal de Montjuïc.
Barcelona (Barcelonès). 21.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Formes per al segle XXI”.
Obra recent d’Antoni Tàpies. IES Barri Besòs. Barcelona (Barcelonès). 21.11.06.
- Assistència a la preestrena de la pel·lícula El perfum. Cinema Coliseum.
Barcelona (Barcelonès). 22.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la nova Sala Zero. La Caldera, Centre de
Creació de Dansa i Arts Escèniques Contemporànies. Barcelona (Barcelonès).
23.11.06.
- Assistència de l’espectacle A la nit ferida pel raig, de Lanònima Imperial. Mercat
de les Flors. Barcelona (Barcelonès). 23.11.06.
- Assistència a l’espectacle de la companyia de dansa contemporània TRÀNSIT
20, de Maria Rovira. Teatre Monumental de Mataró. Mataró (Maresme).
24.11.06.
- Assistència a la Gala “La televisión cumple contigo”. Auditori Fòrum. Barcelona
(Barcelonès). 25.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Francesc Candel. Barcelona
(Barcelonès). 26.11.06.
- Assistència a la cerimònia d’investidura del mestre Jordi Savall com a doctor
honoris causa. Universitat de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 27.11.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Grans Mestres de la Pintura
Europea de The Metropolitan Museum of Art, Nova York. D’El Greco a Cézanne”.
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). 30.11.06.

Desembre
- Assistència al sopar de cloenda del 25è aniversari de l’Associació Catalana de
la Premsa Comarcal. Edifici del Rellotge. Barcelona (Barcelonès). 01.12.06.
- Visita al municipi d’Artés. Artés (Bages). 08.12.06.
- Assistència a l’estrena de Mòbil. Teatre Bartrina. Reus (Baix Camp). 12.12.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Palazuelo”. Museu d’Art
Contemporani de Barcelona. Barcelona (Barcelonès). 14.12.06.
- Assistència a l’estrena de la versió catalana de la pel·lícula Eragon. Cinema
Comèdia. Barcelona (Barcelonès). 14.12.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de la Biblioteca Municipal de Cervelló.
Cervelló (Baix Llobregat). 15.12.06.
- Assistència a la 56a Festa de les Lletres Catalanes de la Nit de Santa Llúcia.
Pavelló Municipal de Girona-Fontajau. Girona (Gironès). 15.12.06.
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- Assistència al sopar de l’Associació de Venedors de Premsa. Hotel Arts.
Barcelona (Barcelonès). 16.12.06.
- Assistència a la Marató de TV3, dedicada a la lluita contra el dolor crònic.
Estudis de Televisió de Catalunya. Sant Joan Despí (Baix Llobregat). 17.12.06.
- Assistència a la conferència sectorial de Cultura. Arxiu Real i General de
Navarra. Pamplona. 18.12.06.
- Assistència al sopar ofert als patrons, patrocinadors i benefactors del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Restaurant Òleum. Barcelona (Barcelonès).
18.12.06.
- Assistència a l’acte de lliurament dels V Premis Barcelona de Cinema. Gran
Teatre del Liceu. Barcelona (Barcelonès). 19.12.06.
- Assistència a l’acte d’inauguració de l’exposició “Els cartells de Tàpies i l’Esfera
Pública”. Fundació Antoni Tàpies. Barcelona (Barcelonès). 20.12.06.
- Assistència a la festa de celebració del 60 aniversari d’Editorial Edhasa.
Biblioteca Jaume Fuster. Barcelona (Barcelonès). 21.12.06.
- Assistència a l’acte de presa de possessió dels nous membres del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya. Palau del Parlament. Barcelona (Barcelonès).
22.12.06.



1.1. Recursos administratius interposats

Secretaria General
1. Contra les Resolucions de la secretària general del Departament de Cultura,
de 21 i 27 de desembre de 2005, per les quals s’adjudiquen els contractes de
subministrament de fons de fonoteca i fons de videoteca, respectivament, per a
diverses biblioteques, interposats per l’empresa Crisol Canal de Editoriales, SA.

Patrimoni Cultural
1. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, d’11 d’octubre de 2005, 
que desestima una reclamació de responsabilitat patrimonial, interposat per la
senyora Eva Fort i Mauné.
2. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Tarragona, de 21 de setembre de 2005, en relació amb l’impacte visual de 
l’estació base de telefonia mòbil del carrer del Mar, 7, d’Altafulla, interposat 
per l’empresa Vodafone, SA.
3. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona,
de 13 de març de 2006, que denega el projecte de rehabilitació de façanes del
carrer Rodes, 29-carrer Sant Miquel, 30, de Cardona, interposat pel senyor Marc
Clotet Sitges.
4. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres
de l’Ebre, de 15 de setembre de 2005, relatiu al projecte de construcció d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres al Poble nou del Delta, interposat pel 
senyor Ramon Reverté Fabregat.
5. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona,
de 3 d’octubre de 2005, en relació amb el projecte bàsic i executiu de reforma i
rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer des Call número
4 de Cadaqués, interposat per la senyora Meritxell Cuní Serrano.
6. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Tarragona, de 6 d’octubre de 2005, en relació amb el projecte d’obres per a
l’ampliació d’un magatzem agrícola al carrer Masies de Sant Miquel, s/n, 
a Banyeres del Penedès, interposat pel senyor Manuel Acosta Rodríguez.
7. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres
de l’Ebre, de 20 d’octubre de 2005, en relació amb la instal·lació de dos rètols al
carrer Mercaders, 3, de Tortosa, interposat per Conexión Cantabria 2002, SL.
8. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona,
de 28 de març de 2006, en relació amb el projecte de rehabilitació de façanes al
carrer Rodes, 29-carrer Sant Miquel, 30, de Cardona, interposat pel senyor Marc
Clotet Sitges.
9. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona,
de 8 de març de 2006, que denega el projecte per a la construcció d’una explo-
tació de bestiar porcí al paratge dels “Aspres”, Camp Daró, interposat pel senyor
Carles Cruset Pujol.
10. Contra la Resolució del conseller de Cultura, de 23 de juny de 2006, de con-
cessió d’una subvenció per a la climatització de la sala polivalent sociocultural 
“Alt Penedès”, interposat per l’Ajuntament de Puigdàlber.
11. Contra les Resolucions del director general del Patrimoni Cultural, de 31 de
juliol de 2006, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a executar obres
de rehabilitació a la capella del Convent de Santa Clara i per a la rehabilitació
de l’Ecomuseu-Farinera, interposats per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
12. Contra la Resolució del director general del Patrimoni Cultural, de 31 de
juliol de 2006, per la qual es dóna per desistida la sol·licitud de subvenció per a
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l’execució d’obres de millora del Teatre Armengol, interposat per l’Ajuntament
de Bellpuig.
13. Contra la Resolució del director general del Patrimoni Cultural, de 31 de
juliol de 2006, per la qual s’inadmet la subvenció sol·licitada per a rehabilitar 
la torre romana del monument de la Pia Almoina, interposat pel Museu Diocesà
de Barcelona.
14. Contra la Resolució del director general del Patrimoni Cultural, de 31 de
juliol de 2006, per la qual s’inadmet la subvenció sol·licitada per a realitzar
obres de restauració al Castell de Brunyola, interposat per l’Ajuntament 
de Brunyola.
15. Contra la Resolució del director general del Patrimoni Cultural, de 31 de
juliol de 2006, per la qual s’inadmet la subvenció sol·licitada per a la restauració
del Monestir romànic de Sant Joan de les Fonts, interposat per l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Fonts.
16. Contra la Resolució del conseller de Cultura, de 3 d’octubre de 2006, de
denegació d’una sol·licitud de subvenció per a realitzar obres de restauració del
Trull del Fuster a Vilanant (Alt Empordà), interposat per l’Associació Cultural 
El Trull del Fuster.
17. Contra la Resolució del conseller de Cultura, de 3 d’octubre de 2006, de
denegació d’una sol·licitud de subvenció per a la restauració del Palau Novella,
a Castelldefels, interposat per la Fundació per a la Preservació dels Valors
Interns.
18. Contra l’Acord del Govern, de 23 de maig de 2006, de delimitació de l’en-
torn de protecció del Parc Güell a Barcelona, interposat pels/per les
presidents/tes de les comunitats de propietaris dels edificis situats a l’Avda. Coll
del Portell números 84-86, 88-90, 92-94 i 96-100, de Barcelona.
19. Contra la Resolució del conseller de Cultura, de 3 d’octubre de 2006, de
denegació de la sol·licitud de subvenció per a la realització d’obres de restaura-
ció global del Manso Boscos de Can Julià, a Sant Gregori (Gironès).
20. Contra l’Acord del Govern, de 19 de setembre de 2006, de declaració de bé
cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor del
jaciment del Pla d’Almatà, a Balaguer, interposat pel Bisbat d’Urgell.
21. Contra les resolucions del director general del Patrimoni Cultural, de 22 de
març i 10 d’abril, mitjançant les quals es va prorrogar l’excavació arqueològica
preventiva a Cal Guardià (Can Doro) a Argentona, interposat per la Plataforma
en defensa del centre històric d’Argentona.

Cooperació Cultural
1. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 28 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a la reforma i
adequació de l’edifici de l’Ateneu Torrellenc, interposat per l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat.
2. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 24 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a la construc-
ció i equipament de la Sala Polivalent del Centre Cívic i Cultural del Rieral de
Bigues, interposat per l’Ajuntament de Bigues i Riells.
3. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 24 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a la construc-
ció d’un equipament sociocultural al nucli de Sant Sebastià dels Gorgs, interpo-
sat per l’Ajuntament d’Avinyonet.
4. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 7 de
desembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per al canvi de la
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pantalla de vídeo i adquisició de quatre ordinadors del telecentre, interposat per
l’ajuntament de la Pobla de Massaluca.
5. Contra la Resolució del conseller de Cultura, de 30 d’agost de 2006, per la
qual es va denegar la sol·licitud de subvenció per a la millora de l’accessibilitat
del Centre Recreatiu de Montesquiu, interposat per l’Ajuntament de
Montesquiu.
6. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 24 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a la construcció
d’una sala polivalent, interposat per l’Ajuntament de Cornudella de Montsant.
7. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 7 de
desembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a l’adequació
d’una planta de l’ajuntament com a sala polivalent, interposat per l’Ajuntament
d’Alfara de Carles.
8. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 30 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a la reforma i
ampliació de l’edifici El Cer, interposat per l’Ajuntament de l’Escala.
9. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 24 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a la segona
fase de la consolidació del Castell del Paborde a la Selva del Camp, interposat
per l’Ajuntament de la Selva del Camp.
10. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 24 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a l’adequació
i millora de les condicions de seguretat i accessibilitat de la sala polivalent de
l’Estany, interposat per l’Ajuntament de l’Estany.
11. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 29 
de novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a obres 
de millora de l’escenari del centre cultural de Vallmoll, interposat per
l’Ajuntament de Vallmoll.
12. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 30 de juliol de 2004, 
de revocació parcial d’una subvenció per a la Xarxa de Sarsuela, interposat per
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell.
13. Contra la Resolució de la directora general de Cooperació Cultural, de 7 
de desembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció per a l’adequa-
ció d’una Sala al Palau Castellà com a sala polivalent, interposat per
l’Ajuntament de Gandesa

Institut Català de les Indústries Culturals
1. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 27 de desembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subven-
ció per a l’edició del fonograma Dorian, 10.000 Metrópolis Remixes, interposat
per l’empresa Bip Bip Records, SCP.
2. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 5 de desembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció
per a l’edició del fonograma Sesam-O, Abscience, interposat per l’empresa
Houston Party Records, SL.
3. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 27 de desembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de subven-
ció per a l’edició del fonograma Casual, interposat per l’empresa Discmedi, SA.
4. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 17 de febrer de 2006, de desistiment i arxiu d’una sol·licitud de
subvenció per a la producció del llargmetratge televisiu titulat L’Estel de
Natzaret, interposat per l’empresa Pams Mrkt, S.L.
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5. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 31 de maig de 2006, de qualificació per edats de l’obra audiovisual
en format no cinematogràfic titulada Los Supercamorristas, interposat per 
l’empresa LT Técnicas Audiovisuales, S.A.
6. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 31 de maig de 2006, de qualificació per edats de l’obra audiovisual
en format no cinematogràfic titulada Constantino el Grande, interposat per 
l’empresa Grupo 8 Gedeon, S.L.
7. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 31 de maig de 2006, de qualificació per edats de l’obra audiovisual
en format no cinematogràfic titulada Black Killer, interposat per l’empresa
Grupo 8 Gedeon, S.L.
8. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 31 de maig de 2006, de qualificació per edats de l’obra audiovisual
en format no cinematogràfic titulada Hércules, interposat per l’empresa Rafael
Sainz de Rozas Multimedia S.L.
9. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 31 de maig de 2006, de qualificació per edats de l’obra audiovisual
en format no cinematogràfic titulada Hércules Encadenado, interposat per l’em-
presa Rafael Sainz de Rozas Multimedia S.L.
10. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 4 de setembre de 2006, de qualificació per edats i de certificació de
nacionalitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Salvador Puig Antich, inter-
posat per l’empresa Mediaproducción S.L.
11. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 10 de gener de 2006, de desestimació d’una sol·licitud de subven-
ció per a l’edició del llibre titulat Homenatge a Ausiàs Marc, en el marc de la con-
vocatòria de subvencions per a la producció editorial d’especial interès cultural
en llengua catalana o aranesa, interposat per l’empresa La Busca Ediciones, S.L.
12. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, d’11 d’octubre de 2006, d’inadmissió de la sol·licitud de subvenció
per a la producció del llibre titulat Conte de Pagès, en el marc de la convocatòria
d’ajuts a la producció editorial en català i aranès i per a l’edició de partitures de
compositors/es catalans/es per a l’any 2005, interposat per l’empresa Albur
Producciones Editoriales, S.L.
13. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 10 de gener de 2006, d’inadmissió d’una sol·licitud de subvenció
per a l’edició del llibre titulat Catalana i Criminal, la novel·la negra catalana del
segle XX, en el marc de la convocatòria de subvencions a la producció editorial
d’especial interès cultural en llengua catalana o aranesa, interposat per l’empre-
sa editorial Documenta Balear, S.L.
14. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 30 de gener de 2006, de modificació d’una resolució de subvenció
per a la realització del projecte 33RPM, en el marc de la convocatòria de sub-
vencions a projectes per a la consolidació d’empreses periodístiques i per a 
l’extensió de la premsa en català o en aranès corresponent a l’any 2005, 
interposat per l’empresa Societat i Cultura Pop S.L.
15. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 30 d’abril de 2006, de revocació parcial d’una subvenció per a la
millora de la impressió i la realització d’una nova maquetació de la publicació
Flor de Vent, en el marc de la convocatòria de subvencions a projectes per a la
consolidació d’empreses periodístiques i per a l’extensió de la premsa en català
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o en aranès corresponent a l’any 2005, interposat per l’Associació Vall de la
Vansa i Tuixent.

Entitat Autònoma de Difusió Cultural
1. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 10 d’octubre de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
per a estades a l’estranger de creadors culturals, interposat per la senyora Anna
Urpina i Rius.
2. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 10 d’octubre de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
per a estades a l’estranger de creadors culturals, interposat per la senyora
Mariona Ordóñez i Borràs.
3. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 29 de juliol de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
per al projecte teatral Phoolan som totes, en el marc de la convocatòria d’ajuts
per a l’exhibició, difusió i divulgació de produccions culturals durant l’any
2005, interposat per la senyora Angelina Llongueras i Altimis.
4. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 29 de juliol de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
per al projecte de creació i producció d’una escultura, en el marc de la convo-
catòria d’ajuts per a la recerca i per a la creació i la producció de projectes 
artístics i de pensament contemporanis durant l’any 2005, interposat pel senyor
Josep Lluís Castellana i Lázaro.
5. Contra la Resolució de la gerent de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, de
2 de novembre de 2005, d’inadmissió d’una sol·licitud d’ajut per al projecte de
creació fotogràfica Natural places, en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la
recerca i per a la creació i la producció de projectes artístics i de pensament con-
temporanis durant l’any 2005, interposat pel senyor Ignasi López i Fontanills.
6. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 29 de juliol de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
per a la temporada artística 2005, en el marc de la convocatòria d’ajuts per a les
activitats professionals portades a terme per espais, companyies i plataformes
estables en l’àmbit de la creació artística i el pensament contemporanis, inter-
posat per l’associació Grupo Èter, Promotora Cultural.
7. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 17 de juliol de 2006, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
en el marc de la convocatòria de fons per al programa de creadors en residència
l’any 2006, interposat per la senyora Anna Urpina i Rius.
8. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 17 de juliol de 2006, de denegació d’una sol·licitud de subvenció
en el marc de la convocatòria de fons per al programa de creadors en residència
l’any 2006, interposat pel senyor Oscar Alabau i Fernández.
9. Contra la Resolució de la gerent de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural,
de 10 d’agost de 2006, d’inadmissió d’una sol·licitud d’ajut per al projecte Vida
i obra d’un geni del segle XX, Picasso, en el marc de la convocatòria de fons per a
la recerca i creació en àmbits artístics o de pensament contemporani durant
l’any 2006, interposat pel senyor Arnau Montañés i Palau.
10. Contra la Resolució de la gerent de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultual,
de 5 de setembre de 2006, d’inadmissió d’una sol·licitud d’ajut per a un projec-
te de pintura de caire autobiogràfic, en el marc de la convocatòria de fons per a
la recerca i creació en àmbits artístics o de pensament contemporani durant
l’any 2006, interposat pel senyor German Portal Garbarino.
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11. Contra l’Acord del Consell D’administració de l’Entitat Autònoma de
Difusió Cultural,d e 24 d’octubre de 2006, de denegació d’una sol·licitud de
subvenció per a una publicació digital d’art i pensament contemporanis, en el
marc de la convocatòria de fons per a l’exhibició, difusió i divulgació de 
produccions culturals de caràcter professional durant l’any 2006, interposat per
l’Entitat A-Desk, crítica i art contemporani.
12. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de
Difusió Cultural, de 6 de juliol de 2006, de denegació d’una sol·licitud de sub-
venció per dur a terme el projecte d’investigació “Artistes dones immigrants a
Catalunya, en el marc de la convocatòria de fons per a la recerca i creació en
àmbits artístics o de pensament contemporani durant l’any 2006, interposat per
la senyora Andrea Fabiana Díaz.
13. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de
Difusió Cultural, de 17 de juliol de 2006, de denegació d’una sol·licitud 
de subvenció en el marc de la convocatòria de fons per al programa de creadors
en residència, interposat per la senyora Elisabet Durant Canal.
14. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de
Difusió Cultural, de 29 de juliol de 2005, de denegació d’una sol·licitud de sub-
venció per a l’activitat Magic Festival. 8ena Mostra d’Arts Psiquedèliques, en el
marc de la convocatòria d’ajuts per a activitats musicals de caràcter professional
durant l’any 2005, interposat per l’Associació Cultural Produccions Màgiques.
15. Contra l’Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural, de 29 de juliol de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció per
al 13è Festival de Blues Jazz i Gospel-2005 de Roses, en el marc de la convocatòria
d’ajuts per a activitats musicals de caràcter professional durant l’any 2005, inter-
posat per la societat Gestions i Produccions Musicals, SCP.

Institució de les Lletres Catalanes
1. Contra l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes,
de 30 de maig de 2006, de denegació d’una sol·licitud de subvenció per al 
2n Simposi Internacional d’Ecoliteratura, en el marc de la convocatòria de 
subvencions a persones físiques i entitats privades sense finalitat de lucre, per a
activitats literàries corresponents a l’any 2006, interposat per l’associació Una
Sola Terra.
2. Contra l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes,
de 30 de maig de 2006, de denegació d’una sol·licitud de subvenció per al pro-
jecte de creació literària Fosca Creixent, en el marc de la convocatòria de sub-
vencions a persones físiques i entitats privades sense finalitat de lucre, per a
activitats literàries corresponents a l’any 2006, interposat per la senyora Josefa
Contijoch Pratdesaba.
3. Contra l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes,
de 30 de maig de 2006, de denegació d’una sol·licitud de subvenció per al pro-
jecte de creació literària “Per què em doneu cantonada? Poesia catalana medie-
val”, en el marc de la convocatòria de subvencions a persones físiques i entitats
privades sense finalitat de lucre, per a activitats literàries corresponents a l’any
2006, interposat per la senyora Dolors Miquel Abellà.

Direcció de Serveis
1. Contra les Resolucions de la secretària general del Departament de Cultura,
de 21 i 27 de desembre de 2005, per les quals s’adjudiquen els contractes de
subministrament de fons de fonoteca i fons de videoteca, respectivament, per a
diverses biblioteques, interposat per l’empresa Crisol Canal de Editoriales, SA.
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Funció Pública
1. Contra la Resolució de la directora de Serveis del Departament de Cultura,
d’1 de setembre de 2005, que acorda la integració dels treballadors del Museu
d’Arqueologia de Catalunya a l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
interposat  per diversos treballadors d’aquest Museu.
2. Contra l’Acord de 8 de febrer de 2006, de la Junta de Mèrits i Capacitats de la
convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de
dotze llocs de treball del Departament de Cultura, interposat pel senyor Antoni
Oller Castelló.
3. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 23 de març de 2006, per 
la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió de dotze llocs de treball del Departament de Cultura, interposat pel
senyor Antoni Oller Castelló.
4. Contra la Resolució de la directora de Serveis del Departament de Cultura, 
de 19 d’abril de 2006, per la qual es cessa com a interina la senyora María del
Carmen Moya Vallejos, interposat per ella.
5. Contra la Resolució de la directora de Serveis del Departament de Cultura,
d’1 d’abril de 2006, per la qual es va nomenar el senyor Jordi Torner Planell
interí del cos de titulació superior, arxivers, grup A, en el lloc de treball de
director de l’Arxiu Comarcal de Manresa, interposat per ell mateix.
6. Contra la Resolució del director dels Serveis Territorials del Departament de
Cultura a Girona, per la qual es substitueix el senyor Carlos María Perales
Sànchez en les funcions assignades en relació amb el Registre de la propietat
Intel·lectual dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, 
interposat per ell mateix.
7. Contra les Resolucions de la directora de Serveis, de 2 d’octubre de 2005 i de
26 d’octubre de 2006, per les quals es modifica l’horari del lloc de treball que
ocupa el senyor Eduard Marín Muntané, interposat per ell mateix. 

1.2. Recursos contenciosos administratius interposats

Patrimoni Cultural
1. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona,
de 13 de juny de 2005, en relació amb el projecte de desmuntatge i enderroc de
dos edificis d’habitatges plurifamiliars entre mitgeres situats al carrer Sant Miquel,
40-42, de Sant Miquel de Cardona, interposat per Stoik-Marc, SL i Cal Trilla, SCP.
2. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 5 d’abril de 2006, sobre la
petició del Bisbat de Lleida en relació amb la disposició de determinats béns
que formen part de la col·lecció del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, inter-
posat per la Diputació de Lleida.
3. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 5 d’abril de 2006, sobre la
petició del Bisbat de Lleida en relació amb la disposició de determinats béns
que formen part de la col·lecció del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, inter-
posat pel Bisbat de Lleida.
4. Contra la Resolució del conseller de Cultura de 30 de maig de 2006, de deses-
timació del recurs d’alçada interposat contra l’Acord de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de Girona, de 5 de febrer de 2004, en relació amb el 
projecte de pla especial sobre el polígon d’actuació 19, a la Pineda d’en Gori,
interposat per Immobiliària Pont del Príncep i Grup Preyco 44, SA.
5. Contra l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 3 de maig de
2005, que desestima el recurs de reposició interposat pel senyor Ramon Puig i
Pujol i la senyora Maria Ballus Berenguer contra l’Acord de Govern de delimita-
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ció de l’entorn de protecció de l’església de Sant Quirze de Pedret, a Cercs,
interposat pels mateixos.
6. Contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la Resolució
de la consellera de Cultura de 12 de juliol de 2005, relativa a la concessió 
d’ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques
l’any 2005, interposat per Entitat Cooperativa Habitatge Entorn, SCCL.
7. Contra la desestimació presumpta de les pretensions formulades en escrit de
12 de gener de 2006, en relació amb l’adopció de mesures administratives per
assegurar l’adequada protecció dels valor històrics, culturals i arquitectònics 
presents al conjunt medieval de Peratallada al municipi de Forallac (Girona),
interposat per l’associació SOS Empordanet i altres.
8. Contra la desestimació del recurs d’alçada interposat contra la Resolució del
director general del Patrimoni Cultural, de 26 de juny de 2006, d’inadmissió de
la sol·licitud de subvenció per a realitzar una intervenció arqueològica al carrer
Riereta, 37 i carrer Sant Pau, 84, de Barcelona, interposat per Transacciones
Inmobiliarias Vergara 2003, SL.
9. Contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d’incoació per part de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’un expedient per a la declaració
de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de conjunt històric, del nucli
medieval de Vullpellac, al municipi de Forallac (Girona), així com la delimitació
d’un entorn de protecció, interposat per l’associació SOS Empordanet i altres.

Cooperació Cultural
1. Contra la Resolució de la directora general del Patrimoni Cultural, de 30 de
novembre de 2005, d’inadmissió de la sol·licitud de l’Ajuntament de l’Escala per
a la reforma i l’ampliació de l’edifici “El Cer”, en el marc de la convocatòria
d’accés als programes d’inversions en equipaments culturals del període 
2005-2007, interposat pel mateix Ajuntament.

Institut Català de les Indústries Culturals
1. Contra la Resolució del director de l’Institut Català de les Indústries
Culturals, de 31 de maig de 2006, de qualificació per edats de l’obra audiovisual
en format no cinematogràfic titulada “La Ley de la Fuerza”, interposat per
Warner Bros Entertaiment España, SL.

Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisual
1. Contra els Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 18 de juliol
de 2006, pels quals s’adjudica les concessions dels programes corresponents a
diverses demarcacions per a la prestació del servei públic de televisió digital
local, interposat per Telelinea Local, SA.
2. Contra els Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 18 de juliol
de 2006, pels quals s’adjudica les concessions per a la prestació del servei públic
de televisió digital local en règim de gestió indirecta dels programes números 2,
3 i 4 del canal múltiple 50 de la demarcació de Lleida, interposat per Llegeix
Escriu Escolta Català, SL.
3. Contra els Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 18 de juliol
de 2006, pels quals s’adjudica les concessions per a la prestació del servei públic
de televisió digital local en règim de gestió indirecta dels programes números 2,
3 i 4 del canal múltiple 51 de la demarcació de Vielha e Mijaran, interposat per
Llegeix Escriu Escolta Català, SL.
4. Contra els Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 18 de juliol
de 2006, pels quals s’adjudica les concessions per a la prestació del servei públic
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de televisió digital local en règim de gestió indirecta dels programes números 3
i 4 del canal múltiple 48 de la demarcació de Balaguer, interposat per Llegeix
Escriu Escolta Català, SL.
5. Contra l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 18 de juliol de
2006, pel qual s’adjudica la concessió del servei públic de televisió digital local
en règim de gestió indirecta del programa número 4 del canal múltiple 49 de la
demarcació de Manresa, interposat per Mola TV, SL.
6. Contra la Resolució del conseller de la Presidència, de 17 d’octubre de 2006,
per la qual s’acorda destinar determinades emissores de radiodifusió incloses a
l’annex II del Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència, a la prestació del servei públic audiovisual per part de
les corporacions locals o per altres entitats de titularitat pública local, interposat
per l’entitat Associació Catalana de Ràdio.

Funció Pública
1. Contra l’Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, de 26 d’octubre 
de 2005, i contra la Resolució de la directora de Serveis del Departament de
Cultura, d’1 de setembre de 2006, en relació amb la integració a la Generalitat
de Catalunya dels funcionaris de la Diputació de Barcelona adscrits al Museu
d’Arqueologia de Catalunya, interposat per la senyora Àngels Casanova i
Romeu.
2. Contra l’Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, de 26 d’octubre
de 2005, i contra la Resolució de la directora de Serveis del Departament de
Cultura, d’1 de setembre de 2006, en relació amb la integració a la Generalitat
de Catalunya dels funcionaris de la Diputació de Barcelona adscrits al Museu
d’Arqueologia de Catalunya, interposat per la senyora Marta María Gómez
Villamandos.

1.3. Demandes laborals
1. En matèria de reclamació d’invalidesa permanent per accident laboral, presen-
tada per la senyora María del Carmen Moya Vallejos davant el Jutjat Social 13 de
Barcelona.
2. Procediment de conflicte col·lectiu en relació amb la convocatòria de procés
selectiu de nou accés per a la provisió de deu places de personal laboral fix de
l’Institut Català de les Indústries Culturals, interposat per la UGT davant el
Jutjat Social 20 de Barcelona.
3. En matèria de reclamació de quantitat, presentada pels senyors Luis Albañil
Rios, Xavier Granel Carreto i Xavier Galindo Requena davant el Jutjat Social 15
de Barcelona.

1.4. Sentències dictades en procediments contenciosos administratius

Secretaria General
1. Sentència de 9 de febrer de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que inadmet el recurs interposat per la Candidatura Autònoma 
de Treballadors de l’Administració de Catalunya contra el Decret 100/2001, de 3
d’abril, d’aprovació dels Estatuts de l’Institut Català de les Indústries Culturals,
publicat al DOGC de 17 d’abril de 2001.
2. Sentència de 2 d’octubre de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que inadmet el recurs interposat pel Grup Socialista, contra l’Acord
de la Diputació de Girona d’aprovació del conveni relatiu a traspassos de
museus a la Generalitat (exp. 1453/92).

MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 2006 - ANNEX416



Patrimoni Cultural
1. Sentència de 7 d’abril de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
per la qual s’estima el recurs d’apel·lació formulat per la representació de la
Generalitat de Catalunya, contra sentència dictada el 12 d’abril de 2005 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, per la que es va
declarar inadmissible el recurs contenciós-administratiu revocant la mateixa, i
en conseqüència es declara la disconformitat a dret de l’Acord de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona el 5 de juny de 2003.
2. Sentència de 10 de maig de 2006, del Jutjat Contenciós núm. 2 de Tarragona,
que desestima el recurs interposat per l’empresa Torrent d’en Bartra SL contra la
Resolució de la consellera de Cultura de 29 de desembre de 2004, dels recursos
d’alçada interposats per aquesta empresa contra l’Acord de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona, de 6 de maig de 2004, en rela-
ció amb la denegació del projecte d’obres de construcció d’uns banys a la Torre
del Baró, a la Selva del Camp. (exp. 94/2005).
3. Sentència de 9 de juny de 2006 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per la qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per
la senyora Mònica Marull Marull contra la Resolució CLT/295/2003, de 17 
de gener de 2003, que resolia el procés selectiu de nou accés per a la provisió de
26 places de personal laboral fix del Departament de Cultura. (exp. 515/2003).
4. Sentència de 8 de setembre de 2006 de la Secció cinquena de la Sala del con-
tenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desesti-
ma el recurs contenciós administratiu interposat per l’empresa MIGUEL TORRES,
SA contra la resolució del Conseller de Cultura de 27 de maig de 2003, desesti-
matòria del recurs d’alçada interposat per aquesta empresa contra l’Acord de la
Comissió del Patrimoni Cultural de Catalunya, de 29 de gener de 2003, pel qual
s’acorda no legalitzar i ordenar la retirada de les obres realitzades al Castell de
Milmanda, al terme municipal de Vimbodí (Tarragona). (exp. 546/2003).
5. Sentència de 18 d’octubre de 2006, del Jutjat Contenciós núm. 1 de
Tarragona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’em-
presa Fincas Catedral, SL contra la Resolució dictada per l’Ajuntament de
Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació
amb la denegació d’unes obres en l’immoble de la Plaça dels Angels, 23 de
Tarragona i la possible incoació com a BCIN del mateix immoble anomenat 
CA LA GARSA. (exp. K101/003 de 2005 i exp. K101/007 de 2003).
6. Sentència de 30 d’octubre de 2006, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Tarragona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per
Cavallers 2001, SL, contra la resolució dictada per la Consellera de Cultura, 
de 9 de setembre de 2005, desestimatòria del recurs d’alçada interposat contra
l’Acord de la Comissió del Patrimoni Cultural de Tarragona, de 3 de març de
2005, en relació amb la sol·licitud d’instal·lació d’un ascensor i les obres a 
l’escala de l’immoble situat al carrer Baixada de la Peixateria, 21 de Tarragona.
(exp. 320/2005).
7. Sentència de 17 de novembre de 2006, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per Inmobiliaria Vila i l’Ajuntament de Cadaqués, contra els acords de la
Comissió del Patrimoni Cultural de Girona, que van aprovar el projecte bàsic 
d’edifici entre mitgeres situat al carrer d’Es Puig, 25 de Cadaqués. (exp. 378/2004).

Funció Pública
1. Sentència de 24 d’abril de 2006, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, que desestima el recurs interposat pel senyor Rafael Bernabeu
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Ruperez contra l’adscripció del lloc de treball a la Direcció General de Promoció
Cultural.

1.5. Sentències dictades en procediments laborals
1. Sentència de 5 de juliol de 2006, de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia, que desestima el recurs de cassació interposat per Mútua Egara contra
la sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
d’11 de gener de 2005, relativa a la incapacitat permanent per accident laboral
del senyor Teófilo García Susaño.
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- Càntir modernista. Principis s. XX. Terrissa negra. la Bisbal d’Empordà.
Núm.reg.: 250.174 per a l’exposició temporal Càntirs modernistes (Museu del
Càntir. Argentona. 16 abril 2005 - abril 2006 / 30-10-2006).
- Capitell. S. XII. Pedra calcària Núm. reg. 011.456; Crismera. s. IX-X. plata
repussada Núm. reg. MD0018; Mestre de Cabestany. Cap s. XII. Marbre Núm.
reg.: 132.427 per a l’exposició temporal “La Fortuna de les Obres” (Barcelona.
Museu Frederic Marés. 22-XI-2006 / 29-IV-2006).
- Santiago Rusiñol. Entrada al cementiri de Sóller a la nit. 1896. Oli/tela. Núm.
reg. 250.278; - Santiago Rusiñol. Girona. 1909. Oli/tela. Núm. reg.: 250.279 per
a l’exposició temporal “Santiago Rusiñol i la Pintura Europea” (Sitges /
Aranjuez. Edifici Miramar (Sitges) / Centro Cultural Isabel Farnesio (Aranjuez).
13 juny - 20 agost 2006 / setembre 2006).
- Benet Mercadé. Colom a la Rábida. 1858. Oli/tela. Núm. reg.: 130.761 per a
l’exposició temporal “Las Dos Orillas” (Àvila. Real Monasterio de Santo Tomàs.
15 maig a 20 de desembre 2006).
- Prudenci Bertrana i Compte. Nit de lluna a Girona. 1917. Oli/tela. Núm. reg.:
250.242; - Prudenci Bertrana i Compte. Autoretrat. 1905-1906. Ploma. Núm.
reg.:251.724; - Prudenci Bertrana i Compte. Retrat de Mossèn Francesc Viver.
Llapis/paper. Núm. reg.: 251.745; Pere Torné i Esquius. Artista pintant.
1879/1936. Ploma/paper. Núm. reg.:251.861; - Santiago Rusiñol. Girona. 1909.
Oli/tela. Núm. reg.: 250.279 per a l’exposició temporal “Rafael Masó, Ciutadà de
Girona” (Girona. Museu d’Història de la Ciutat.  29 octubre 2006 - 7 gener 2007).
- Plafó d’oficis s. XVII-XVIII. Pisa. Núm. reg.: 251.909 per a l’exposició temporal
“El Barri del Mercadal” (Girona. Museu d’Història de la Ciutat. 22 juny / 
3 setembre 2006).
- Esther Boix i Pons. Alta fidelitat. 1962. Oli/tela. Núm. reg.: 134.623 per a 
l’exposició temporal Esther Boix. Mirall i miratges (Girona. Casa de Cultura. 1
desembre 2006 - 7 gener 2007).
- Alfons Serrahima i Bofill. Custòdia. 1951. Argent, perles. Núm. reg.: MD2713
per a l’exposició temporal “Alfons Serrahima 1906-2006. L’Art del Disseny”
(Barcelona. Museu Diocesà. 10 novembre - 10 desembre 2006).

Del fons podríem destacar:
- Restauració d’una biga policromada
- Autoretrat, de Gimeno
- Muntatge de la Llàntia sala 3
- Mare de Déu de l’Esperança. Alabastre policromat
- Noia fent mitja, Brull
- Oli sobre tela de la capella
- Desinsectació i fixació de policromia de 9 escultures del magatzem
- La Barca, Girona, Antoni Graner
- Nit de lluna, Prudenci Bertrana
- Girona, Santiago Rusiñol

Exposicions temporals:
- Obres sobre paper de Carrera
- Puntualment obra de l’Alba Daurada
- Obres de Masó

Peces del mes:
- Noia de les trenes, Fidel Aguilar. Bust
- Retrat de Dña Dolors de Carles. Fotografia
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- Kafka-21. Joan Ponç. Gravat
- Vampir. Joan Brossa. Gravat
- Nadales, Leonci Quera. Aiguaforts

Actuacions:
Seguiment de l’estat de conservació i control ambiental de les obres de les 
exposicions temporals. Realització de fitxes i documentació gràfica. Muntatge i
desmuntatge de les exposicions:
- Desmuntatge de l’exposició “Massanet”
- Transport, embalatge i muntatge de l’exposició “Carreras”
- Emmarcat de les fotografies i muntatge exposició “Els Peus de l’Ànima”.
Nirupa
- Muntatge exposició “Cuixart”
- Muntatge i control de peces a l’exposició “Alba Daurada”
- Muntatge de l’exposició “Rafael Masó”

Correu: 
- Exposició “Crònica” a les sales temporals fundació “La Caixa”. Peces en 
control d’estat de conservació: 5 obres de Prudenci Bertana.
- Exposició “Gimeno” al MNAC. Autoretrat de Gimeno
- Exposicó “Monestir Sant Pere de Rodes”. Capitell, Crismera i Cap del Mestre
Cabestany.

Pintura sobre tela
- 2 quadres pintats a l’oli de Francesc Borràs. Segle XX. Museu de la Noguera,
Balaguer (Noguera).
- Quadre. Oli. Pastoral. Joaquim Sunyer, 1910-1911. 106 x 152 cm. Biblioteca 
de Catalunya. Arxiu Joan Maragall, Barcelona 
- 3 quadres pintats a l’oli. Segles XVI-XVII. Biblioteca de Catalunya, Barcelona 
- Quadre. Oli. Sagrada Família. Segle XVII? 202,5 x 151 cm. Procedent de l’esglé-
sia de Sant Miquel de Marçanyac, Navès (Solsonès). Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona (Solsonès). 
- 3 quadres pintats a l’oli, del monestir de Santa Maria de Vallbona de les
Monges (Urgell).
- Quadre. Oli. Adam i Eva. Escola de Sarinyena. Principis segle XVII. 323 x 285 cm.
Església parroquial de Sant Lluc, Ulldecona (Montsià).
- 9 plafons murals i 7 tondos pintats a l’oli, de la capella de la Immaculada
Concepció de la catedral de Tarragona (Tarragonès).
- Quadre. Oli. Sant Francesc, sant Quirze i santa Julita amb el comitent Francesc
Ferrer, canonge d’Urgell. Segle XVIII. 194 x 154 cm. Església de Santa Julita i Sant
Quirc, Ossera (la Vansa i Fórnols, Alt Urgell).
- 3 quadres pintats a l’oli, del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (Segrià). 
- 3 quadres pintats a l’oli, de l’església parroquial de Santa Maria, Balsareny
(Bages).
- 22 quadres pintats a l’oli, dels segles XIX-XX, del Museu Diocesà de Barcelona
(Barcelonès). 
- Quadre. Oli. De Tarascon a Saint Rémy. Josep Franch Clapers, 1945. 148 x 185,3
cm (sense marc) i 149 x 186,3 cm (amb marc). Arxiu Nacional de Catalunya,
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
- Quadre. Oli. Tornant del tros. Joan Llimona, 1896. Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona (Barcelonès). In situ. Estudi.
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Pintura sobre fusta
- Predel·la. Santa Quitèria, sant Sebastià, santa Llúcia i sant per identificar. Mestre
de Vilac? Segle XV. 39 x 76 cm. Museu de la Noguera, Balaguer (Noguera).
- Taula. Naixement. Jaume Huguet, 1464-1465. 100 x 150 cm. Procedent del
retaule del Conestable. Capella Reial de Santa Àgata, Barcelona. 
- Tremp. Retaule de la Mare de Déu. Ca. 1550. Procedent de l’Ermita de Colobó,
Àger (Noguera). Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (Segrià). 
- Fragment del retaule dels Goigs de la Mare de Déu. Segle XVI. Museu Diocesà de
Mallorca, Palma de Mallorca (Balears).
- Tremp. Retaule de sant Martí. Època gòtica. 381,5 x 224,5 cm. Església de Santa
Julita i Sant Quirc, Ossera (la Vansa i Fórnols, Alt Urgell).
- Tremp. Retaule dels Goigs de la Verge i Retaule de sant Pere. Finals segle XV i prin-
cipis segle XVI. Església de Sant Pere, Cornellana (Alt Urgell).
- Oli. 13 quadres, del Museu Diocesà de Barcelona (Barcelonès). 
- Tremp. Taula de Sant Climent. Època gòtica. 191 x 91 x 7,5 cm. Ermita de Sant
Climent, la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).
- Retaule de sant Julià dels Garrics o de Pera. Època gòtica. 394 x 394 cm. Església
de Sant Martí de Sorribes, la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).
- Tremp. Taula de Sant Cristòfol. Gabriel Pou, 1504. 239,5 x 117,5 x 12 cm.
Procedent del retaule de santa Cristina, de la catedral de Girona. Museu d’Art de
Girona (Gironès). 

Escultura 
- Talla de fusta i tela encolada. Sant Marià penitent. Ramon Amadeu i Grau, ca.
1806. 130 x 48 x 60 cm. Museu Diocesà de Barcelona (Barcelonès). 
- Quatre peces tallades en fusta, de la Fundació Museu–Biblioteca de Rubí
(Vallès Occidental). 
- Relleu procedent del retaule del Roser, de l’església del convent de Sant Pere
Màrtir de Manresa, fragments de predel·la i dos elements decoratius procedents
del retaule del Carme. Joan Grau, 1642-1646 i Pedro Fernández, 1641. Museu
Comarcal de Manresa (Bages). 
- Talla de fusta. Mare de Déu de la Mercè. Pere Moragues, 1361. 148 x 61,5 x 60
cm. Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, Barcelona. In situ.
- Talla de fusta. Sant Josep amb el Nen. Pau Costa, 1706-1709. 189 x 94 x 68 cm.
Retaule major de l’església parroquial de Santa Maria, Arenys de Mar (Maresme).
- Talla de fusta. Sant Roc. Atribuït a Josep Sunyer Raurell, 1718-1729. Sant Roc:
231 x 110,5 x 77 cm. Gos: 62,5 x 23 x 55 cm. Retaule major de la basílica de
Santa Maria, Igualada (Anoia).
- Relleu de fusta. Assumpció de la Mare de Déu. Pau Sunyer, 1656-1658. 88 x 89 x
12 cm. Museu Municipal de Moià (Bages). 
- Un relleu, una talla de fusta i una talla de pedra del Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal (Segrià). 
- Talla de fusta. Santa Anna. Segle XIV. 88 x 35 x 21 cm. Museu Comarcal de
l’Urgell, Tàrrega (Urgell). 
- Estuc de guix i full de plata. Sant Jordi amb escut i llança. 62,5 x 23 x 27,6 cm.
Segle XX. Reproducció de l’original d’argent del tresor de la capella del Palau de la
Generalitat. Departament de la Presidència. Palau de la Generalitat, Barcelona. 
- Quatre relleus d’alabastre, del Museu d’Art de Girona (Gironès). 
- 3 talles de fusta d’un Sant Enterrament. Segles XVI-XVII. Monestir de Nostra
Senyora dels Àngels i Peu de la Creu, Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 
- 4 talles i 3 relleus de fusta, de l‘església arxiprestal de Sant Joan, Valls (Alt
Camp).
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- Talla de fusta. Crucifix. Domènec Fita, 1927. 105 x 96 x 45 cm. Biblioteca
Pública de Girona (Gironès).
- 24 representacions neoclàssiques d’escultures romanes i al·legories, de marbre,
pedra i bronze. Jardins de Santa Clotilde. Ajuntament de Lloret de Mar (Selva).
Estudi in situ. 
- Pedra. Elements arquitectònics de la façana i el pati del Castell Nou de
Torredembarra (Tarragonès). Estudi in situ.
- Talla i relleu de fusta. Immaculada Concepció i Translació del cos de sant Marc.
Lluís Bonifàs Massó, 1771-1786, i Lluís Bonifaci Sastre i Jacint Vila, 1717-1720.
Museu de Valls (Alt Camp). 
- Relleu de fusta. Adoració dels pastors. Agustí Pujol II, 1623-1626. 44 x 117 x 9 cm.
Procedent del retaule de la Immaculada. Església de Santa Maria, Verdú (Urgell).
- Porta de retaule. Relleu de fusta. Sant Pere Apòstol. Josep Tramulles, 1647-1651.
198 x 98,5 x 14 cm. Procedent del retaule major del Reial Monestir de Santes
Creus. Museu d’Història de Catalunya–Reial Monestir de Santes Creus,
Aiguamúrcia (Alt Camp).
- Talla de fusta. Sant Joan Baptista. Agustí Pujol II, 1623-1628. 187,5 x 66,5 x 57
cm. Procedent del retaule major de l’església prioral de Sant Pere, Reus (Baix
Camp).
- 3 relleus de fusta procedents de l’antic retaule de sant Josep, de l’església prioral
de Sant Pere de Reus. Pere Costa i Cases, 1713-1717. Museu d’Art i Història,
Reus (Baix Camp). 
- 2 relleus i 3 talles de fusta de Joan Roig II i Llàtzer Tramulles. Església parro-
quial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Sitges (Garraf).
- Relleu de fusta i guix. Sant Enterrament. Miquel Vidal, 1634. 57,9 x 154,3 x
13,5 cm. Procedent del retaule major de l’Assumpta i sant Agustí, de la catedral
de Solsona. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Solsonès). 
- 2 talles de fusta. Simeó i testa del Pare etern. Carles Morató Brugueroles, 1769-
1777 i Salvador Gurri Coromines, 1779-1797. Museu Arxiu de Santa Maria,
Mataró (Maresme).
- Talla de fusta. Santa Clara d’Assís. Andreu Sala, 1686-1689. 117 x 61 x 46,5 cm.
Procedent del retaule major de l’antic convent de Sant Antoni Abat i Santa
Clara de Barcelona. Església parroquial de Sant Vicenç de Sarrià, Barcelona. 
-Talla de fusta i peces de ferro incrustades. Crist Mujal. 127 x 78 x 21 cm. Museu
de la Marina de Vilassar, Vilassar de Mar (Maresme).
- Material petri. Porta. Època gòtica. Canònica de la Seu Vella, Lleida (Segrià).
Estudi in situ.
- Relleu. Motlle de ciment. 3 escuts d’enginyers i 1 escut franquista. Ca. 1945.
Pont Major, Girona–Sarrià de Ter (Gironès). In situ.

Material d’arxiu i gràfic
- 16 dibuixos sobre paper de Francesc Borràs. Segle XX. Museu de la Noguera,
Balaguer (Noguera).
- 6 quadres pintats a l’oli i tremp sobre cartró i paper. Museu Diocesà de
Barcelona 
- Traça (dos fragments). Dibuix a tinta i llapis de plom, amb aiguada de colors
sobre pergamí. Alçat i planta del retaule major de l’església de Sant Andreu de la
Selva del Camp. Fra Jaume Ribot (o fra Jaume de Sant Agustí), 1703. Alçat: 133
x 67 cm. Planta: 38 x 67,3 cm (sense marc). Arxiu Municipal. La Selva del
Camp (Baix Camp).
- Traça. Dibuix a tinta i llapis de plom, acolorit amb una aiguada, i suport de
paper de drap, allisat, amb verjura i marca d’aigua. Retaule dedicat a l’Assumpció.
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Francesc Bonifaç Massó. Segle XVIII. 126,1 x 53,7 cm. Museu de Valls (Alt
Camp).
- Làmina fotogràfica. Retrat de l’home lliure. Josep Branchart Cavallé. Segle XX.
Canònica de Santa Maria, Vilabertran (Alt Empordà). In situ. 
- Dibuix. Aquarel·la i grafit. La Catalunya Eterna. Joaquim Torres Garcia 
(1874-1949). Palau de la Generalitat, Direcció General del Patrimoni Cultural,
Barcelona. Estudi in situ.

Materials diversos
- Quadre. Paper pintat i retallat; marc de fusta policromada i vidre. S. Benedictus.
43,5 x 33,5 cm. Monestir de Santa Maria, Vallbona de les Monges (Urgell).
- Coure. Cilindre o corró d’estampació. Segle XX. 11,5 cm Ø x 95 cm llargada.
Museu de l’Estampació de Premià de Mar (Maresme). 
- Moble. Fusta policromada. Frontal de llar de foc. 99,5 x 104 x 70,4 cm. Palau
Moja, Barcelona. 
- Orfebreria. Nucli de fusta, planxa d’or repussada i cisellada, esmalts daurats i
perles naturals. Creu processional. Creu: Pere Joan Palau, 1503-1507. Nus:
Antoni i Joan Coll. Segle XVI. Creu: 84,5 x 64,5 x 2,5 cm. Nus: 81 x 7,5 x 8 cm.
Tresor de la Catedral de Girona (Gironès).

Pintura mural
- Tremp. Motius ornamentals islàmics. Segles XIII-XIV. Monestir d’Avinganya,
Seròs (Segrià). In situ. Estudi
- 2 fragments. Fresc sobre carreu de pedra i fresc sobre reble. Nèmesis. Època
romana. 74 x 132 x 23,5 cm i 72 x 51 x 31 cm. Procedent de l’amfiteatre de
Tarragona. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Tarragonès). 
- Estuc policromat al fresc. Sostre de cassetons amb decoració vegetal. Època
romana. Mitjan segle II dC. 460 x 350 cm. Procedent de la vil·la romana del
Munts, Altafulla (Tarragonès). Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(Tarragonès). In situ. Estudi.
- Oli i tremp sobre guix. Judici final amb castells. Eladio Duch. Segle XX.
Avantsala de la sala de plens. Ajuntament d’Igualada (Anoia). In situ. Estudi
- Fresc. Decoració pictòrica de les estances i els banys meridionals de la vil·la
romana dels Munts. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona–Vil·la romana
dels Munts, Altafulla (Tarragonès). In situ.
- Fresc. Mitreu. Època romana altimperial, 1a meitat segle II dC. Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona–Vil·la romana dels Munts, Altafulla (Tarragonès). In
situ. Estudi
- Morter de calç. Esgrafiats i inscripció de la Canònica de la Seu Vella, Lleida
(Segrià). In situ. Estudi.
- Oli. Paisatge i arquitectura fingida. Segle XVIII. 1000 x 534 cm. Saló Rosa. Palau
Moja, Barcelona. In situ.

Material arqueològic
- 71 peces de bronze, plom i vidre, procedents de la vil·la romana del Vinyet,
Sitges (Garraf). Època romana, segles III aC - III dC. Secció d’Actuacions del
Patrimoni Cultural Immoble, Generalitat de Catalunya, Barcelona .
- 47 peces de ferro i bronze, del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
(Solsonès). 
- Pedra. Estàtua antropomorfa–menhir. Neolític–Calcolític final, 3500-2500 aC.
86,5 x 22 x 37 cm. Jaciment Ca l’Estrada, Canovelles. Museu de Granollers
(Vallès Oriental).
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- 28 peces procedents del fossat est del Castell–Cartoixa de Vallparadís (Terrassa,
Vallès Occidental). Museu de Terrassa (Vallès Occidental). 
- 15 denes de collaret de variscita, 2 fragments de costella i 1 vas de ceràmica
del jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà (Baix Llobregat). Època neolí-
tica. Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat). 
- 39 peces procedents dels jaciment de Can Gambús I i de Can Piteu. Museu
d’Història de Sabadell (Vallès Occidental). 
- 28 objectes diversos dels jaciments de Can Xercavins i de Ca n’Olivé. Època
ibèrica. Museu de Ca n’Ortadó, Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). 
- Mosaic. Opus tessellatum. Paviment del criptopòrtic. Època romana altimperial,
1a meitat segle II dC. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona–Vil·la romana
dels Munts, Altafulla (Tarragonès). in situ. Estudi
- 23 peces procedents de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal (Segrià). 
- 4 ceràmiques d’època medieval del Castell de Godmar, Callús (Bages). SAM
Servei d’Atenció als Museus, Girona (Gironès). 
- Pedra i morter. Murs perimetrals i cisterna. Segles XII-XIII. Castell de Calaf
(Anoia). In situ.

(Amb asterisc s’assenyalen els béns culturals d’interès nacional).

Municipi Comarca Monument

Serveis Territorials de Barcelona

Alella Maresme Actuacions

L’Ametlla del Vallès Vallès Oriental Actuacions

Arenys de Mar Maresme Escola Sert

Arenys de Mar Maresme Torre dels Encantats

Badalona Barcelonès Actuacions

Barberà del Vallès Vallès Occidental *Castell

Barcelona Barcelonès C/ Regomir, 6

Barcelona Barcelonès *Academia de Belles Arts 

Barcelona Barcelonès *Casa Bloc

Barcelona Barcelonès Església de la Concepció

Barcelona Barcelonès Església dels Sants Just i Pastor 

Barcelona Barcelonès *Casa Batlló (entorn)

Barcelona Barcelonès *Gran Teatre del Liceu

Barcelona Barcelonès *Obres que afecten al Castell de Montjuïc 

Barcelona Barcelonès Poble Nou

Barcelona Barcelonès Ermita de Sant Ciprià i Santa Justina 

Barcelona Barcelonès *Sagrada Familía

Berga Berguedà *Torre de la Petita

Canet de Mar Maresme *Castell de Santa Florentina

Cardona Bages Actuacions

Cardona Bages *Església de Sant Vicenç

Cardona Bages *C.H.-C.Rodes,29 – C/Sant Miquel,30

Castellar del Vallès Vallès Occidental Església de Sant Esteve

Castellbell i el Vilar Bages Actuacions

Castellgalí Bages Actuacions

Castellví de la Marca Alt Penedès *Castell

Cercs Berguedà *Abocador Font Ollera Sant Quirze de Pedret

Esparreguera Baix Llobregat Actuacions

4. Actuacions 
d’inspecció del 
Departament de 
Cultura sobre el 
patrimoni 
arquitectònic 
(Àrea de 
Planificació i 
Acció Territorial)
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Esparreguera Baix Llobregat Colònia Sedó

Gavà Baix Llobregat Actuacions

La Granada Alt Penedès *Castell

Granollers Vallès Oriental Actuacions

L’Hospitalet de Llobregat Barcelonès Actuacions

Llinars del Vallès Vallès Oriental *Castellnou

Malgrat de Mar Maresme Torre del Bombai

Malgrat de Mar Maresme *Torre del Castell-Síndic

Manlleu Osona Actuacions

Manresa Bages Actuacions

Manresa Bages *Seu-Sta. Ma. de l’Alba

El Masnou Maresme Actuacions

Mataró Maresme Can Sisternes

Mataró Maresme Actuacions

Mataró Maresme *Muralla

Molins de Rei Baix Llobregat Actuacions

Mollet del Vallès Vallès Oriental Actuacions

Mollet del Vallès Vallès Oriental Museu i masies

Montornès del Vallès Vallès Oriental Actuacions

Olèrdola Alt Penedès *Capella del Sant Sepucre

Palafolls Maresme Actuacions

La Roca del Vallès Vallès Oriental Enderroc antic ajuntament

La Roca del Vallès Vallès Oriental Pla parcial Pla de les Hortes

Rubí Vallès Occidental Actuacions

Sabadell Vallès Occidental Actuacions

Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Actuacions

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Actuacions

Sant Hipòlit de Voltregà Osona Casa del Mallol

Sant Llorenç Savall Vallès Occidental Actuacions

Sant Pere de Ribes Garraf Actuacions

Santpedor Bages Convent de Sant Francesc

Subirats Alt Penedès *Torre telegràfica òptica

Súria Bages Actuacions

Terrassa Vallès Occidental Actuacions

Tiana Maresme Actuacions

Tordera Maresme Actuacions

Torrelles de Llobregat Baix Llobregat Actuacions 

Torelló Osona Actuacions

Torelló Osona Mas Puigdessalit

Vic Osona Actuacions

Vic Osona *CH.- Rambla Hospital, 25-27

Viladecans Baix Llobregat Actuacions

Vilafranca del Penedès Alt Penedès *Museu del vi

Vilafranca del Penedès Alt Penedès Actuacions

Vilassar de Mar Maresme Actuacions

TOTAL: 73 actuacions, 22 actuacions en BCIN

Serveis Territorials de Girona

Alp Cerdanya Actuacions

Alp Cerdanya Sant Pere

Banyoles Pla de l’Estany Actuacions
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Cadaqués Alt Empordà *CH.- Pilastres metàl·liques a l’entorn

Caldes de Malavella Selva C.H.-Nova casa consistorial

Camprodon Ripollès Actuacions

Camprodon Ripollès *Beget

Castelló d’Empúries Alt Empordà Actuacions

Cornellà del Terri Pla de l’Estany Església

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura Baix Empordà *Actuacions

Figueres Alt Empordà Obres Casino Menestral

Forallac Baix Empordà *CH Peratallada, contenciós

Forallac Baix Empordà *CH Peratallada, aparcament

Forallac Baix Empordà *CH Peratallada, edifici prop església

Forallac Baix Empordà *CH Peratallada, sector dels Horts

Forallac Baix Empordà Peratallada, parets de pedra seca

Forallac Baix Empordà *CH Vulpellac

Girona Gironès Actuacions

Girona Gironès *Hospital de Santa Caterina

Girona Gironès Hotel Utònia

Girona Gironès Xalet Tarrús

Hostalric Selva *Llei de Barris

Lloret Selva Actuacions

Olot Garrotxa Actuacions

Palamós Baix Empordà *Cala s’Alguer

El Port de la Selva Alt Empordà *Castell de Sant Salvador

Puigcerdà Cerdanya Actuacions

Puigcerdà Cerdanya Església parroquial

Ripoll Ripollès Farga Palau i Can Budallés

Roses Alt Empordà Inverions

Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà Casa de les Punxes

Sant Joan de les Abadesses Ripollès Mirador Pont Vell

Tossa de Mar Selva *Vila Vella, Forat del Dimoni

Vilabertran Alt Empordà *Palau de l’Abat

TOTAL: 34 actuacions, 14 actuacions en BCIN

Serveis Territorials de Lleida

Abella de la Conca Pallars Jussà Actuacions

Àger Noguera *C.H. d’Àger

Agramunt Urgell *Església de Santa Maria

Alfés Segrià Església

Algerri Noguera Església

Baix Pallars Pallars Sobirà *Església de Gerri

Baix Pallars Pallars Sobirà * C.H. Peramea, Casa Agnès 

Balaguer Noguera Actuacions

Balaguer Noguera *Creu del Terme

Balaguer Noguera *Església de Santa Maria

Balaguer Noguera *Monestir de les Franqueses

Barbens Pla d’Urgell *Església-Castell El Bullidor 

Baronia de Rialp Noguera 23 esglésies

Castell de Mur Pallars Jussà *Castell i església

Cervera Segarra *C.H-C. Major

Cervera Segarra Actuacions

Cervera Segarra *Església de Sant Pere Gros 

Guixers Solsonès Sant Martí de la Corriu
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Isona i Conca Dellà Pallars Jussà Actuacions

Lleida Segrià *Església de Sant Llorenç 

Lleida Segrià Actuacions

Peramola Alt urgell *Castell

Rialp Pallars Sobirà *Castell

La Seu d’Urgell Alt Urgell Actuacions

Sort Pallars Sobirà *Castell

Tàrrega Urgell Pla especial

Torà Segarra *Torre de Vallferosa

Torrebesses Segrià *Castell

Tremp Pallars Jussà Actuacions

Vall de Boí Alta Ribagorça Actuacions 2004-2006

Vall de Boí Alta Ribagorça *Església de Santa Maria de Cardet

Vall de Boí Alta Ribagorça *Església de Santa Maria de Taüll

Vallbona de les Monges Urgell *Monestir

Valls de Valira Urgell *Església de Sant Martí d’Ars

Diversos Diverses Pla Territorial parcial Alt Pirineu i Aran

Diversos Diverses (Pirineu i Val d’Aran) Actuacions

TOTAL: 36  actuacions, 21 actuacions en BCIN 

Serveis Territorials de Tarragona 

Aiguamúrcia Alt Camp *Monestir de Santes Creus

Altafulla Tarragonès *Castell

L’Arboç Baix Penedès Actuacions

Bellmunt del Priorat Priorat Complex Miner

El Catllar Tarragonès *Castell

Montblanc Conca de Barberà Actuacions

Montblanc Conca de Barberà *C.H.-C. Major, 46

Mont-roig del Camp Baix Camp *Mas Miró

Riudecanyes Baix Camp *Castell d’Escornalbou

Riudoms Baix Camp Actuacions

Roda de Barà Tarragonès *Can Guivernau

Roda de Barà Tarragonès Capella de Jujol

Salomó Tarragonès Actuacions

Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà *Castell d’Agulló

Secuita, la Tarragonès Església de Vistabella

Tarragona Tarragonès Actuacions

Tarragona Tarragonès *CH.- Aparcament Jaume I

Tarragona Tarragonès *CH.- Ca l’Agapito

Tarragona Tarragonès *CH.- Ca la Garsa, c. dels Àngels, 23

Tarragona Tarragonès *CH.- Carrer Comte Rius, 11

Tarragona Tarragonès *CH.- Portal de Sant Antoni

Tarragona Tarragonès *CH.- Carrer Trinquet Vell, 4

Tarragona Tarragonès *Catedral

Tarragona Tarragonès *C.H.- Carrer de la Granada, 9

Tarragona Tarragonès *Torre dels Escipions

Tarragona Tarragonès *C.H. - POUM, edificis protegits

Tarragona Tarragonès *C.H. - C. Escrivanies Velles, 8

Valls Alt Camp Convent del Carme

Vila-rodona Alt Camp *Castell

Vilaverd Conca de Barberà Molí Guixer dels Robusté Miró

Vila-seca Tarragonès Actuacions
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Valls Alt Camp Actuacions

El Vendrell Baix Penedès Actuacions

TOTAL: 33  actuacions, 20 actuacions en BCIN                              

Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre

Alcanar Montsià Actuacions

Alcanar Montsià Mas d’en Serra o del Pi

Amposta Montsià Poble nou del Delta

Gandesa Terra Alta *Celler Cooperatiu

Gandesa Terra Alta Actuacions

Horta de Sant Joan Terra Alta Actuacions

Miravet Ribera d’Ebre *Castell

Móra d’Ebre Ribera d’Ebre Actuacions

Tortosa Baix Ebre Actuacions

Tortosa Baix Ebre Antiga peixateria municipal

Tortosa Baix Ebre *CH - Edificis Catedral, carrer Cruera, 9 a 21 

Tortosa Baix Ebre *Enderrocs barri del Castell

Xerta Baix Ebre Molí de l’Assut

TOTAL: 13  actuacions, 4 actuacions en BCIN

Diversos municipis

Diversos Diverses Actuacions

Diversos Pla de l’Estany Actuacions

Patrimoni arquitectònic

1 Església de Sant Baldiri de Taballera (Alt Empordà, el Port de la Selva)

2 Església de Santa Maria de Portbou (Alt Empordà, Portbou)

3 Església Parroquial de Sant Martí (Alt Urgell, Peramola)

4 Capella de la Mare de Déu - església de Santa Maria de Castell-Llebre (Alt Urgell, Peramola)

5 Església de Sant Miquel de Peramola Vell (Alt Urgell, Peramola)

6 Sant Salvador del Corb (Alt Urgell, Peramola)

7 Església parroquial de Sant Miquel Nou (Alt Urgell, Peramola)

8 Seu del Consell Comarcal de la Seu d'Urgell (Alt Urgell, la Seu d'Urgell)

9 Capella de Sant Quirí i Santa Julita (Alt Urgell, les Valls d'Aguilar)

10 Església parroquial de Sant Martí de Berén (Alt Urgell, les Valls d'Aguilar)

11 Església parroquial de Santa Llogaia (Alt Urgell, les Valls d'Aguilar)

12 Església parroquial de Sant Martí (Alt Urgell, les Valls d'Aguilar)

13 Església parroquial de la Concepció (Alt Urgell, les Valls d'Aguilar)

14 Rectoria de Copons (Anoia, Copons)

15 Església de Sant Jaume d'Olzinelles (Bages, Sant Fruitós de Bages)

16 Capella de Sant Valentí (Bages, Sant Fruitós de Bages)

17 Convent de Sant Francesc (Bages, Santpedor)

18 Resclosa i Bramador del Rec del Molí (Baix Empordà, Colomers)

19 Molí de Verges - Rec del Molí (Baix Empordà, Verges)

20 Xalet del Catllaràs (Berguedà, la Pobla de Lillet)

21 Església de Santa Maria (Garrigues, el Cogul)

22 Església parroquial de Santa Maria Assumpta (Garrigues, Puiggròs)

23 Can Sanglas (Osona, Manlleu)

24 Can Puget (Osona, Manlleu)

25 Cooperativa Unió d'Amics (Osona, Sant Quirze de Besora)

26 Església del Castell del Bullidor (Pla d'Urgell, Barbens)

5. Béns culturals 
d’interès local 
(Àrea de 
Coneixement 
i Recerca)
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27 Farga Palau (Ripollès, Ripoll)

28 Can Budallés (Ripollès, Ripoll)

29 Canelles d'omplir càntirs - Fonts de la Vila de Guissona (Segarra, Guissona)

30 Ermita de Santa Anna (Segrià, Alcarràs)

31 Porxos i edificis de la plaça de la Vila, 1, 2, 3, 4 i 5 (Segrià, Almacelles)

32 Dipòsit d'aigua per als molins d'oli del carrer Trinitat (Segrià, Maials)

33 Ca la Garsa (Tarragonès, Tarragona)

34 Pou de gel d'Agramunt (Urgell, Agramunt)

35 Pou de gel - Poues del Molí de l'Avencó  Número 1 (Vallès Oriental, Tagamanent)

36 Pou de gel - Poues del Molí de l'Avencó  Número 2 (Vallès Oriental, Tagamanent)

37 Pou de gel - Poues del Molí de l'Avencó  Número 3 (Vallès Oriental, Tagamanent)

Patrimoni arqueològic 

1 Puig Roig del Roget (Priorat, Bellmunt del Priorat / 

el Masroig)

2 Cadira del Bisbe (Maresme, Premià de Dalt)

Abast de l'EIA
1. Millora dels accessos als nuclis de Montenartró i Romadriu (Llavorsí, Pallars
Sobirà).
2. Fases I i II del Pla Director de l’aeròdrom de Lleida (Alguaire, Segrià).

Activitats industrials
1. Autorització ambiental per dur a terme una activitat de desballestament de
vehicles fora d’ús al paratge de Brugueroles s/n (Palafrugell, Baix Empordà).
2. Estudi d’impacte ambiental de l’activitat Zinc Vallès, SL situada a la parcel·la
núm. 2 del carrer del Pont de Can Claverí del Polígon Industrial La Llana (Rubí,
Vallès Occidental).
3. Desenvolupament d’una activitat relacionada amb una planta asfàltica (el Far
d’Empordà, Alt Empordà).
4. Construcció d’una nau industrial per a la fabricació i comercialització de pro-
ductes per agricultura (Mollerussa, Pla d'Urgell).
5. Projecte de construcció d’una bàscula i caseta a la parcel·la 083 de la ctra. de
Bellpuig, km 6.9 (Belianes, Urgell).
6. Trasllat de l’actual instal·lació de taller mecànic a una nau prefabricada a la
partida les Devesses (Vinyols i els Arcs (Vinyols), Baix Camp).
7. Ampliació del Sector Industrial Riu Clar (Tarragona, Tarragonès).
8. Legalització d’una planta de formigó fresc (Tremp, Pallars Jussà).
9. Projecte d’autorització ambiental d’indústria de fabricació d’òxid càlcic,
paratge Les Comes (Llers, Alt Empordà).
10. Implantació d’una activitat de fabricació de pinsos compostos a la partida
Comanell (Cornellà del Terri, Pla de l'Estany).
11. Construcció de nau industrial per a exposició, venda i reparació d’automòbils
(Vilafranca del Penedès, Alt Penedès).
12. Renovació de la fàbrica de pedra ornamental (Castellgalí, Bages).
13. Obres de construcció d’una depuradora i d’un magatzem frigorífic de 
l’empresa Europastry (Rubí, Vallès Occidental).

Activitats extractives
1. Projecte d’activitat extractiva de roca per a la fabricació d’àrids naturals i arti-
ficials RA - Sallavinera (Sant Pere Sallavinera, Anoia).
2. Projecte d'explotació d'una extracció de graves i arenes anomenada 
Les Masies (Arbeca, Garrigues).

6. Detall d’estudis 
i informes a 
tercers d’avaluació 
d’impacte 
ambiental
(Àrea de 
Coneixement i 
Recerca)
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3. Al·legacions presentades a l’expedient d’autorització ambiental d’una activi-
tat extractiva (GA 2005 0023), promoguda per Tractaments i Restauracions
Geològiques al terme municipal de Llers (Llers, Alt Empordà).
4. Projecte de realització d'una activitat extractiva de graves al polígon 504, 
parcel·les 56, 59 i 60 (Tàrrega, Urgell).
5. Activitat d’extracció i tractament de recursos minerals denominada Pedrera
Camp del Pont (Sant Celoni, Vallès Oriental).
6. Al·legacions presentades a l’expedient d’autorització ambiental d’una activi-
tat extractiva (GA 2005 0023), promoguda per Tractaments i Restauracions
Geològiques al terme municipal de Llers (Alt Empordà).
7. Activitat extractiva al paratge la Llenguadera (Ponts, Noguera).
8. Aprofitament de recursos miners presents en uns terrenys situats a la finca
anomenada Can Sants Peres (Balsareny, Bages).
9. Llicència ambiental d’una activitat extractiva per a l’extracció de sorres al
paratge Pla de Domeny (Sant Gregori, Gironès).
10. Al·legacions presentades a l’expedient d’autorització ambiental d’una activitat
extractiva (GA 2005 0023), promoguda per Tractaments i Restauracions
Geològiques al terme municipal de Llers (Llers, Alt Empordà).
11. Desenvolupament d’una activitat extractiva de graves i sorres (Maià de
Montcal, Garrotxa).
12. Projecte d'explotació de la pedrera Torreblanca (Artesa de Segre, Noguera).
13. Projecte d’ampliació de l’activitat extractiva a la parcel·la 135 situada al
paratge de Vacamorta (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Sant Sadurní
de l'Heura), Baix Empordà).
14. Projecte d'aprofitament d'argiles a la CE LOLA , situada al polígon 4,
parcel·les 164 i 165 (Balaguer, Noguera).
15. Projecte de tancament i regeneració de la pedrera Morena, 2a fase 
(Mont-ras, Baix Empordà).
16. Projecte de construcció de la pedrera la Cerdera al polígon 5 parcel·la 60 del
paratge Montagut (Alcarràs, Segrià).
17. Projecte d'explotació de la pedrera Xeric II en el paratge Solibernat, polígon
502, parcel·les 10028 i 20028 (Torres de Segre, Segrià).
18. Projecte d’extracció de pedra a la parcel·la 117, polígon 6 (l’Albí, Garrigues).
19. Al·legacions presentades a l’expedient d’autorització ambiental d’una activitat
extractiva (GA 2005 0023), promoguda per Tractaments i Restauracions
Geològiques al terme municipal de Llers (Vilanant, Alt Empordà).
20. Ampliació de l’aprofitament de recursos miners de la Secció A) anomenat
San Juan, núm. 0300141 (Ulldecona, Montsià).
21. Estudi d’impacte ambiental i programa de restauració de la pedrera de roca
calcària anomenada la Calma (Darnius, Alt Empordà).
22. Al·legacions presentades a l’expedient d’autorització ambiental d’una activitat
extractiva (GA 2005 0023), promoguda per Tractaments i Restauracions
Geològiques al terme municipal de Llers (Avinyonet de Puigventós, 
Alt Empordà).
23. Projecte d’explotació minera d’extracció de graves a la gravera Costa de les
Camarioles (Ventalló, Alt Empordà).
24. Autorització d’explotació per l’aprofitament de recursos de la secció anome-
nada Maria Neus (Vinyols i els Arcs (Vinyols), Baix Camp).
25. Ampliació de l’explotació minera a la pedrera anomenada Rocalbas (Biure,
Alt Empordà).
26. Activitat extractiva al costat del paratge Plans de Tragó (Peramola, 
Alt Urgell).



27. Projecte d'obertura de la pedrera Pla de l'Alzina al polígon 13, parcel·les 148,
149, 150, 151, 152, 155, 157, 158 i 161 del t.m. d'Arbeca i al polígon 1, parcel·la
13 i polígon 7, parcel·les 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 i 44 (Els Omellons,
Garrigues).
28. Projecte de legalització de dues zones d’ampliació de la pedrera denominada
Soses (Soses, Segrià).
29. Projecte d’ampliació de l’explotació la Torreta núm. 4.173 bis, situada al
polígon 36, parcel·les 61,62,63,39,38 i 37 dels paratges de Saraisa, Renga i
Solana (Tremp, Pallars Jussà).
30. Projecte d’explotació de la pedrera la Plana al polígon 4, parcel·les 175 i 176
(Belianes, Urgell).
31. Projecte d’explotació de la pedrera la Padruella (Ribera d'Ondara (Sant
Antolí i Vilanova), Segarra).
32. Projecte de legalització de la pedrera Sucs al polígon 2, parcel·la 31 (Lleida,
Segrià).
33. Extracció de graves en el paratge conegut com Can Carriel en el terme
municipal d’Orís a la comarca d’Osona (Orís (Can Branques), Osona).
34. Projecte d’activitat extractiva a la gravera Les Parellades (Roquetes, 
Baix Ebre).
35. Autorització de l’extracció d’àrids naturals Ampliació Can Torrelles III del
paratge del Pla Sivina (Riudarenes, Selva).
36. Extracció de graves en el paratge conegut com a la Font (Gurb, Osona).
37. Activitat extractiva al paratge Can Mas de Sucata (Castellgalí, Bages).
38. Projecte de l’explotació a cel obert de guix Matthias, núm. 4188 (Guixers
(Valls), Solsonès).
39. Activitat extractiva de graves (Torrefarrera, Segrià).
40. Projecte d’activitat extractiva Llumanes B (Prat de Comte, Terra Alta).
41. Ampliació de la pedrera anomenada Mª Dolores (Llinars del Vallès, Vallès
Oriental).
42. Extracció de graves en el paratge conegut com a Lledó de Sobrerroca en el
terme municipal de Balsareny a la comarca del Bages (Balsareny, Bages).
43. Ampliació de l’aprofitament de recursos miners de la secció A anomenat
Monte Bosch, núm. 16821 (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs), 
Baix Camp).
44. Obertura de pedrera per extracció de graves i sauló a la partida Parades, 
en el polígon 10, parcel·les 82 i 142, del tm de Riudecols (Baix Camp).
45. Projecte d’explotació de la pedrera de calcàries anomenada Camps d’en
Roca (Llers, Alt Empordà).
46. Projecte d’ampliació d’aprofitament de recursos miners de la secció A) 
anomenat Sant Josep, núm. 0300078 (Paüls, Terra Alta).
47. Activitat extractiva al paratge Plans del Bardiguers (Pujalt, Anoia).
48. Al·legacions presentades a l’expedient d’autorització ambiental d’una activitat
extractiva (GA 2005 0023), promoguda per Tractaments i Restauracions
Geològiques al terme municipal de Llers (Llers, Alt Empordà).
49. Projecte d’una pedrera de roca calcària anomenada Castellnou (el Pont de
Bar, Alt Urgell).
50. Autorització d’activitat extractiva de graves i sorra a Gualter (la Baronia de
Rialb, (Gualter), Noguera).
51. Autorització ambiental de l’ampliació de la pedrera Coll de Venes (Maldà,
Urgell).
52. Ampliació de la pedrera anomenada Mas Blandis (Vespella de Gaià,
Tarragonès).
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53. Activitat extractiva a la pedrera anomenada les Pedreres (Preixana, Urgell)
54. Projecte d’ampliació de l’explotació la Torreta núm. 4.173, situada al polígon
36, parcel·les 61, 62,63,40,41,42,43,44,39 i 35 dels paratges de Saraisa, Renga i
Solana (Tremp, Pallars Jussà).
55. Activitat extractiva de graves al paratge Lo Romeral (Algerri, Noguera).
56. Projecte d’ampliació de l’explotació d’argila Carmen nú. 4070, situada al
paratge la Serra, polígon 5, parcel·les 52, 53, 54, 55 i 102,103,104,105 i 106
(Sidamon, Pla d'Urgell).
57. Projecte d’extracció de pedra d’escullera en el paratge la Roca (Perafita,
Osona).
58. Projecte de legalització de la pedrera Sant Ramon I situada al polígon 4, 
parcel·les 81 i 103 i polígon 1, parcel·la 103 (Sant Ramon, Segarra).
59. Activitat extractiva en el paratge conegut com els Sangles Vells (les Masies
de Roda, Osona).
60. Activitat extractiva en el paratge de les Planes (Orís (Can Branques), Osona).
61. Activitat extractiva en el paratge Molinots (Colomers, Baix Empordà).
62. Projecte bàsic de clausura i restauració de la pedrera d’Enviny mitjançant
rebliment controlat amb rebuig d’enderrocs i d’altres residus inerts de la cons-
trucció (Sort, Pallars Sobirà).
63. Activitat extractiva al paratge Pla d’Aguilera (Òdena, Anoia).
64. Projecte d’ampliació de la pedrera la Closa (Belianes, Bellpuig, Urgell).
65. Activitat extractiva de roca sorrenca a Talladell (Tàrrega, Urgell).
66. Activitat d’aprofitament de recursos minerals anomenada els Riells situada
al terme municipal de Colomers (Colomers, Baix Empordà).
67. Autorització de la gravera Peres III al polígon 16, parcel·la 25C (Els Alamús,
Segrià).
68. Projecte d’autorització de la gravera Malpartit al polígon 2, parcel·la 18
(Torrefarrera, Segrià).
69. Realització de l’estudi ambiental per una activitat extractiva en part de les
finques Riu d’Or i Torrebruna (Sallent, Bages).
70. Projecte de sol·licitud d’autorització d’explotació per l’aprofitament de
recursos de la secció A pedrera Maria del Mar (Riudoms, Baix Camp).
71. Projecte d’ampliació de la pedrera Pla de Violes, situada al polígon 502, par-
cel·les 7 i 8 (Torrelameu, Noguera).
72. Activitat d’extracció i/o tractament de recursos minerals situada al polígon
3, parcel·les 211, 213, 214, polígon 3, parcel·les 327,329 (Anglesola, Urgell).
73. Realització de l’estudi ambiental per una activitat extractiva en part de les
finques Mas de Sant Pere i Sellerés (Sallent, Bages).
74. Realització de l’estudi ambiental per una activitat extractiva d’àrids
al·luvials en part de la finca en el paratge Can Colau (Montmajor, Berguedà).
75. Projecte d’explotació de la pedrera al mas l’Alsina (Brunyola, Selva).
76. Activitat extractiva de la sorrera Falgas 04 situada al paratge el Bosc del Baró
(Foixà, Baix Empordà).
77. Projecte d’ampliació de la pedrera Joan situada al paratge Can Garriga, 
polígon 2, parcel·la 71 (Clariana de Cardener, Solsonès).
78. Projecte d’ampliació i reordenació de les activitats extractives de la secció A:
sorra i pedra calcària, anomenada Àrids Bofill (Regencós, Baix Empordà).
79. Projecte d’explotació Pedrera Càrdenes (Roquetes, Baix Ebre).
80. Activitat minera temporal d’aprofitament de recursos de la secció A: 
extracció de terres, anomenada Puig Roca (Esponellà, Pla de l'Estany).
81. Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Extracción de gravas en el para-
je Sots de Bassella (Bassella, Alt Urgell).
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82. Projecte de legalització de la pedrera Cabrall, situada al polígon 9, parcel·la
460 (Juneda, Garrigues).
83. Autorització ambiental de l’explotació anomenada finca Teudis -03, ubicada
en el paratge la Serreta (Artés, Bages).
84. Projecte d’ampliació de l’activitat extractiva anomenada Jornet-Ampliació 3
(Monistrol de Calders, Bages).
85. Projecte d’ampliació de la pedrera Montlleó núm.2513. (Castellgalí, Bages).
86. Ampliació d'una activitat extractiva de graves per a la construcció
(Peramola, Alt Urgell).
87. Projecte d’explotació de la pedrera al Mas l’Alsina (Brunyola, Selva).
88. Projecte d’autorització de la pedrera Belianes al polígon 4, parcel·la 134 i
polígon 5, parcel·la 157 (Belianes, Urgell).
89. Projecte d’autorització de la gravera La Plana Porta al polígon 6, parcel·la 96
(Térmens, Noguera).
90. Activitat extractiva al paratge La Vinya del Batllevell, al nucli Ogern
(Bassella, Alt Urgell).
91. Explotació i restauració ecològica de la pedrera la Mora III (Sagàs, Berguedà).
92. Activitat extractiva al municipi de Querol (Querol, Alt Camp).
93. Projecte d’ampliació i reordenació de les activitats extractives de la secció A:
sorra i pedra calcària, anomenada Àrids Bofill (Regencós, Baix Empordà).
94. Ampliació d'una explotació minera d'extracció de margues (Ogassa,
Ripollès).
95. Projecte d’activitat extractiva del paratge de Can Lluró (Sant Celoni, Vallès
Oriental).
96. Explotació i restauració de la pedrera el Mas (Olost, Osona).
97. Activitat minera temporal d’aprofitament de recursos de la secció A: 
àrids al·luvials, que s’anomenarà Can Prat (Sant Gregori, Gironès).
98. Activitat minera temporal d'aprofitament de recursos de la secció A: 
àrids d'al·luvial que s'anomena El Sorralet-2 (Bordils, Gironès).
99. Estudi d’impacte ambiental i Programa de restauració a la pedrera anomenada
El Xipré amb motiu de la seva ampliació (el Masroig, Priorat).

Activitats recreatives
1. Instal·lació d’un polígon de tir olímpic a la finca de Cal Teuler (Navàs, Bages).
2. Projecte de les instal·lacions per a la pràctica de Motociclisme off road a la
Bastida de Tost (Ribera d'Urgellet (el Pla de Sant Tirs), Alt Urgell).
3. Projecte de construcció d’un camp de futbol a la Casa de colònies de 
Can Bajona (Clariana de Cardener, Solsonès).
4. Projecte d’una residència canina –eqüestre– felina i d’altres animals de 
companyia, situada a la finca de Can Puig (Sant Ferriol, Garrotxa).
5. Projecte de millora de les pistes Alabau i Pedró, telecadira Pla d’Anyella a 
l’estació d’esquí de la Molina (Alp, Cerdanya).
6. Implantació d’un establiment en espai obert per al desenvolupament d’activi-
tats recreatives (Cardedeu, Vallès Oriental).
7. Estudi d’impacte ambiental per a la realització d’un càmping (Alp, Cerdanya).
8. Ampliació de la casa club de golf a l’Empordà Golf Club Holding, SA (Gualta,
Baix Empordà).
9. Projecte bàsic de zona d’oci al Carrer Formentera (Pla dels Pins) (Blanes,
Selva).
10. Estudi d’impacte ambiental del complex turístic Tortosa Golf Resort
(Tortosa, Baix Ebre).
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11. Projecte bàsic d’equipaments poliesportius i serveis complementaris
(Clariana de Cardener, Solsonès).
12. Ampliació del camp de vol d’ultralleugers del Club Aeronàutic de Catalunya
(Sant Feliu de Buixalleu, Selva).
13. Projecte de construcció d’un circuit de karts (Aitona, Segrià).
14. Projecte de construcció d'un circuit de karts al polígon 505, parcel·la 58
(Menàrguens, Noguera).
15. Construcció d'un camp de golf en sòl no urbanitzable en el Centre Recreatiu
Turístic de Vila-seca / Salou (Salou, Vila-seca, Tarragonès).
16. Legalització de l'activitat Club de Petanca la Masia de Riudoms, parcel·la 28
del polígon 39 (Riudoms, Baix Camp).
17. Construcció de dos edificis auxiliars al camp del Golf Par 3 la Garriga 
(la Garriga, Vallès Oriental).
18. Projecte d’instal·lació d’un centre hípic (Fontanilles, Baix Empordà).
19. Projecte d’ampliació de la xarxa de neu artificial a les pistes de Bassada i
Gran Diagonal a l’estació d’esquí de Boí Taüll Resort (La Vall de Boí (Barruera),
Alta Ribagorça).
20. Projecte d’instal·lació activitat hipoteràpia ecològica a la finca Mallol Gran
de Vilarnadal, a Masarac (Masarac, Gironès).
21. Legalització de l’activitat de Paintball Natura (Sant Celoni, Vallès Oriental).
22. Activitat de paint-ball a la finca Can Pinell de Pagès a Santa Maria de
Palautordera (Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental).
23. Projecte per a la construcció d’una pista poliesportiva (Setcases, Ripollès).
24. Sol·licitud de Llicència Ambiental del projecte d’execució d’un circuit de
motocròs i un altre de supercr, ubicats al terme municipal de Capmany
(Capmany, Alt Empordà).
25. Projecte d’instal·lació d’un centre hípic al polígon 2, parcel·la 177 (Esterri
d'Àneu, Pallars Sobirà).
26. Projecte de legalització d’una activitat hípica al polígon 2 parcel·la 226
(Alcarràs, Segrià).
27. Col·locació d’herba artificial al camp de futbol d’Amer (Amer, Selva).
28. Projecte de construcció d’una nau per a usos múltiples de la casa de 
colònies Els Estanys(Capmany, Alt Empordà).
29. Projecte d’instal·lació d’un Centre Esportiu d’Oci del Motor a situar a la
Carretera Nacional 240, km 77.100 (Juneda, Garrigues).
30. Projecte d’instal·lació d’una activitat consistent en un picador de cavalls al
paratge Collestret, polígon 2, parcel·les 154, 155 i 277 (Alcarràs, Segrià).
31. Projecte de construcció d’un Centre Esportiu d’Oci del Motor, al polígon 13,
parcel·les 19 i 20 (Torregrossa, Pla d'Urgell).

Altres
1. Projecte de protecció del jaciment prehistòric de la Roca dels Bous a Sant
Llorenç de Montgai (Camarasa, Noguera).
2. Instal·lació d’una cabina per a la xarxa d’estacions de mesura de la contami-
nació atmosfèrica (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs), Baix Camp).

Aeroports
3. Estudio Previo de Impacto Ambiental del proyecto Puesta en categoría II/III
del Aeropuerto de Girona (Aiguaviva, Gironès) (Vilobí d'Onyar, Selva).
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Aparcaments
4. Projecte executiu de les obres de construcció d’un aparcament subterrani a
Ciutat Meridiana del Districte de Nou Barris a Barcelona (Barcelona, Barcelonès).

Estacions de servei
5. Projecte d’implantació i construcció d’una benzinera a Castelladral al PK
53+956 de la carretera C-1410 (Navàs, Bages).
6. Projecte de reforma de l’edifici de l’estació de servei, situada a la carretera 
N-II, PK 731 (MD) a Vilafreser (Vilademuls, Pla de l'Estany).
7. Reformes a l’actual Estació de Servei propietat d’Armengol Morales, SLU
(Puigcerdà, Cerdanya).
8. Platges Projecte de restauració de la platja de l’Estany Gelat (Mont-roig del
Camp, Baix Camp).

Ports
9. Projecte bàsic de dàrsena esportiva al Port de Cubelles (Cubelles, Garraf).
10. Dragatge per raons de seguretat en la navegació. Millora del calat a l’accés
sud al port interior del Port de Barcelona. (Reiteració de sol·licitud d’informe i
comunicació d’inici actuacions) (Barcelona, Barcelonès).
11. Adaptació de l’expedient de dragatge de Moll Prat (en la seva Fase 2) (el Prat
de Llobregat, Baix Llobregat).
12. Adaptació puntual de l’expedient de dragatge del Moll Prat de la Fase I al
Port de Barcelona (el Prat de Llobregat, Baix Llobregat).
13. Estudi d’impacte ambiental del Projecte de concessió per a la construcció i
explotació de la dàrsena interior esportiva de Sant Carles de la Ràpita (Sant
Carles de la Ràpita, Montsià).

Concentracions parcel·làries
1. Estudi d’impacte ambiental de la Concentració parcel·lària de la zona regable
dels termes municipals de Peramola i Bassella (Alt Urgell).

Dipòsits controlats/Plantes de reciclatge
2. Projecte d’ampliació del monodipòsit controlat de terres i runes de l’Urgell
(Tàrrega, Urgell).
3. Projecte bàsic i d’execució de la deixalleria rural (Preixana, Urgell).
4. Projecte bàsic i d’execució de la deixalleria rural (Verdú, Urgell).
5. Projecte d’implantació d’una planta de compostatge en piles voltejades amb
aireació forçada al polígon 501, parcel·la 5 (Menàrguens, Noguera).
6. Planta de reciclatge i valorització de residus de construcció i demolició (Sant
Jaume dels Domenys, Baix Penedès).
7. Instal·lació d’un dipòsit controlat de terres i runes (Viladamat, Alt Empordà).
8. Àrea de reciclatge de residus municipals de Torà (Segarra).
9. Projecte bàsic i d’execució de la deixalleria rural (Castellserà, Urgell).
10. Instal·lació d’una planta de reciclatge de residus de la construcció i demolició
(RCD) en el paratge anomenat Sant Genís (Martorell, Baix Llobregat).
11. Projecte de clausura d’un punt d’abocament incontrolat de runes i residus
de la construcció situat a l’indret del Congost (Gósol, Berguedà).
12. Projecte d’instal·lació d’una planta de transferència i reciclat de runes i
altres residus de la construcció al paratge Can Grasses (Ripollet, Vallès
Occidental).
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13. Proyecto Informativo para la eliminación de la contaminación química en
el Embalse de Flix en la comarca de Ribera d’Ebre (Flix, Ribera d'Ebre).
14. Instal·lació d'una planta de valorització de residus no especials
(Palamós,Baix Empordà).
15. Instal·lació d’una central de reciclatge de runes i materials d’enderroc
(Sanaüja, Segarra).
16. Projecte d’ampliació del monodipòsit controlat de terres i runes (Viladamat,
Alt Empordà).
17. Projecte del Dipòsit controlat de Residus de classe I i II de Vacamorta
(Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Baix Empordà).
18. Centre de tractament de runes i enderrocs del Bages (Cetruba) (Castellnou
de Bages, Bages).
19. Planta de reciclatge i transferència de runa (el Pont de Suert, Alta Ribagorça).
20. Projecte d’ampliació del monodipòsit controlat de terres i runes de l’Urgell
(2 versions, enllaç amb la segona) (Tàrrega, Urgell).
21. Estudi d’impacte ambiental del futur Ecoparc- 4 (els Hostalets de Pierola,
Anoia).
22. Planta de reciclatge i monodipòsit controlat de terres i runes (Porqueres
(Mata), Pla de l'Estany).
23. Monodipòsit controlat de terres i runes (Ribera d'Urgellet (el Pla de Sant
Tirs, Alt Urgell).
24. Projecte d’ampliació d’un dipòsit controlat de residus a la partida Bellfort,
Polígon 8, parcel·les 52, 53 i 109 (Miralcamp, Pla d'Urgell).
25. Planta de selecció i transferència de residus de contenidors d’obra (Calafell,
Baix Penedès).
26. Planta de selecció i transferència de residus de contenidors d’obra 
(Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental).
27. Instal·lació d’una planta de reciclatge de runes per a la construcció en la
finca Can Canals (Fonollosa, Bages).
28. Planta de biomassa forestal de 5 Mwe (Tremp, Pallars Jussà).
29. Planta de selecció i transferència de residus de contenidors d’obra (Pineda
de Mar, Maresme).
30. Activitat d’una planta de selecció i transferència (PST) (Sant Feliu de
Guíxols, Baix Empordà).
31. Planta de selecció i transferència de residus de contenidors d'obra
(Vilamalla, Alt Empordà).
32. Projecte de regeneració d'un espai per activitats extractives i descàrregues
incontrolades de residus mitjançant un dipòsit controlat de residus no perillo-
sos i planta de triatge, al polígon 18 (Castellserà, Urgell).
33. Planta de reciclatge i monodipòsit controlat de terres i runes (Porqueres
(Mata), Pla de l'Estany).
34. Projecte de gestió de residus al polígon industrial Joheria Sud, en el subsec-
tor 1, a la parcel·la 2 (Sant Gregori, Selva).
35. Estudi d’impacte ambiental i projecte de monodipòsit controlat de runes de
la construcció a la pedrera anomenada Mas Blanc (Ullà, Baix Empordà).
36. Projecte d'ampliació del dipòsit comarcal del Solsonès al polígon 4, parcel·la
46 (Clariana de Cardener, Solsonès).
37. Planta de gestió de runa de la construcció al paratge de Toralles (Sant Joan
de les Abadesses, Ripollès).
38. Instal·lació d’una central de reciclatge de runes i materials d’enderroc
(Mont-ras, Baix Empordà).
39. Planta de Selecció i transferència de residus de contenidors d’obra (Alcarràs,
Segrià).



Energia solar
1. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
305 (Juncosa, Garrigues).
2. Instal·lació solar fotovoltaica per connexió a xarxa (Sant Salvador de
Guardiola, Bages).
3. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
87 (Juneda, Garrigues).
4. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 16, parcel·la
67 (Vila-sana, Pla d'Urgell).
5. Projecte d’instal·lació d’un planta solar fotovoltaica a la partida de Castellots,
polígon 16, parcel·la 79 (Arbeca, Garrigues).
6. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 4, parcel·la 22
(el Poal, Pla d'Urgell).
7. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 16, parcel·la
68 (Vila-sana, Pla d'Urgell).
8. Projecte d’instal·lació d’un planta solar fotovoltaica a la partida de Castellots,
polígon 16, parcel·la 79 (Arbeca, Garrigues).
9. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la
69 (Corbins, Segrià).
10. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
87 (Juneda, Garrigues).
11. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10,
parcel·les 35 i 36 (les Borges Blanques, Garrigues).
12. Instal·lació d’una horta solar en uns terrenys agrícoles (Sant Fruitós de
Bages, Bages).
13. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la partida de 
Les Planes, polígon 6, parcel·la 44 (Juncosa, Garrigues).
14. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 11, parcel·la
162 (Torregrossa, Pla d'Urgell).
15. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 6, parcel·les
84 i 91 (Cervià de les Garrigues, Garrigues).
16. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 4, parcel·la
22 (el Poal, Pla d'Urgell).
17. Projecte bàsic d'una planta de generació d'energia amb plaques fotovoltaiques
a Camós (Pla de l'Estany).
18. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
61 (Arbeca, Garrigues).
19. Planta productora d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques
(Riudarenes, Selva).
20. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
26 (Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
21. Instal·lació solar fotovoltaica en la parcel·la 26 del polígon 30 (Amposta,
Montsià).
22. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
26 (Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
23. Projecte d'una instal·lació solar fotovoltaica, polígon 50, parcel·les 41 i 97
(Reus, Baix Camp).
24. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la
75 (Ivars d'Urgell, Pla d'Urgell).
25. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 2, parcel·la
46 (Puiggròs, Garrigues).
26. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 12, parcel·la
1 (les Borges Blanques, Garrigues).
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27. Construcció i instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 16, par-
cel·la 61 (Arbeca, Garrigues).
28. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
98 (Bellpuig, Urgell).
29. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 506,
parcel·la 1 (Torres de Segre, Segrià).
30. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 5, parcel·les
435, 436, 437 i 438 (Juneda, Garrigues).
31. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la carretera Nacional
II, km 478,5 (Sidamon, Pla d'Urgell).
32. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 6, parcel·la
76 (Vila-sana, Pla d'Urgell).
33. Projecte d'instal·lació del Parc Fotovoltaic Albesa PF05-008 al polígon 503,
parcel·les 1, 2, 3 i 39 (Albesa, Noguera).
34. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
5 (Oliola, Noguera).
35. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 8, parcel·la 5
(el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
36. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 27, parcel·la
339 de la Partida de Rufea (Lleida, Segrià).
37. Instal·lació d’una planta solar fotovoltaica d’1 MW (Miralcamp, Pla d'Urgell).
38. Projecte d'instal·lació d'una horta solar fotovoltaica de 500 KWP al polígon
16, parcel·la 22 de Comiols (Artesa de Segre, Noguera).
39. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
43.2 (Bellvís, Pla d'Urgell).
40. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·la
293 (Juneda, Segrià).
41. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica FV Bovera (Bovera,
Garrigues).
42. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·les
157 i 158 (Artesa de Segre, Noguera).
43. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·les
85 i 180 de la partida la Vinya dels Gossos (Cubells, Noguera).
44. Proyecto de huerta solar, en los términos municipales de Aitona y Seròs
(Seròs i Aitona, Segrià).
45. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
61 (Arbeca, Garrigues).
46. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 11, parcel·la
3 (Maials, Segrià).
47. Instal·lació de camp solar fotovoltaic a la parcel·la 10 del polígon 8
(Cabanes, Alt Empordà).
48. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la
69 (Corbins, Segrià).
49. Instal·lació de plaques fotovoltaiques a un camp proper a la finca Santa
Margarida i Sant Julià de Vilatorta (Calldetenes, Osona).
50. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 21, parcel·la
241 (Tàrrega, Urgell).
51. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·les
102,103, 104 i 105 (Golmés, Pla d'Urgell).
52. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 4, parcel·la
35 (Tornabous, Urgell).
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53. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·les
197 i 198 (Sarroca de Lleida, Segrià).
54. Projecte d’instal·lació d’una plana solar fotovoltaica al polígon 16, parcel·la
128 (Arbeca, Garrigues).
55. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 8, parcel·la
110 (el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
56. Projecte d’instal·lació d’una plana solar fotovoltaica al polígon 16, parcel·la
128 (Arbeca, Garrigues).
57. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
61 (Arbeca, Garrigues).
58. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la finca Sala de
Vilandeny (Navès, Solsonès).
59. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
52 (Vilanova de Bellpuig, Urgell).
60. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
98 (Bellpuig, Urgell).
61. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10,
parcel·les 104, 124, 125, 126, 227 i 305, partida Los Colls (Juneda, Garrigues).
62. Projecte d'instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 1, parcel·la
61 (Arbeca, Garrigues).
63. Instal·lació d’una planta generadora d’energia elèctrica mitjançant plaques
solars fotovoltaiques connectada a la xarxa de distribució de 100kW de potència
(Tallada d'Empordà, Baix Empordà).
64. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 5, parcel·la
31 (el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
65. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
110, promoguda pel Sr. Christophe Loevenich (Juneda, Garrigues).
66. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 12, parcel·la
1 (les Borges Blanques, Garrigues).
67. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
39 (Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
68. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 14, parcel·la
40 del paratge Vallmanya (Alcarràs, Segrià).
69. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 4, parcel·la
28 (Ivars d'Urgell, Pla d'Urgell).
70. Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 100 KW connectada a xarxa a la
finca de Can Martí (Santa Eulàlia de Ronçana (La Sagrera), Vallès Oriental).
71. Camp solar fotovoltaic de 22,6 KWP connectat a la xarxa elèctrica a Cal
Rubió (Santa Maria de Miralles, Anoia).
72. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
110 promoguda per Patrícia Murtra Bonet (Juneda, Garrigues).
73. Camp solar de 922,5 Kwp connectat a la xarxa elèctrica a Cal Rubió (Santa
Maria de Miralles, Anoia).
74. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
110 promoguda per Borja Berenguer Mato (Juneda, Garrigues).
75. Instal·lació d’un sistema de generació d’energia elèctrica mitjançant plaques
solars fotovoltaiques (Viladasens, Gironès).
76. Planta productora d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques
(Riudarenes, Selva).
77. Instal·lació solar fotovoltaica a la finca Mas Llop (Peralada, Alt Empordà).
78. Instal·lació d’una central solar fotovoltaica de 100 KW a l’indret conegut
com les Casetes del Puig (Castellbell i el Vilar (el Borràs, Bages).



79. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·les
69 i 70 (Corbins, Segrià).
80. Sistema fotovoltaic connectat a la xarxa d’un parc solar de 2 MW a la
comarca de les Garrigues, al polígon 2, parcel·les 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 del
paratge Plans (Puiggròs, Garrigues).
81. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
125 (Bellvís, Pla d'Urgell).
82. Instal·lació de dues plantes generadores d’energia elèctrica mitjançant 
plaques solars fotovoltaiques connectada a la xarxa de distribució de 95 kW 
de potència (Palafrugell, Baix Empordà).
83. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 8, parcel·la
102 (el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
84. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·la
461 i 462 (Juneda, Garrigues).
85. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·la
461 (Juneda, Garrigues).
86. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·les
483, 452, 454, 455, 456, 457 BONDISUN SL (Juneda, Garrigues).
87. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·les
483, 452, 454, 455, 456, 457 MANLYSUN SL (Juneda, Garrigues).
88. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·les
483,452, 454, 455, 456, 457 MOASUN SL (Juneda, Garrigues).
89. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·les
483,452, 454, 455, 456, 457 TAMARAMASUN SL (Juneda, Garrigues). 
90. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a la partida La Quadra,
polígon 4, parcel·la 79 (Camarasa, Noguera).
91. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a la finca Can
Pedrolet,polígon 4, parcel·la 79 (Camarasa, Noguera).
92. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
110, promoguda per Inversiones Solares Sunergy, SLL (Juneda, Garrigues).
93. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 8, parcel·la
103 (el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
94. Ampliació de camp solar fotovoltaic de 30 KW nominals connectat a la
xarxa elèctrica a Cal Rubió (Santa Maria de Miralles, Anoia).
95. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 8, parcel·la
103 (el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
96. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 5, parcel·la
285 (Juneda, Garrigues).
97. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 4, parcel·la
276 (Camarasa, Noguera).
98. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la
158 (Montgai, Noguera).
99. Projecte d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic al polígon 22, parcel·la 56,
sol·licitat per l’empresa MAS VELL SUN ENERGY, SL (les Borges Blanques,
Garrigues).
100. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 20,
parcel·la 48 (les Borges Blanques, Garrigues).
101. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10,
parcel·la 110 promoguda per Vivian Tichauer (Juneda, Garrigues).
102. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 8, parcel·la
103 (el Palau d'Anglesola, Pla d'Urgell).
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103. Instal·lació d’una planta generadora d’energia elèctrica mitjançant plaques
solars fotovoltaiques connectada a la xarxa de distribució de 80kW de potència
(Sant Jordi Desvalls, Gironès).
104. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10,
parcel·la 3 de la partida Lo Merlet (Vila-sana, Pla d'Urgell).
105. Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Mas la Caseta d’en Grau
(Calldetenes, Osona).
106. Instal·lació de camp solar fotovoltaic (80 KW) connectat a xarxa elèctrica a
la finca rústica Viñals (Súria, Bages).
107. Projecte bàsic d’una planta de generació d’energia amb plaques fotovoltai-
ques (Camós, Pla de l'Estany).
108. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 9, parcel·la
29 (Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
109. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 7, parcel·la
160 (Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
110. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 502, par-
cel·les 18 i 19 (Albesa, Noguera).

Explotacions agrícoles-ramaderes
1. Projecte de legalització, construcció i ampliació d'una explotació avícola 
d'engreix a la partida Vallmajor, polígon 1, parcel·les 33 i 34 (la Granadella,
Garrigues).
2. Projecte de rehabilitació d'un magatzem per a destinar-lo a allotjament de
treballadors temporers (Torres de Segre, Segrià).
3. Construcció d’un granja porcina de truges (Aitona, Segrià).
4. Projecte de construcció d’una explotació ramadera de porcí d’engreix al 
polígon 30 parcel·les 12, 14, 15, 18, 23 (Térmens, Noguera).
5. Projecte d'ampliació d'una granja porcina al polígon 2, parcel·les 45 i 46
(Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
6. Trasllat i adequació de l’explotació porcina d’engreix Granja Josa (Arbeca,
Garrigues).
7. Projecte d'ampliació d'una granja porcina al polígon 6, parcel·les 98, 99 i 100
(Oliola, Noguera).
8. Projecte construcció d'un celler a polígon 26, parcel·la 9 a Falset (Falset,
Priorat).
9. Projecte de rehabilitació d’edificis existents al Mas Notari per a allotjament
de temporers, situat al polígon 16, parcel·la 46 (Torres de Segre, Segrià).
10. Projecte d'ampliació d'una explotació avícola d'engreix a la finca Cuiné, al
polígon 7, parcel·la 36 (Pinós, Solsonès).
11. Projecte d’ampliació d’una explotació porcina d’engreix situada a la partida
Argilaga, polígon 3, parcel·la 96 (Alcoletge, Segrià).
12. Avantprojecte d’un allotjament de treballadors temporers (Gualta, Baix
Empordà).
13. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al polígon 7, parcel·la 133,
partida Aubac (Vilanova de la Barca, Segrià).
14. Instal·lació d’un hivernacle a la finca del polígon 12, parcel·la 312 (Torroella
de Montgrí, Baix Empordà).
15. Projecte de construcció d’una explotació agrària a Can Rufà (Figaró-
Montmany (Figaró), Vallès Oriental).
16. Construcció d’un celler ubicat dins la finca el Lloar (el Lloar, Priorat).
17. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al polígon 006, parcel·les 151,
152, 155 de la partida dels Masos (Llardecans, Segrià).
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18. Planta per a la valorització energètica de productes procedents de la trans-
formació de residus d’origen animal (la Granja d'Escarp, Segrià).
19. Avantprojecte constructiu d’un magatzem agrícola per a cultiu de plantes
ornamentals al terreny amb referència cadastral 17153A00100074000MO al
terme municipal de Regencós (Regencós, Baix Empordà).
20. Ampliació i canvi d’orientació productiva de l’explotació porcina
Jaumandreu (Fonollosa, Bages).
21. Projecte d’instal·lació d’una explotació porcina anomenada Majà Pons al
Camí de Gàver a Cal Rubió (parcel·la 19 del polígon 8) (Pujalt, Anoia).
22. Projecte d'ampliació i adequació d'una explotació porcina al polígon 7, 
parcel·la 34 de la partida Granges Castells (Alcarràs, Segrià).
23. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al polígon 8, parcel·la 95 de la
partida Montagut (Alcarràs, Segrià).
24. Reconversió i adequació de l’explotació ramadera Granja Llobet (Sant Guim
de Freixenet, Segarra).
25. Rompuda a la zona dels Clapers de la finca Fornell (Riner, Solsonès).
26. Ampliació i adequació de l’explotació porcina de cicle tancat Granja Tero
(Juneda, Garrigues).
27. Projecte d’implantació d’una activitat pecuària d’engreix de porcs, al paratge
Aspres de Serra (Serra de Daró, Baix Empordà).
28. Projecte per adequació a la llei 3/1998 i ampliació d'activitat de l'explotació
porcina Cant d'Orgues, situada al polígon 1, parcel·les 20, 36 i 169 (Vilanova
d'Escornalbou, Baix Camp).
29. Projecte d’instal·lació d’una explotació ramadera al polígon 05, parcel·la 27
(Oliola, Noguera).
30. Projecte d’instal·lació d’una explotació ramadera al polígon 03, parcel·la 254
(Oliola, Noguera).
31. Autorització d’ús de terreny ubicat davant de Can Illus per a l’emmagatze-
matge de fusta (Brunyola, Selva).
32. Projecte de construcció d’un celler a la parcel·la 4 del polígon 7 del munici-
pi de Capçanes (Capçanes, Priorat).
33. Llicència d’obres d’una nau destinada a magatzem agrícola a Sant Miquel de
Tudela (Cervera, Segarra).
34. Trasllat del centre agroindustrial a les parcel·les 60, 61 i 64 del polígon 116
a la Canonja (Tarragona, Tarragonès).
35. Projecte d’ampliació d’una granja porcina d’engreix al polígon 5, parcel·la
95 (les Avellanes i Santa Linya (les Avellanes), Noguera).
36. Projecte d’ampliació d’una granja porcina de truges al polígon 1, parcel·les
258 i 259 (la Molsosa, Solsonès).
37. Projecte d'ampliació d'una explotació ramadera de bestiar porcí d'engreix a
la partida les Portelles, polígon 2, parcel·les 324 i 325 (l’Espluga Calba,
Garrigues).
38. Projecte d’ampliació d’una granja porcina i bovina al polígon 5, parcel·la 84
(Almacelles, Segrià).
39. Augment de capacitat i adequació de l’explotació porcina d’engreix
Explotació Palau (Juneda, Garrigues).
40. Construcció d’un magatzem agrícola (Olivella, Garraf).
41. Projecte d’explotació porcina d’engreix a la parcel·la 32 del polígon 12
(Penelles, Noguera).
42. Projecte d’ampliació d’una explotació porcina situada al polígon 003, par-
cel·la 064, subparcel·la M (la Baronia de Rialb (Gualter), Noguera).
43. Activitat de preparació de substrats agrícoles (Castell-Platja d'Aro (Platja
d'Aro), Baix Empordà).
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44. Projecte d'instal·lació d'una explotació ramadera porcina de producció de
garrins al polígon 512, parcel·la 27 (Albesa, Noguera).
45. Projecte de millora d’una explotació porcina en fase de multiplicació 
al polígon 21, parcel·la 67, finca Els Pins de la partida Fenollet (Almenar, Segrià).
46. Construcció d’un celler d’elaboració de vins i caves (Font-rubí (Guardiola de
Font-rubí), Alt Penedès).
47. Projecte d’ampliació d’una explotació porcina situada a la partida Salat,
polígon 4, parcel·la 316 (Arbeca, Garrigues).
48. Projecte d'adequació i millora d'una explotació porcina de cicle tancat al
polígon 9, parcel·la 50 i polígon 13, parcel·la 54 de la partida Vinquin (Bell-lloc
d'Urgell, Pla d'Urgell).
49. Projecte d'ampliació i adequació d'una explotació porcina d'engreix al 
polígon 12, parcel·la 14 de la partida Lo Pradell (Torregrossa, Pla d'Urgell).
50. Construcció de 2 naus d'engreix de porcs al Paratge Serra Mas Carreras-
Polígon 1, parcel·les 14, 16, 159 i 221 (Llers, Alt Empordà).
51. Trasllat i adequació de l’explotació ramadera Ramon Solsona Capell
(Torregrossa, Pla d'Urgell).
52. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina de producció de garrins al
polígon 6, parcel·la 16 de la partida Montagut (Alcarràs, Segrià).
53. Ampliació i adequació de l’explotació porcina d’engreix Granja Pont
(Juneda, Garrigues).
54. Projecte de perfeccionament del centre agroindustrial a la parcel·la 37 del
polígon 39 (Cambrils, Baix Camp).
55. Projecte d’ampliació i adequació d’una explotació porcina d’engreix situada
al polígon 1, parcel·la 2 (Oliola, Noguera).
56. Canvi d’orientació productiva i ampliació d’una explotació porcina situada
al polígon 4, parcel·les 179, 180 i 181 (la Granadella, Garrigues).
57. Construcció d’una explotació porcina d’engreix Canonges situada al polí-
gon 7, parcel·la 4 (Alcarràs, Segrià).
58. Avantprojecte d’un habitatge aïllat per a temporers, parcel·la 20, polígon 15
(Rabós, Alt Empordà).
59. Construcció d’un habitatge aïllat a la finca el Pla de Sant Jaume (el Brull,
Osona).
60. Projecte d'implantació d'una activitat de producció de vermihumus (adob
orgànic per a cucs), al paratge Molinera, polígon 3, parcel·la 141 i al paratge
Bassa, polígon 2, parcel·la 25 (Montgai, Noguera).
61. Projecte Recopilatori per a la cria i emancipació de falcons (Odèn
(Cambrils), Solsonès).
62. Projecte d’explotació porcina d’engreix a les parcel·les 64 i 72 del polígon
10 (Llardecans, Segrià).
63. Projecte de modificació del projecte d’un trull d’oli d’oliva a la finca el
Beurat (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà).
64. Projecte d’ampliació i adequació d’una explotació avícola d’engreix de
pollastres al polígon 3, parcel·la 56 de la partida Pla Corral (Alcarràs, Segrià)
65. Anivellament d’una finca per al seu ús agrícola (Sanaüja, Segarra).
66. Projecte de construcció d’un cobert forestal al paratge Puig d’en Carreres
(Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Sant Sadurní de l'Heura), Baix
Empordà).
67. Projecte d’adequació a la llei 3/98 i ampliació en fases d’una explotació por-
cina d’engreix situada al polígon 504, parcel·la 1 (Menàrguens, Noguera).
68. Construcció d’un cobert agrícola en sòl no urbanitzable (Sant Pere
Sallavinera, Anoia).



69. Projecte de legalització i ampliació d’un nucli zoològic (Sant Gregori,
Gironès).
70. Projecte d’explotació porcina d’engreix a la parcel·la 64 del polígon 10
(Llardecans, Segrià).
71. Activitat de granja a Can Gavina (Maçanet de la Selva, Selva).
72. Ampliació d’una explotació porcina d’engreix El Vilot situada al polígon 6,
parcel·la 1 (Alcarràs, Segrià).
73. Ampliació d'una explotació porcina de cria a la Granja Palau (Sagàs,
Berguedà).
74. Projecte d’ampliació i adequació d’una explotació bovina situada al polígon
11, parcel·la 114 de la partida l’Era Vella (Vallfogona de Balaguer, Noguera).
75. Ampliació d'una explotació porcina de cicle tancat (Calaf, Anoia).
76. Projecte de construcció d’una planta de tractament i reducció de purins, al
polígon 7, parcel·les 40 i 41 (Torregrossa, Pla d'Urgell).
77. Adequació i ampliació de l'explotació ramadera de porcí de producció de
garrins Mas Roig amb marca oficial 831:FM (Torrefeta i Florejacs (Torrefeta),
Segarra).
78. Construcció d’un magatzem agrícola al Mas Varrà, polígon 23, parcel·la 10
(la Selva del Camp, Baix Camp).
79. Construcció d’un celler d’elaboració de vins al polígon 2, parcel·la 6
(Algerri, Noguera).
80. Avantprojecte d’hivernacle i casa amb pou a la parcel·la 110 del polígon 7
(Llers, Alt Empordà).
81. Construcció d’un habitatge rural i explotació agrícola emplaçat en una finca
rústica anomenada Prat de les Pruneres (Isòvol (All), Cerdanya).
82. Projecte d’ampliació d’una Central Hortofructícola ubicada al polígon 22,
parcel·les 10, 12 i 13 del paratge Faira (Aitona, Segrià).
83. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al polígon 5, parcel·la 328
(Balaguer, Noguera).
84. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina situada al polígon 009, 
parcel·les 132 i 133 (Foradada, Noguera).
85. Avantprojecte Fase 2 de desenvolupament del Viver Àcer al paratge la Costa
(Brunyola, Selva).
86. Millores en la gestió mediambiental i reconversió d’una part de les
instal·lacions que allotgen bestiar (Cassà de la Selva, Gironès).
87. Projecte d'ampliació i adequació d'una activitat porcina de reproducció al
polígon 9, parcel·la 78 (Puigverd d'Agramunt, Urgell).
88. Projecte de canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera Granja
Freixes (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà).
89. Explotació ramadera a la finca Mas Rovira (Santa Maria d'Oló, Bages).
90. Projecte de trasllat de la granja Punsic-1 a la finca Xeuxé (Avinyó, Bages).
91. Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al polígon 003, parcel·les 204
i 206 (Oliola, Noguera).
92. Projecte d’ampliació d’una explotació porcina d’engreix al polígon 1, par-
cel·la 86, 87 i 89 (Castellnou de Seana, Pla d'Urgell).
93. Projecte de construcció d'una explotació porcina al polígon 8, parcel·la 57
(la Portella, Segrià).
94. Projecte de construcció d'una explotació ramadera de porcí d'engreix al polí-
gon 502, parcel·la 156 (Castelló de Farfanya, Noguera).
95. Projecte d’ampliació d’una granja porcina d’engreix al polígon 11, parcel·les
67 i 68 de la partida Culleras (Puigverd de Lleida, Segrià).
96. Projecte d'ampliació i adequació d'una explotació porcina d'engreix situada
al polígon 7, parcel·les 94 i 268 de la partida Bufarra (Soses, Segrià).
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97. Projecte d’ampliació d’una explotació porcina situada al polígon 5, parcel·la
511 de la partida Teuleries (la Granja d'Escarp, Segrià) (Sant Mateu de Bages,
Bages).

Gasoductes/Oleoductes
1. Projecte per l’Autorització Administrativa de les instal·lacions de Gas Natural
Conducció en APA a Sant Pau de Segúries i connexió a la indústria Estebanell i
Pahisa (Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripollès).
2. Projecte d’instal·lació d’emmagatzematge i distribució de GPL amb dipòsit fix
pel subministrament de gas propà canalitzat (Talarn, Pallars Jussà).
3. Projecte de gasoducte APA (Tivissa, Ribera d'Ebre).
4. Desdoblamiento oleoducto Tarragona – Lleida – Zaragoza – Fase III (Perafort,
La Pobla de Mafumet, Tarragonès).
5. Estació d’emmagatzematge de GLP (propà) i la canalització de distribució per
al nucli de Masarac (Masarac, Alt Empordà).
6. Projecte de construcció del centre d'emmagatzematge i xarxa de distribució
de gas (Rialp, Pallars Sobirà).

Parcs eòlics
1. Parc eòlic de Corbera d’Ebre (Corbera d'Ebre, Terra Alta).
2. Torre de mesura eòlica a la partida anomenada els Segalassos situada al polí-
gon 15, parcel·la 63 (Vilanova de Prades, Conca de Barberà).
3. Parc eòlic de la Jonquera (la Jonquera, Alt Empordà).
4. I. prospecció arqueo. sense autorització DGPC a Projecte parc eòlic la
Fatarella i parc eòlic Corbera d'Ebre (la Fatarella, Corbera d'Ebre, Terra Alta).
5. Projecte bàsic del parc eòlic la Coma (Cabacés, Priorat) (la Palma d'Ebre,
Vinebre, Ribera d'Ebre).
6. Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al parc eòlic de
Capmany (Capmany, Alt Empordà).
7. Projecte de parc eòlic Puig de la Font (Pradell de la Teixeta, Priorat).
8. Informació sobre afectació al patrimoni de les diferents centrals eòliques i el
filat elèctric de la Terra Alta (Terra Alta).
9. Sol·licitud d’informació del projecte del Parc Eòlic Coll de Som II (Tivenys,
Baix Ebre).
10. Parc eòlic Tivenys (Tivenys, Baix Ebre).
11. Instal·lació d’una torre de mesura de dades de vent al municipi d’Espolla
(Espolla, Alt Empordà).
12. Projecte executiu del parc eòlic Serra de Vilobí (Fulleda, Tarrés, Garrigues).
13. Parc eòlic Ràfols (Tarrés, Garrigues).
14. Sol·licitud d’Autorització administrativa del parc eòlic la Coma, als termes
municipals de Cabacés i Vinebre i la Palma d’Ebre (Cabacés, Priorat) (la Palma
d'Ebre, Vinebre, Ribera d'Ebre).
15. Parc eòlic Riba-roja (Riba-roja d'Ebre, Ribera d'Ebre).
16. Parc eòlic Pontons Oest (Pontons, Alt Penedès).
17. Pronunciament sobre la suficiència de la documentació del projecte i l’estudi
d’impacte ambiental del Parc eòlic Ampliació de Montargull (Llorac, Conca de
Barberà) (Talavera, Segarra).
18. Autorització administrativa i aprovació del projecte del parc eòlic Passamilàs
(Biure, Alt Empordà).
19. Parc eòlic de Pinós (Pinós, Solsonès).
20. Parc eòlic Carabers (el Molar, la Figuera, Priorat) (Garcia, Ribera d'Ebre).
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21. Modificació del traçat en planta del projecte constructiu de Millora local.
Millora de nus. Ordenació d’accessos a la carretera GI-644. PK 5+050.Tram:
Ullastret (Ullastret, Baix Empordà).
22. Parc eòlic Vilalba (Vilalba dels Arcs, Terra Alta).
23. Parc eòlic de Torregassa (Olius (el Pi de Sant Just, Solsonès).
24. Parc eòlic La Palma (la Palma d'Ebre, Ribera d'Ebre).
25. Parc eòlic Conesa Est (Conesa, Conca de Barberà).
26. Parc eòlic Talavera Nord (Talavera, Segarra).
27. Parc eòlic Savallà II (Savallà del Comtat, Conca de Barberà).
28. Autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la
instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic Pla de
Tossalet (Fulleda, Tarrés, Garrigues).
29. Parc eòlic Pla de Tossalet (Senan, Conca de Barberà) (Fulleda i Tarrés,
Garrigues).
30. Autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la
instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic Serra de
Vilobí II (Fulleda, Tarrés, Garrigues).
31. Projecte per a la instal·lació provisional d’un mòdul prefabricat a la parcel·la
220 del polígon 4 (Espolla, Alt Empordà).
32. Parc eòlic Savallà (Savallà del Comtat, Conca de Barberà).
33. Parc eòlic Pontons Est (Pontons, Alt Penedès).
34. Autorització administrativa, aprovació del projecte d’execució i estudi d’ava-
luació d’impacte ambiental de les instal·lacions de producció elèctrica en règim
especial dels parcs eòlics Ràfols, Pla de Tossalet i Serra de Vilobí II (Fulleda,
Tarrés, Garrigues).
35. Parc eòlic Serra Voltorera i la seva línia elèctrica d’evacuació fins a la subes-
tació de Montblanc (Montblanc, Barberà de la Conca, Alt Camp i Cabra del
Camp, Alt Camp).
36. Jaciment Els Tudossos al parc eòlic Serra de Vilobí (Tarrés i Fulleda,
Garrigues).
37. Parc eòlic de Corbera d’Ebre (Corbera d'Ebre, Terra Alta).
38. Estudi d’impacte ambiental del parc eòlic els Brois (el Pinell de Brai, Terra
Alta).
39. Projecte bàsic del parc eòlic Montoliu de Segarra (Montoliu de Segarra,
Segarra).
40. Projecte bàsic del parc eòlic Ribera d’Ondara (Ribera d'Ondara (Sant Antolí i
Vilanova), Segarra).
41. Instal·lació d’una torre de medició de vent (Cistella, Alt Empordà).
42. Projecte bàsic del parc eòlic Fatarella Nord (la Fatarella, Terra Alta).
43. Projecte bàsic del parc eòlic Els Brois (el Pinell de Brai, Terra Alta).
44. Projecte bàsic del parc eòlic Els Pessells (Horta de Sant Joan, Terra Alta).
45. Projecte constructiu del parc eòlic de la Serra del Tallat (Passanant, Conca de
Barberà) (Vallbona de les Monges, Urgell).
46. Autorització administrativa del parc eòlic Foradades, als termes municipals
de Cabacés i la Bisbal de Falset (la Bisbal de Falset, Cabacés, Priorat).
47. Parc eòlic Talavera Civit (Talavera, Segarra).
48. Parc eòlic de Cantallops i Sant Climent Sescebes (Sant Climent Sescebes,
Cantallops, Alt Empordà).
49. Parc eòlic de Sant Climent Sescebes (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà).
50. Parc eòlic de Llorac (Llorac, Conca de Barberà).
51. Parc eòlic Conesa Oest (Conesa, Conca de Barberà).
52. Parc eòlic Castellfollit (Pujalt, Castellfollit de Riubregós, Anoia).
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53. Projecte del parc eòlic Vallbona d’Anoia i la seva línia elèctrica d’evacuació
(Capellades, la Pobla de Claramunt, Cabrera d'Igualada (Canaletes), la Torre de
Claramunt, Carme, la Llacuna, Vallbona d'Anoia, (Orpí (Can Bou), Anoia).
54. Autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució de la
instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic Serra de
Vilobí II (Fulleda i Tarrés, Garrigues).
55. Autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la
instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic (Tarrés,
Garrigues).
56. Informe sobre les mancances en les prospeccions arqueològiques realitzades
per l’empresa Janus, SL amb motiu de la instal·lació de diferents parcs eòlics.
57. Projecte executiu del parc eòlic l’Era Bella (Pujalt, Anoia).
58. Separata del Modificat projecte bàsic del parc eòlic les Forgues, al terme
municipal de Riudecols (Baix Camp).
59. Parc eòlic Talavera Sud (Talavera, Segarra).
60. Projecte del parc eòlic Ivorra (Ivorra, Segarra).
61. Parc eòlic Ampliació Serra de Rubió II (Rubió, Anoia).
62. Parc eòlic la Fatarella (nous sectors) (la Fatarella, Terra Alta).

Projectes 
1. Memòria ambiental de la rotonda de connexió del sector residencial Melianta
amb la GIP-5121. Tram Banyoles-Melianta (Fontcoberta, Pla de l'Estany).

Reformes masies/finques 
1. Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat al mas La Trilla (Albanyà, Alt
Empordà).
2. Ampliació del Mas Can Salvatella a Sant Joan de les Abadesses (Sant Joan de
les Abadesses, Ripollès).
3. Rehabilitació del mas Can Cristòfol, situat al polígon 1, parcel·la 111
(Llagostera, Gironès).
4. Rehabilitació i reconversió en dos habitatges, dels dos estables del Mas d’en
Baltre (Cadaqués, Alt Empordà).
5. Projecte de construcció d’un magatzem i un camí d’accés a la parcel·la 13b
del polígon 3 (el Molar, Priorat).
6. Avantprojecte de reforma de la masia Mas de Casadevall o Can Neret (Sant
Julià del Llor i Bonmatí (Bonmatí), Selva).
7. Projecte de reforma i rehabilitació de vivenda i edificacions annexes als
Banys de Musser, polígon 17, parcel·la 27 (Lles de Cerdanya, Cerdanya).
8. Projecte de reforma i rehabilitació de vivenda i edificacions annexes al Cal
Mig Vi, polígon 2, parcel·la 50 i polígon 17, parcel·la 25 de Museer (Lles de
Cerdanya, Cerdanya).
9. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en sòl no urbanitzable en el
paratge conegut com Valldemaria (Maçanet de la Selva, Selva).
10. Projecte de reforma del Mas Lledó a Santa Pellaia (Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l'Heura (Sant Sadurní de l'Heura), Baix Empordà).
11. Projecte de rehabilitació d’una vivenda unifamiliar existent a la partida
Fontanet Lo Curt núm. 5 (Lleida, Segrià).
12. Projecte de remodelació d'uns coberts annexos a la Masia Casó, ubicada al
polígon 3, parcel·la 87 (Lladurs, Solsonès).
13. Ampliació d’un habitatge al costat de la carretera de Garrigoles a les Olives,
al mas Artigues (Garrigoles, Baix Empordà).
14. Projecte de rehabilitació de la masia del Clascar de Dalt (Sant Aniol de
Finestres (Sant Esteve de Llémena), Garrotxa).
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15. Rehabilitació del Mas Molinet (Banyeres del Penedès, Baix Penedès).
16. Instal·lació d’una depuradora i restauració de les façanes del Restaurant Cap
de Creus (Cadaqués, Alt Empordà).
17. Rehabilitació de l’habitatge de Campots (el Brull, Osona).
18. Rehabilitació edifici d’habitatge existent a Cal Malluat (Veciana, Anoia)
19. Projecte d’activitats d’establiment destinat a agrobotiga al mas Torroella del
Sallent (Santa Pau, Garrotxa).
20. Rehabilitació parcial del mas La Resclosa (Gualta, Baix Empordà).
21. Rehabilitació d’una masia denominada cal Cucut (Sant Gregori, Gironès).
22. Avantprojecte de rehabilitació de la Masia Can Ponç, en el veïnat de
Puigtorrat (Aiguaviva, Gironès).
23. Projecte de reforma del Mas Juliol a Santa Pellaia (Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l'Heura (Sant Sadurní de l'Heura), Baix Empordà).
24. Construcció d'un habitatge aïllat a la parcel·la núm. 42 del polígon 3 del
cadastre de finques rústiques de Llers (Llers, Alt Empordà).
25. Reforma interior i rehabilitació de masia, polígon 21, parcel·la 9 (Alcover,
Alt Camp).
26. Projecte d’edificació núm.000156/2006 – OMA de l’Ajuntament de Rubí
(Rubí, Vallès Occidental).
27. Reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al veïnat de
Cantallops núm. 6 l Can Tibau (Llagostera, Gironès).
28. Reordenació de l'espai exterior i les edificacions a l'entorn de Can Cansalada
(Vilademuls, Pla de l'Estany).
29. Rehabilitació de la Masia Can Rigau, al terme municipal de Canet d’Adri,
per a l’ús de casa de turisme rural (Canet d'Adri, Gironès).
30. Rehabilitació de la finca de Can Viñas, situada a Pupardines (la Vall d'en
Bas, Garrotxa).
31. Reconstrucció i rehabilitació del Mas Puigmitjà (Sant Miquel de Campmajor,
Pla de l'Estany).
32. Projecte bàsic de reforma i ampliació al Mas Rustei i reforma de magatzem
per usos polivalents (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura(Sant Sadurní de
l'Heura), Baix Empordà).
33. Projecte d’adequació de la masia de Can Pexaques situada a la població de
la Mota (Palol de Revardit, Pla de l'Estany).
34. Obres de reforma a la Masia de Planeses (Sant Ferriol, Garrotxa).
35. Projecte bàsic de reforma de l’habitatge unifamiliar denominat Mas Furgues
(Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura(Sant Sadurní de l'Heura), Baix
Empordà).
36. Canvi d’ús i conversió a turisme rural de la masia Can Pinell de Pagès 
(Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental).
37. Rehabilitació de la masia Can Rigau (Canet d'Adri, Gironès).
38. Projecte de rehabilitació del Mas Gilet, parcel·la 52, polígon 63 de la partida
de Bellisens (Reus, Baix Camp).
39. Projecte d’instal·lació d’un hotel-restaurant a la casa el Riu del Monegal
(Guixers (Valls), Solsonès).
40. Modificació d’ús de la masia Mas Pares del Ter coneguda com a Mas Cua
(Sant Gregori, Gironès).
41. Projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar al polígon 1, parcel·la 87
(Bassella, Alt Urgell).
42. Projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar de nova planta al paratge
de la Devesa (Oliola, Noguera).



43. Rehabilitació de casa unifamiliar aïllada en sòl rústec al Mas Llover (les
Planes d'Hostoles, Garrotxa).
44. Projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 1
parcel·la 153 de Tartareu (les Avellanes i Santa Linya, Noguera).
45. Projecte bàsic de rehabilitació de la masia Torre Bardaleta (Cassà de la Selva,
Gironès).
46. Rehabilitació de Can Pere Feliu (Calonge, Baix Empordà).
47. Projecte de reparació de masia Mas Pujol (Torredembarra, Tarragonès).
48. Projecte d’adaptació de la masia Can Cadernera (Santa Perpètua de Mogoda,
Vallès Occidental).
49. Legalització d'una reforma interior i de la coberta d'una masia de la finca 
El Pinyó (Monistrol de Montserrat, Bages).
50. Ampliació d’una construcció existent a la finca anomenada Mas Devesa a
les Deveses de Salt (Salt, Gironès).
51. Sol·licitud per a l’adaptació d’un magatzem existent com a habitatge en el
municipi de Begur (Begur, Baix Empordà).
52. Reconstrucció i rehabilitació de la Masia de Ca l’Esporga, situada al veïnat
de Puig Marí (Maçanet de la Selva, Selva).
53. Rehabilitació i divisió horitzontal de la masia la Riba (Vilallonga de Ter,
Ripollès).
54. Construcció d’un annex en un habitatge existent (Susqueda (Sant Martí
Sacalm, Selva).
55. Projecte de construcció d’una casa unifamiliar aïllada al polígon 016, 
parcel·la 00063 (Vila-sana, Pla d'Urgell).
56. Rehabilitació de la finca anomenada Mas Palou (Sant Joan les Fonts,
Garrotxa).
57. Avantprojecte de rehabilitació del Mas la Casa Vella (Riudellots de la Selva,
Selva).
58. Rehabilitació de la masia anomenada Mas Ametller (Sant Ferriol, Garrotxa).
59. Avantprojecte de casa unifamiliar annexa a una explotació ramadera a la
Vall d’en Bas (la Vall d'en Bas, Garrotxa).
60. Projecte de construcció en sòl no urbanitzable d’una finca (Sant Andreu de
Llavaneres, Maresme).
61. Proposta de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 
cadastral 4, parcel·les 15 i 16 d (Breda, Selva).
62. Avantprojecte de rehabilitació del Mas Carrera (Mieres, Garrotxa).
63. Projecte de reconstrucció d’un habitatge aïllat a Can Tià (Sant Gregori,
Gironès).
64. Rehabilitació de la finca Cal Foraster (Senan, Conca de Barberà).
65. Reforma parcial de la masia de Can Calderó, Molí d’en Bosch (Riudellots de
la Selva, Selva).
66. Projecte de la reforma i adequació de la masia Can Ventura (Maçanet de la
Selva, Selva).
67. Projecte d’obres d’ampliació de la masia de Can Rocosa consistents en la
construcció d’un porxo (Sant Iscle de Vallalta, Maresme).
68. Projecte d'ampliació de la masia Can Llangort situada a la Partida
Cantacorbs, polígon 1 parcel·la 69 (la Seu d'Urgell, Alt Urgell).
69. Rehabilitació del Mas Vilar (Parlavà, Baix Empordà).
70. Reforma al Mas Aliu (Llagostera, Gironès).
71. Rehabilitació d’un habitatge anomenat Mas Pica (la Bisbal d'Empordà, Baix
Empordà).
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72. Reforma estructural de Mas El Corral (Sant Jaume de Llierca, Garrotxa).
73. Projecte d’obres de consolidació de la casa anomenada La Cabana (Albanyà,
Alt Empordà).
74. Rehabilitació del Mas Massegur (Riudaura, Garrotxa).
75. Construcció d’un habitatge familiar vinculat al titular d’una explotació
agrària en sòl no urbanitzable (Castellví de la Marca (la Múnia), Alt Penedès).
76. Projecte de reforma d’una masia anomenada Mas Camps d’Ollers
(Vilademuls, Pla de l'Estany).
77. Rehabilitació de la finca Mas Pelegrí (Serinyà, Pla de l'Estany).
78. Projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar al polígon 14, parcel·les
295, 297 i 298 del Pla de les Moles (Castelldans, Garrigues).
79. Reforma, restauració i consolidació de la masia de Can Merla (Llagostera,
Gironès).
80. Rehabilitació i ampliació de la masia rural anomenada Can Xarbauet situada
al camí Torre de Marata núm. 28 (Maçanet de la Selva, Selva).
81. Construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada en el paratge la Guàrdia
(Terrades, Baix Empordà).
82. Projecte per a la construcció d’una sala de convencions al restaurant Sant
Ferriol (Sant Ferriol, Garrotxa).
83. Construcció d’una glorieta en la parcel·la 74 de la urbanització Romanyà de
la Selva (Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà).
84. Canvi d’ús de la Masia Cal Corder Menescal (Sant Gregori, Gironès).
85. Projecte de construcció d’un celler i trull d’oli a la finca de Can Canet
(Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Sant Sadurní de l'Heura), Baix
Empordà).
86. Construcció habitatge unifamiliar a Can Parés del barri de l’Argelaguet (Sant
Gregori, Gironès).
87. Rehabilitació d’una part de la masia Can Pares de Sant Gregori. Expedient
núm.: 2006/0147 (Sant Gregori, Gironès).
88. Construcció d’un habitatge adossat al Mas Grassot, al paratge els Estanyets
(Pals, Baix Empordà).
89. Consolidació de dues edificacions annexes existents a la finca anomenada
Can Canadell (Sant Joan les Fonts, Garrotxa).
90. Ampliació i reforma d’una vivenda al Paratge Guillola (Cadaqués, 
Alt Empordà).
91. Reordenació de l'espai exterior i les edificacions a l'entorn de Can Cansalada
(Vilademuls, Pla de l'Estany).
92. Legalització de l’ampliació del garatge a la finca Can Jordi (Sant Iscle de
Vallalta, Maresme).
93. Projecte de rehabilitació del Mas Riells de Baix (Sant Ferriol, Garrotxa).
94. Instal·lació d’un equipament sociosanitari en una finca rústica coneguda
amb el nom de Mas Ferriol (Sant Miquel de Campmajor, Pla de l'Estany).
95. Acondicionament del Mas Pere Avellí de la urbanització Finca Verd de
Calonge per a l’activitat de turisme rural (Calonge, Baix Empordà).
96. Reconstrucció d’una cabanya i formació d’habitatge a la finca dels Planells
(Albanyà, Alt Empordà).
97. Rehabilitació de la fina anomenada Mas de la Riera de Dalt (Sant Joan les
Fonts, Garrotxa).
98. Reforma de la casa coneguda amb el nom de Can Tallada a Juià 
(Juià, Gironès).
99. Projecte d’ampliació de l’establiment hoteler anomenat Mas de Torrent
(Torrent, Baix Empordà).
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100. Activitat d’allotjament rural independent a la Masia de Cal Duc
(Fontcoberta, Pla de l'Estany).
101. Projecte de reforma de masia existent al paratge Sant Fust (la Cellera de
Ter, Selva).
102. Projecte de rehabilitació de la masia Cal Cosinet (Darnius, Alt Empordà)
103. Rehabilitació de la Masia Corral d’en Capdet i de la Masia Can Tomeu per
a turisme rural (Sant Pere de Ribes, Garraf).
104. Projecte de rehabilitació de l’edifici existent per a l’execució d’un 
restaurant (el Far d’Empordà, Alt Empordà).
105. Rehabilitació d’una masia i una cabanya la finca de Can Creuet (Santa Pau,
Garrotxa).
106. Projecte de reforma i ampliació d’una vivenda rural a la finca Mas Pou
(Pals, Baix Empordà).
107. Reforma de la masia anomenada Can Cogullada (Sils, Selva).
108. Rehabilitació d’un porxo per a la construcció d’un habitatge en la finca el
Molí de Ger (Ger, Cerdanya).
109. Rehabilitació del mas conegut com Cal Blai (Mont-ral, Alt Camp).
110. Avantprojecte d’habitatge unifamiliar aïllat al paratge Camp de la Figuera
(Vilamacolum, Alt Empordà).
111. Rehabilitació de plantes, façanes i coberta a l’edifici de Can Buenos Aires
(Ripoll, Ripollès).
112. Rehabilitació del mas La Cortada (Darnius, Alt Empordà) (Darnius, 
Alt Empordà).
113. Rehabilitació del mas Vilallonga de Baix (Sant Ferriol, Garrotxa).
114. Reforma de la masoveria i els cossos annexes del Mas Can Puig de Fuirosos
(Sant Celoni, Vallès Oriental).
115. Ampliació d’un pati destinat a magatzem d’una indústria ceràmica en la
parcel·la situada a la ctra. d’Esparraguera a Piera en el pk 10 (els Hostalets de
Pierola, Anoia).
116. Projecte de rehabilitació del Mas Robau (Vall-llobrega, Baix Empordà).
117. Projecte de rehabilitació i reforma del Mas Bartomeu (Porqueres (Mata), 
Pla de l'Estany).
118. Projecte d’ampliació de l’activitat agro-turística del Mas Repunxó 
(Sant Joan de les Abadesses, Ripollès).
119. Projecte de rehabilitació de la masia Mas Xineta (Pals, Gironès).
120. Rehabilitació de les finques Can Noell i El Vilar (Sant Aniol de Finestres
(Sant Esteve de Llémena), Garrotxa).
121. Pojecte de reforma del Mas Fonoll, partida Cadeneta 41, parcel·la 80, 
polígon 2 (Mont-ral, Alt Camp).
122. Projecte de reconstrucció de la masia Mas d’en Salín, parcel·les 191, 192,
193, 194 del polígon 31.
123. (Cornudella de Montsant, Priorat)
124. Activitat d’allotjament rural independent a Mas Cruïlla (Serinyà, Pla de
l'Estany).
125. Projecte d’ampliació d’instal·lacions del Taller Garatge Esgleyes, SC
(Riudellots de la Selva, Selva).
126. Rehabilitació de Can Collell (Sant Gregori, Gironès).
127. Projecte de reconstrucció de l’habitatge rural denominat Can Pla a la 
parcel·la 16 del polígon 2 del paratge Bruguera al veïnat de la Bruguera
(Llagostera, Gironès).
128. Projecte d’instal·lació d’una explotació ramadera al polígon 03, parcel·la
257 (Oliola, Noguera).
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129. Projecte de rehabilitació de la masia de Can Tomàs (Vallgorguina, Vallès
Oriental).

Telecomunicacions
1. Projecte per instal·lació d'una torre de telecomunicacions i caseta de treball a
la zona de la Mussara (Vilaplana, Baix Camp).
2. Projecte d'instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil (l’Albi, Garrigues).
3. Estació base de telefonia mòbil Cabrera / Poble (Cabrera de Mar, Maresme).
4. Projecte d’instal·lació d’antenes de telefonia mòbil Sant Pere de Riudebitlles /
Puigcogul (Sant Pere de Riudebitlles, Alt Penedès).
5. Pla d’actuació sobre el territori en matèria de tecnologia de la informació i
xarxes de telecomunicacions (TVC) (Campdevànol, Ripollès).
6. Projecte de trasllat d’una estació base de telefonia mòbil de Vodafone, al
Tossal de la Bassa, polígon 19, parcel·la 16 (Térmens, Noguera).
7. Projecte d’instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil al polígon 6, 
parcel·la 403 (Torres de Segre, Segrià).
8. Projecte d’instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil al polígon 5, 
parcel·la 56 de la partida la Serra (Sidamon, Pla d'Urgell).
9. Nou centre de telecomunicacions al paratge del Pla de la Rovira (Santa
Eulàlia de Riuprimer, Osona) (Santa Eulàlia de Riuprimer, Osona).
10. Nou centre de comunicacions al paratge de Sant Genís del Pi (Sant Agustí
de Lluçanès, Osona) (Sant Agustí de Lluçanès, Osona).
11. Projecte d'instal·lació d'una estació de telefonia mòbil a la zona de Can Gras
(Vilobí d'Onyar, Selva) (Vilobí d'Onyar, Selva).
12. Pla d’actuació sobre el territori en matèria de tecnologia de la informació i
xarxes de telecomunicacions (TVC) (Campdevànol, Ripollès).
13. Sol.licitud de tramesa documentació complerta projecte del centre de teleco-
municacions TVC (Sant Julià de Ramis, Gironès).
14. Estació base de telefonia mòbil, situada al Mas el Fugurull, carretera de Vic a
Manlleu, km 1,5 (Manlleu, Osona).
15. Projecte d’instal·lació d’antenes de telefonia mòbil Font Rubí / Celler (Font-
rubí (Guardiola de Font-rubí), Alt Penedès).
16. Projecte de construcció d'un nou centre de telecomunicacions a les Pallisses
(el Pont d'Armentera, Alt Camp).
17. Estació base de telefonia mòbil Bosc de Nadal (Calonge de Segarra, Anoia).
18. Instal·lació de l’estació base Vilanova de Bellpuig (Vilanova de Bellpuig, 
Pla d'Urgell).
19. Estació base de telefonia mòbil, situada al Mas el Serrallo, carretera BV-5224
(Manlleu, Osona).
20. Estació base de telefonia mòbil, situada a la finca Mas Danès, s/n (Manlleu,
Osona).
21. Estació base de telefonia mòbil VODAFONE ESPAÑA, SA (Vilademuls, Pla de
l'Estany).
22. Instal·lació d’un nou emplaçament de telecomunicació al paratge
Castellviny (Soriguera, Pallars Sobirà).
23. Instal·lació d’un nou emplaçament de telecomunicació a les Piquetes (els
Omells de na Gaia, Urgell).
24. Nou centre de telecomunicacions a Mont-ral II (Mont-ral, Alt Camp).
25. Projecte de legalització de la instal·lació d'equips de radiocomunicació a
Castelladral (Navàs, Bages).
26. Projecte de construcció d'una estació base de telefonia mòbil a la Granja
Solè (Vila-rodona, Alt Camp).



27. Nou centre de telecomunicacions TVC al paratge de Can Barrina (Santa
Cecília de Voltregà, Osona).
28. Projecte d’instal·lació de l’estació base de telefonia mòbil Raimat EB (Lleida,
Segrià).

Xarxa elèctrica
1. Línia d’evacuació de l’energia generada als parcs eòlics de la Terra Alta, Segrià
i les Garrigues: Projecte de les Línies Elèctriques SET Almatret – SET Maials de
132 KV i SET Granadella – SET Maials de 132 KV (la Granadella, Garrigues)
(Maials, Llardecans, Almatret, Segrià).
2. Projecte de construcció d’una subestació a la Fanga (Palafrugell, Baix
Empordà).
3. Estudi per electrificar les zones de Sant Miquel de Pera (Montagut, Garrotxa)
(Camprodon, Ripollès).
4. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Tivenys, 
Baix Ebre).
5. Projecte de construcció d’una central hidroelèctrica al Salt 2 de la Sèquia
Segona del Canal d’Urgell, PK 0.796, promoguda per Elèctriques Tanquel, SL
(Anglesola, Urgell).
6. Projecte d’instal·lació elèctrica i enllumenat del turó de Santa Anna (Breda,
Selva).
7. Projecte de construcció d’una central hidroelèctrica al Salt 1 de la Sèquia
Segona del Canal d’Urgell, PK 0.796, promoguda per Elèctriques Tanquel, SL
(Anglesola, Urgell).
8. Projecte d’electrificació del sector de la Corriu (Guixers (Valls), Solsonès)
9. Estudi d’impacte ambiental de la Línia Aèria d’Alta Tensió d’evacuació SET
Montargull – SET Les Forques (Llorac, Savallà del Comtat, Santa Coloma de
Queralt, Conesa, Forès, Passanant, Conca de Barberà).
10. Construcció d’una nova línia subterrània i reforma d’una línia aèria existent
a 25 KV (Aiguaviva, Gironès), (Vilablareix (el Perelló), Girona, Gironès) (Vilobí
d'Onyar, Riudellots de la Selva, Selva).
11. Projecte d’actuació específica de Serveis tècnics d’interès públic en sòl no
urbanitzable derivació línia 110 KV a la nova SE de Vall-llobrega (Vall-llobrega,
Forallac (Vulpellac), Baix Empordà).
12. Projecte per la instal·lació d’un nou transformador de 40 MVA, 132/25 KV i
adequació de l’edifici de control a la Subestació de Torre del Vent (Palau-saver-
dera, Alt Empordà).
13. Nova estesa de línia elèctrica de BT a 0,40 KV subterrània i la instal·lació
d’una nova caixa de distribució urbana (Amer, Selva).
14. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Benissanet,
Ribera d'Ebre).
15. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (el Pinell de Brai,
Terra Alta).
16. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Miravet, Ribera
d'Ebre).
17. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Ascó, Ribera
d'Ebre).
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18. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Móra d'Ebre,
Ribera d'Ebre).
19. Instal·lació d’una línia aèria de BT a Can Guimerà (Castellnou de Bages,
Navàs, Bages).
20. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Tortosa, Baix Ebre).
21. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (Benifallet, Baix
Ebre).
22. Projecte la infraestructura (Línies Elèctriques) d’evacuació d’energia renova-
ble de la Terra Alta i connexió amb la SE de Riba-roja (Riba-roja d'Ebre, Ribera
d'Ebre) (Vilalba dels Arcs, Corbera d'Ebre, Gandesa, Batea, la Fatarella, Caseres,
Horta de Sant Joan, Bot, Terra Alta).
23. Instal·lació del Centre de Transformació Bellovir i de la seva línia elèctrica
aèria-subterrània de 25 KV (Bigues i Riells (Bigues), Vallès Oriental).
24. Projecte d’Actuació Específica de serveis tècnics d’interès públic en sòl no
urbanitzable de la línia aèria – soterrada 25 KV. Doble circuit L3 i L8 de la futu-
ra SET Mont-roig a CM WD472 Agropecuària de Guissona 2 (Torrefeta i
Florejacs (Torrefeta), Segarra).
25. Projecte d’instal·lació nova línia aèria/subterrània 25 KV a nou C.D
Requesens (la Jonquera, Cantallops, Alt Empordà).
26. Projecte de nova subestació 110/25 KV Anglès (Anglès, Selva).
27. Projecte de SET Vilamalla 132/25 KV i línia de 132 KV per a la connexió de
la SET Vilamalla (Siurana, Vilamalla, Alt Empordà).
28. Projecte d’execució de l’Ampliació de Subestació Rubió 220/66/20/12 KV
(Rubió, Anoia).
29. Autorització administrativa i aprovació del projecte constructiu Línia Aèria
d’Evacuació d’energia elèctrica de 110 KV (Móra d'Ebre, Ribera d'Ebre).
30. Estudi d’impacte ambiental Línia aèria d’evacuació d’energia elèctrica del
Parc Eòlic Savallà (Savallà del Comtat, Conesa, Conca de Barberà).
31. Projecte d’execució de la nova subestació de la Sagrera tipus GIS 220 KV
(Barcelona, Barcelonès).
32. Projecte d’adequació de l’actual línia elèctrica a 110 KV des de la Central
Nuclear Ascó a la Subestació Tortosa (L/110 KV CN Ascó – SE (la Fatarella, Terra
Alta).
33. Millora general per l’electrificació rural de la línia de mitja tensió que ha
d’anar des de Montmany, en el terme municipal de Figaró-Montmany, fins a
Can Coll, en el terme municipal de Bigues i Riells (Figaró-Montmany (Figaró),
Bigues i Riells (Bigues), Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental).
34. Projecte d’execució de la línia 400 KV doble circuit entrada i sortida a SE
Pierola de la línia Begues – Sentmenat (els Hostalets de Pierola, Anoia)
35. Projecte d'instal·lació de la línia A. 25 KV. Xerallo II i Línia A 25kV A.C.T.
Núm. 53827 (Senterada, Pallars Jussà).
36. Projecte d'execució línia elèctrica 220 KV doble circuit entrada i sortida a SE
Begues línia Castellet-Viladecans i modif. SE Begues línia 400 KV simple circuit
Rubí-Begues i línia 220 KV doble circuit St Boi-Collblanc2-Begues (Vallirana,
Begues, Baix Llobregat).
37. Projecte de línia elèctrica de 100 KW de FECSA – ENDESA (els Plans de Sió
(les Pallargues), Segarra) (Tàrrega, Urgell).
38. Projecte de construcció d'una subestació elèctrica transformadora les Comes
(l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà).
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39. Projecte d'estesa de cable subterrani de CT-100192 Hidrowatt existent situa-
da a la nova depuradora en terrenys propers a la CN340 a l'alçada de l'estació de
bombeig fins a CGP a instal·lar (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs),
Baix Camp).
40. Estudi d’impacte ambiental Projecte de les infraestructures (línies elèctriques)
d’evacuació d’energia renovable de la Terra Alta i connexió a la SE de Riba-roja
(Riba-roja d'Ebre, Ribera d'Ebre) (Vilalba dels Arcs, Corbera d'Ebre, Gandesa,
Batea, la Fatarella, Caseres, Horta de Sant Joan, Bot, Terra Alta).
41. Nova línia de 110 KV Calders-Sallent I al terme municipal de Sant Fruitós
del Bages (Bages) (Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Bages).
42. Nova línia subterrània a 25 Kv, la instal·lació d’un nou centre de transfor-
mació i la nova estesa de línia subterrània B.T a 0.4 Kv (Campllong, Gironès).
43. Projecte d’instal·lació nova línia aèria/subterrània 25 Kv a nou CD
Requesens (la Jonquera, Cantallops, Alt Empordà).
44. Autorització administrativa i declaració d’utilitat pública del projecte d’una
central tèrmica de cicle combinat de 850 Mwe (Riba-roja d'Ebre, Ribera d'Ebre).
45. Projecte d'intal·lació d'una nova línia aèria de 25 kV a nou PT número
100.349 Barrufet, al polígon 9, parcel·la 293 (Juneda, Garrigues).
46. Estesa de línia aèria 0,6/1kV, des del CT 25572 existent fins a suport de 
formigó a instal·lar (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs), Baix Camp).
47. Projecte d'instal·lació nova línia elèctrica aèria de Baixa Tensió (400V) sobre
suports de formigó (N/Ref. Fo351139) (Llagostera, Gironès).
48. Estesa de línia aèria 0,6/1 kV des del CT.56417 ENAGAS existent fins a
suport de formigó a instal·lar (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs),
Baix Camp).
49. Projecte d'instal·lació noves línees elèctriques aèries de mitjana tensió
(25kV) i baixa tensió (400V) sobre suports metàl·lics i de formigó i un nou pal
transformador al veïnat Bruguera (N/Ref. Fo35118) (Llagostera, Gironès).
50. Millora general per l’electrificació rural de la línia de mitjana tensió que ha
d’anar des de Montmany, en el terme municipal de Figaró-Montmany, fins a
Can Coll, en el terme municipal de Bigues i Riells (Figaró-Montmany (Figaró),
Bigues i Riells (Bigues), Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental).
51. Construcció d’una línia aèria/subterrània 25 kV de mitjana tensió i centres
de transformació per a l’electrificació rural del nucli de Sellent (Coll de Nargó,
Alt Urgell).
52. Línia d'Evacuació Elèctrica de 220 kV del parc eòlic de Les Forques
(Passanant, l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà) (Vallbona de les Monges,
Urgell).
53. Estudi d’impacte ambiental de la línia aèria d’alta tensió d’evacuació SET
Les Forques – SET l’Espluga de Francolí (Passanant, l'Espluga de Francolí, Conca
de Barberà) (Vallbona de les Monges, Urgell).
54. Projecte de construcció d'un tram de línia elèctrica de baixa tensió al terme
municipal de Cabanes (Alt Empordà).
55. Línia d’Evacuació Elèctrica de 220 KV del parc eòlic de Les Forques
(Passanant, l'Espluga de Francolí, Conca de Barberà) (Vallbona de les Monges,
Urgell).
56. Projecte de construcció d’una nova línia aèria-subterrània 25 kV. Unió línia
Xerallo II amb CT. nº 53.828 Reguard (Senterada, Pallars Jussà).
57. Instal·lació d’una caseta prefabricada i estesa de nova línea subterrània de
mitjana tensió per emplaçar-la a la finca de Vaills i Fills 1969 SL (Llers, 
Alt Empordà).
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58. Projecte d’execució línia 220 KV SE Castellet – La Gornal (Castellet i la
Gornal, Alt Penedès).
59. Projecte d’instal·lació d’una línia aèria de 25 KV unió de línies PUIGVERD-
SE JUNEDA amb línia BORGES.1-SE MOR i nova línia subterrània 25 KV
Entrada-Sortida a CM nº W3063 (a reformar) (Juneda, Garrigues).
60. Variant de línia aèria al carrer Còdols, 4 (Sentmenat, Vallès Occidental).
61. Projecte d'instal·lació de la línia aèria subterrània 25 KV. Entrada sortida a
nova Ubicació del C.T. LE00597 Senterada (Senterada, Pallars Jussà).
62. Projecte de la línia elèctrica aèria de 25 KV i centre de transformació ano-
menat 476 Can Jan (Sant Ferriol, Garrotxa).
63. Aprofitament energètic del salt de peu de presa de l’embasament de la Llosa
del Cavall (Navès, Solsonès).
64. Línia d’evacuació elèctrica del parc eòlic de Montargull a 132 KV (Santa
Coloma de Queralt, Forès, Conesa, Passanant, Conca de Barberà).
65. Central hidroelèctrica al meandre de la Coromina del riu Cardener
(Cardona, Bages).
66. Projecte de construcció d’una nova línia aèria 25 KV. A CT. nº 53.828
Reguard amb línia aèria 25 KV a CT nº 53.831 Estavill (Senterada, Pallars Jussà).
67. Estudi d’impacte ambiental del projecte de la línia elèctrica Tiurana –
Baronia de Rialb (la Baronia de Rialb, Tiurana, Noguera).
68. Instal·lació d’un camp solar fotovoltaic connectat a la xarxa elèctrica de
80kW nominals a la finca de Gotsems (Sant Pere Sallavinera, Anoia).

Xarxa ferroviària
1. Proyecto de construcción de la plataforma L.A.V Madrid – Barcelona –
Frontera Francesa subtramo: Llinars del Vallès – Frontera Francesa. Tramo:
Riudellots – C/ Joan Torró (Vilablareix (Perelló, el), Girona, Aiguaviva, Gironès)
(Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva, Vilobí d'Onyar, Selva).
2. Proyecto constructivo: Línea Zaragoza – Lleida – Manresa. Tramo: Lleida –
Manresa. Subtramo: Calaf – Manresa. Actuaciones de mejora. (Els Prats de rei,
Sant Pere Sallavinera, Calaf, Anoia) (Manresa, Rajadell, Aguilar de Segarra,
Bages).
3. Estudi d’impacte ambiental Línia 9 del metro de Barcelona. Tram 2n. Parc
Logístic – Zona Universitària. Subtram Bifurcació – Pou d’atac C/ Motors.
Estació Motors (Barcelona, Barcelonès).
4. Proyecto de construcción de la plataforma L.A.V Madrid – Barcelona –
Frontera Francesa subtramo: Llinars del Vallès – Frontera Francesa. Tramo:
Montcada – Mollet (La Llagosta, Montcada i Reixac (Montcada), Vallès
Occidental) (Mollet del Vallès, Vallès Oriental).
5. Estudi d’impacte ambiental del Perllongament de la Línia d’ FGC a Sabadell
(Sabadell, Vallès Occidental).
6. Proyecto de construcción de plataforma L.A.V Madrid – Barcelona – Frontera.
Tramo: Cornellá de Terri – Pontós (Patrimonio Cultural) (Pontós, Bàscara, Alt
Empordà) (Sant Julià de Ramis, Gironès) (Vilademuls, Cornellà del Terri, Pla de
l'Estany).
7. Proyecto de construcción de la plataforma L.A.V Madrid – Barcelona –
Frontera Francesa subtramo: Llinars del Vallès – Frontera Francesa. Tramo: 
Sant Julià de Ramis – Cornellà de Terri (Sant Julià de Ramis, Gironès) (Palol de
Revardit, Cornellà del Terri, Pla de l'Estany).
8. Avaluació d’Impacte Ambiental del projecte Perllongament de la línia 2 del
Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Tram Sant Antoni – Fira 2 (Barcelona,
Barcelonès).
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9. Estudi d’impacte ambiental Perllongament de la Línia 2 del FMB entre Foc
Cisell i Parc Logístic (connexió amb línia 9) (Barcelona, l’Hospitalet de
Llobregat, Barcelonès).
10. Estudi d’impacte ambiental Línia 9 del metro de Barcelona. Tram 1r
Aeroport – Parc Logístic. Variant Aeroport (El Prat de Llobregat, Baix Llobregat).
11. Proyecto y control de las obras de la Plataforma en la Línea de Alta
Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo :
Montcada – Mollet (Montcada i Reixac (Montcada), Vallès Occidental) (Mollet
del Vallès, La Llagosta, Vallès Oriental).
12. Proyecto de construcción de la plataforma L.A.V Madrid – Barcelona –
Frontera Francesa subtramo: Llinars del Vallès – Frontera Francesa. Tramo:
Cruce Río Terri – Bàscara (Bàscara, Alt Empordà) (Cornellà del Terri, Pla de
l'Estany).
13. Estudi d’impacte ambiental del Projecte de traçat perllongament dels FGC a
Terrassa. Tram: Rambla – Can Roca (Terrassa, Vallès Occidental).
14. Proyecto de construcción de la plataforma L.A.V Madrid – Barcelona –
Frontera Francesa subtramo: Llinars del Vallès – Frontera Francesa. Tramo: 
C/ Joan Torró – Rotonda Mas Gri (Girona, Gironès).
15. Projecte constructiu i Estudi d’impacte ambiental de tallers de via i obres a
l’estació de Bellvitge de la Línia 1 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona
(l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès).
16. Estudi Informatiu. Línia 9 del metro de Barcelona. Tram 2n: Parc Logístic –
Zona Universitària. Subtram: Zona Universitària – Bifurcació. Estació Torrassa
(l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès).
17. Proyecto de construcción de plataforma en la L.A.V Madrid – Zaragoza -
Barcelona – Frontera Francesa. Tramo: La Sagrera – Nudo de la Trinidad
(Patrimonio Cultural) (Barcelona, Barcelonès).
18. Estudi d’impacte ambiental Línia 9 del metro de Barcelona. Tram 1er. Nova
variant del Prat (El Prat de Llobregat, Baix Llobregat) (Barcelona, Barcelonès).

Xarxa hidràulica
1. Proyecto constructivo de Prolongación del colector de salida de la depuradora
de Alguaire (Alguaire, Segrià).
2. Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals
i col·lectors en alta (Puigverd de Lleida, (Artesa de Lleida), Segrià).
3. Estudi d’impacte ambiental del Projecte de Recreixement de la Presa de
Margalef (Priorat).
4. Construcció de xarxes soterrades de clavegueram i energia elèctrica de mitja
tensió pel funcionament del Centre Internacional d’Art Contemporani al
Castell de Sant Julià de Ramis (Sant Julià de Ramis, Gironès).
5. Projecte constructiu Regadiu de la Terra Alta fase IV. Impulsió i bassa de 
regulació (Vilalba dels Arcs, Gandesa, Batea, Terra Alta).
6. Projecte del Col·lector de Can Gurri i la modificació dels trams 4 i 5 (la Roca
del Vallès, Vallès Oriental).
7. Regadiu del Segrià Sud. Xarxa de Regulació i Distribució, 2a fase (Clau-ER-
00942.2) (, Segrià).
8. Proyecto de recuperación ambiental del meandro del río Ebro en Flix (Flix,
Ribera d'Ebre).
9. Proyecto constructivo de la estación depuradora de aguas residuales y colec-
tores en alta (Menàrguens, Térmens, Noguera).
10. Projecte d’embassament d’aigua de boca i millores dels dos ja existents i de
llur Xarxa de connexions, a Montgai i Butsènit (Montgai, Noguera).
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11. Projecte de la complementació de la connexió entre les estacions de tracta-
ment d’aigua potable del Ter i del Llobregat. Tram: Fontsanta – (Abrera, Baix
Llobregat) (Cardedeu, Vallès Oriental).
12. Concessió d’un pou al terme municipal de Sant Julià de Ramis (Sant Julià de
Ramis, Gironès).
13. Projecte abastament aigua potable sector SPM-2 Maiols – Can Planas (la
Roca del Vallès, Vallès Oriental).
14. Projecte públic d’obra hidràulica promogut per l’Ens d’Abastament d’Aigües
– Aigua Ter Llobregat (ATLL) als termes municipals de Martorelles i Montornès
del Vallès (Montornès del Vallès, Martorelles, Vallès Oriental).
15. Proyecto de modernización del regadío del Canal Cataluña-Aragón (Lleida,
Aitona, Almacelles, Alcarràs, Alfarràs, Almenar, Alguaire, Gimenells i el Pla de la
Font (Gimenells), Vilanova de Segrià, Massalcoreig, Rosselló, Seròs, Soses,
Torrefarrera, Torres de Segre, Alpicat, Segrià).
16. Projecte d’un nou dipòsit Les Tres Creus i connexió a la Toma C (Montmelò
i Montornès del Vallès).
17. (Montornès del Vallès, Montmeló, Vallès Oriental).
18. Abastament d’aigua potable als municipis del Bruc i Hostalets de Pierola
(Hostalets de Pierola, els, El Bruc, Anoia).
19. Projecte modificat d’embassament de regulació de la Riera de Castellcir
(Castellcir, Vallès Oriental).
20. Proyecto Informativo para la eliminación de la contaminación química en
el Embalse de Flix (Flix, Ribera d'Ebre).
21. Instal·lació d’una canonada de transport d’aigua (Sant Julià de Ramis,
Gironès).
22. Projecte d’actuació específica de construcció en sòl no urbanitzable de la
captació d’aigua rodada, dipòsit i estació de tractament d’aigua als nuclis de
Talltendre i Ordèn (Bellver de Cerdanya, Cerdanya).
23. Projecte modificat d’embassament de regulació de la Riera de Castellcir
(Castellcir, Vallès Oriental).
24. Projecte de millora del sistema de depuració d'aigües del refugi de la
Mussara (Vilaplana, Baix Camp).
25. Projecte bàsic per al concurs del projecte i obra de l'EDAR (depuradora) 
(El El Far d’Empordà Far d'Empordà, Alt Empordà).
26. Desaladora del área metropolitana de Barcelona. Impulsión de agua produc-
to al depósto de Fontsanta y Prolongación de la conducción Abrera – Fonsanta
hasta el Prat de Llobregat. Conducción Fontsanta – El Prat . (Cornellà de
Llobregat, El Prat de Llobregat, Baix Llobregat) (l’Hospitalet de Llobregat,
Barcelonès).
27. Projecte bàsic i d’execució d’un nou dipòsit pel subministrament d’aigua
potable (Talarn, Pallars Jussà).
28. Construcció d’una nova estació de bombeig de la Pineda (Vila-seca,
Tarragonès).
29. Proyecto construcivo del colector en alta del Pi y acondicionamiento de la
EDAR de Bellver de Cerdanya (Bellver de Cerdanya, Cerdanya).
30. Proyecto construcivo de la EDAR y de los colectores en altas para el sanea-
miento de Alcoletge (Alcoletge, Segrià).

Xarxa viària
1. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Variant de Bellcaire d’Urgell.
Carretera C- 53, PK 135+100 al 137+700. Tram: Bellcaire d’Urgell (Bellcaire
d'Urgell, Noguera).
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2. Estudi Arqueològic del projecte: Millora general. Variant de la carretera C-59,
del PK 19+000 al 25+000. Tram: Sant Feliu de Codines (Bigues i Riells (Bigues),
Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental).
3. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Nova carretera. Connexió est i
est de la variant sud de Lleida C-13 amb la carretera A-2. Trams: Lleida –
Alcoletge i Lleida – Alcarràs (Alcoletge, Alcarràs, Albatàrrec, Segrià).
4. Estudi d’impacte ambiental Carril reservat per a autobusos a l’autopista C-58
entre el nus de Ripollet i l’Av. de la Meridiana (Barcelona, Barcelonès) (Ripollet,
Montcada i Reixac (Montcada), Vallès Occidental).
5. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Condicionament de l’autopista
C-58: ampliació a tres carrils i calçades laterals entre els PK 8+300 al 19+600.
Tram: Cerdanyola del Vallès – Terrassa (Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Vallès
Occidental).
6. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Variant d’Arbeca. Carreteres C-
233 del PK 68,300 al 70,450 i L-201 del PK 17,500 a la C-233 (PK 70,450). 
Tram: Arbeca (Arbeca, Garrigues).
7. Estudi arqueològic Millora general. Condicionament El Vendrell – Valls.
Carretera C-51, antiga C -246. PK 65+000 a PK 90+500. Tram: El Vendrell – Valls
(Vila-rodona, Montferri, Alt Camp).
8. Construcció d’un camí forestal a la finca mas el Roig (Ripoll, Ripollès).
9. Estudi d’impacte ambiental Millora local. Millora de nus. Millora de l’enllaç
de l’autopista C-16 (PK 33+500) i la carretera C-58 (PK 31+900. Tram: Vacarisses
(Vacarisses, Vallès Occidental).
10. Millora general. Desdoblament de la carretera C-17, PK 44+100 al PK
93+500. Tram: Centelles-Ripoll (Vic, Osona) (Balenyà (Hostalets de Balenyà), Les
Masies de Voltregà, (Can (Manlleu, Seva, Centelles, Osona).
11. Millora general. Desdoblament de la carretera C-17, PK 44+100 al PK
93+500 (Osona) (Manlleu, Vic, Centelles, Osona) (Ripoll, Ripollès).
12. Estudi d’impacte ambiental del Condicionament i millora de diversos
camins , al terme municipal de Sales de Llierca (Sales de Llierca, Garrotxa).
13. Projecte constructiu Millora local. Millora de la intersecció de l’Eix de l’Ebre
(C-12) amb la carretera C-44. Tram: Móra la Nova (Móra la Nova, Ribera d'Ebre).
14. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Condicionament.
C-28. PK 33+520 al 37+510 Tram: Salardú -Baquèira i PK 41+920 al 45+850.
Tram: corba de Tonyòn - Límit de comarca Val d’Aran. i Clau: IA-AL-05020. (Alt
Àneu (València d'Àneu), Pallars Sobirà) (Naut Aran (Salardú), Val d'Aran).
15. Millora local. Millora de traçat. Carretera BV -1225. PK 3+940 al 5+600.
Tram: Manresa – El Pont de Vilomara i Rocafort (Pont de Vilomara i Rocafort, el
(Pont de Vilomara, el), Bages).
16. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora local. Nous accessos a Isona
i Conques. Carretera C-1412b. PK 41+040 i 43+620. Tram: Isona i Conca Dellà.
Clau: IA-AL-137.F3 (Isona i Conca Dellà (Isona), Pallars Jussà).
17. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Condicionament.
Millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró C-32. PK 98+500 al 104+100.
Tram: Argentona-Mataró (Argentona, Mataró, Maresme).
18. Treballs silvícoles i prevenció d’incendis al Mas Puignau i Perafita a el Port
de la Selva (el Port de la Selva, Alt Empordà).
19. Millora general. Variant de Ponts. Carretera C14. Tram: Oliola-Ponts
(Noguera) (Oliola, Ponts, Noguera).
20. Tramesa còpia declaració d’impacte ambiental sobre l’avaluació del projecte
Variante de Gandesa CN-420 de Córdoba a Tarragona, pk. 799,0 al pk. 803,0
(Tarragona) i Estudio Informativo (Gandesa, Terra Alta).
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21. Millora general. Variant de Ponts. Carretera C14. Tram: Oliola-Ponts
(Noguera) (Oliola, Ponts, Noguera).
22. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Variant de la plaça
d’Europa. Carretera C-31B, PK 2+850 a l’Av.Pere Molas. Fase II. Tram: Salou.
Clau: TA-VT-03092 (Salou, Tarragonès).
23. Estudi Arqueològic del projecte: Millora local. Ponts i estructures. Nou pont
sobre el riu Ebre. Carretera TV-3404, PK 0+000. Tram: Deltebre – Sant Jaume
d’Enveja (Deltebre, Baix Ebre) (Sant Jaume d'Enveja, Montsià).
24. Millora general. Condicionament. Carretera C-31, PK 356+900 al PK
374+400. Carretera C-252, PK 10+080 al 12+040. Tram: Verges – Torroella de
Fluvià (Tallada d'Empordà, Baix Empordà).
25. Estudi d’impacte ambiental Millora local. Variant puntual. Vial de connexió
entre la carretera LP-2041, LP- 2015 i la C-233. Tram: Bellpuig – Belianes -
Preixana . (Bellpuig, Urgell).
26. Reordenación de accesos en la carretera T-11 (N-420). Tramo: Aeropuerto de
Reus – Tarragona. PK 879,80 al 887,40. Clave: TO-T-3180 (Reus, Baix Camp)
(Tarragona, Tarragonès).
27. Estudi d’impacte ambiental: Millora general. Condicionament de la carrete-
ra T-331 des de la rotonda final de la variant d’Ulldecona (PK 0+630) a la C-12 a
Vinallop (PK 22+230). Tram: Ulldecona – Tortosa (Ulldecona, Montsià).
28. Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental de
Millora General. Condicionament de la carretera T-701 d’Albarca a Prades. PK.
0+000 al 7+820. Tram: Cornudella de Montsant – Prades (Prades, Baix Camp)
(Cornudella de Montsant, Priorat).
29. Afectació del jaciment Mas d’en Bosch a Cambrils (Baix Camp) pel projecte
de construcció de l’Autovia A-34 (Cambrils, Baix Camp).
30. Millora general. Condicionament carreteres T-224, PK 0+000 al PK 14+500 i
T-241, PK 0+000 al PK 1+700. Tram: Santa Coloma de Queralt - Límit de comar-
ca amb l'Urgell (Vallfogona de Riucorb) (Vallfogona de Riucorb, Santa Coloma
de Queralt, Conca de Barberà).
31. Millora general. Variant desdoblada de Tortosa. Carretera C-12. PK 13+200
al 22+600. Eix de l’Ebre. Tram: Tortosa (Roquetes, Tortosa, Baix Ebre).
32. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Desdoblament de
l’Eix Transversal. C-25. Tram: Santa Coloma de Farners N-II. PK 225+000 al PK
235+500. Clau IA-DB-02061 (Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Vilobí
d'Onyar, Brunyola, Santa Coloma de Farners, Selva).
33. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Desdoblament de
l’Eix Transversal. C-25. Tram: Artés – Vic. PK 145+200 al PK 180+400. Clau IA-
DB-04091 (Santa Maria d'Oló, Avinyó, Artés, Bages) (Santa Eulàlia de Riuprimer,
Vic, Gurb, Oristà, Muntanyola, Osona).
34. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Desdoblament de
l’Eix Transversal. C-25. Tram: Calldetenes - Santa Coloma de Farners. PK
186+800 al PK 225+200. Clau IA-DB-04011 (Espinelves, Sant Sadurní
d'Osormort, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, Osona) (Brunyola, Santa
Coloma de Farners, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Selva).
35. Projecte constructiu de Millora local. Millora de nus. Ordenació d’accessos a
la carretera GI-644. PK 5+050. Tram: Ullastret (Ullastret, Baix Empordà).
36. Estudi d’impacte ambiental de la restauració de talús i obertura de camí al
Parc de Can Cuiàs (Montcada i Reixac (Montcada), Vallès Occidental).
37. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Desdoblament de
l’Eix Transversal. C-25. Tram: Les Oluges – Manresa. PK 87+700 al PK 132+300.
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Clau IA-DB-04092 (Castellfollit de Riubregós, Pujalt, Calonge de Segarra, Sant
Pere Sallavinera, Anoia) (Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Joan de
Vilatorrada, Manresa, Bages) (Sant Ramon, Olugues, les, Estaràs, Segarra).
38. EIA de la Millora general del Corredor Brugent – Ter, carreteres C-63 i N-
141, tram: Amer – Salt (Salt, Sant Gregori, Bescanó, Gironès) (Sant Julià del Llor
i Bonmatí (Bonmatí), Anglès, la Cellera de Ter, Amer, Selva).
39. Proyecto de construcción. Autovía A-14 Lleida – Frontera Francesa. Tramo:
Almenar – L.P.Huesca (Almenar, Alfarràs, Segrià).
40. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Condicionament del corredor
Brugent – Ter. Carreteres C- 63, N-141e i GI-531. Tram: Amer - (Salt, Bescanó,
Gironès) (Sant Julià del Llor i Bonmatí (Bonmatí), Anglès, la Cellera de Ter,
Amer, Selva).
41. Estudi d’impacte ambiental de Millora general. Nova carretera. Nou vial de
connexió entre l’autopista C-32, la carretera N-II i el polígon industrial Vall de
Gata - Draper. Tram: Arenys de Mar (Arenys de Mar, Maresme).
42. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Condicionant de la carretera T-
202, PK 1+170 al 12+040. Altafulla – Salomó. Tram: La Riera de Gaià – Salomó
(Salomó, la Riera de Gaià, Tarragonès).
43. Estudi d’impacte ambiental Millora general C-37. Igualada – Manresa. Sant
Salvador de Guardiola – enllaç amb la C-25. PK 0+000 al 6+000. Clau: IA-NB-
9283.7 (Manresa, Rajadell, Sant Salvador de Guardiola, Bages).
44. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a
Olot. Tram: la Vall d’en Bas - Olot (Olot, Garrotxa) (Vall d'en Bas, la (Bas),
Garrotxa).
45. Projecte de rotonda d’accés al sector AU 7-8 sector industrial de Montfullà
de la carretera N-141 (Bescanó, Gironès).
46. Projecte de construcció de camí forestal a la finca Mas el Roig (Ripoll,
Ripollès).
47. Propuesta de conexión en el nudo de Mollet. Ramal Castellbisbal Papiol –
Mollet Sant Fost. Adecuación de la línea para tráficos en Ancho Internacional y
Ancho Ibérico. (Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Vallès Oriental)
48. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Variant de la carretera C-15 a
Vilafranca del Penedès. Tram: La Granada – Vilafranca del Penedès. PK 34+500
al 37+800. Clau: IA-NB-9204.4-A1 (Vilafranca del Penedès, la Granada, Alt
Penedès).
49. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Nova carretera.
Anell viari del Delta de l’Ebre. Tram: Amposta – Deltebre (Deltebre, Baix Ebre)
(Amposta, Montsià).
50. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general.Desdoblament de la
C-66. Tram: Palafrugell-Forallac. PK 0+000 al PK 6+600. Clau IA-DG-03127.
(Forallac (Vulpellac), Palafrugell, Baix Empordà).
51. Memòria de prospecció arqueològica del projecte Prolongación de la
Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral – Autopista A-16 (el Prat de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Baix
Llobregat).
52. Mejora de la carretera N-II en el Maresme (, Maresme).
53. Estudi d’impacte ambiental Millora local. Nou pont sobre el riu Segre i con-
nexions viàries. Tram: la Granja d’Escarp (la Granja d'Escarp, Segrià).
54. Estudi d’impacte ambiental del projecte (en fase d’Estudi Informatiu),
Millora general Nova Carretera. Vial Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb
la nova carretera de la platja i la ZAL del Port. Carrer A. Tram: El Prat del
Llobregat (el Prat de Llobregat, Baix Llobregat).



55. Estudi Arqueològic del projecte: Millora general. Condicionament. Carretera
C-31, PK 356+900 al PK 374+400. Carretera C-252, PK 10+080 al 12+040. Tram:
Verges – Torroella de Fluvià (Torroella de Fluvià, Verges, Baix Empordà).
56. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Variant de Seròs.
Carreteres LP-7041, PK 11+675 i C-45, PK 15+410. Tram: Seròs (Seròs, Segrià).
57. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Condicionament
de la carretera B-431 del PK 52+000 al 72+700. Tram: Prats de Lluçanès – Avinyó
(Sant Feliu Saserra, Avinyó, Bages) (Prats de Lluçanès, Oristà, Osona).
58. Estudi d’impacte ambiental: Millora general. Desdoblament de la carretera
C-15. Tram: Vilanova i la Geltrú - Canyelles. (Canyelles, Sant Pere de Ribes,
Vilanova i la Geltrú, Garraf).
59. Estudi Arqueològic del projecte: Millora general. Variant de la carretera C-
59, del PK 19+000 al 25+000. Tram: Sant Feliu de Codines . (Sant Feliu de
Codines, Vallès Oriental).
60. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Variant de Sentmenat i Caldes
de Montbui. Carreteres C-1413a, PK. 32+100 al PK. 36+300, i carretera C-1415a,
PK. 31+600 al 32+000. Tram: Sentmenat – Caldes de Montbui (Sentmenat,
Vallès Occidental) (Caldes de Montbui, Vallès Oriental).
61. Camí de l’Alzina a Vilalta, del camí de la carretera de Vilalta a la L-313 i
millora del ferm de la carretera de l’Alzina, als termes municipals de Vilanova
de l’Aguda, Cabanabona i Oliola (la Noguera) (Cabanabona, Oliola, Vilanova de
l'Aguda, Noguera).
62. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Variant de la carretera C-14. PK
69+400 al 76+700. Tram: Tàrrega (Tàrrega, Urgell).
63. Projecte Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental
de la millora general. Condicionament de la carretera T-224. Tram: Santa
Coloma de Queralt – Vallfogona de Riucorb. Clau: IA-AT-03148 (Vallfogona de
Riucorb, Conca de Barberà).
64. I. prospecció arqueo. il.legal a Millora i condicionament carretera T-331 de
rotonda final Variant d'Ulldecona a Vinallop, tram Ulldecona –Tortosa (Tortosa,
Baix Ebre).
65. Estudi d’impacte ambiental del projecte Millora general. Condicionament
de la carretera L-201. PK 8+750 i 18+815. Tram: Maldà - Arbeca. Clau: IA-AL-
02109.2 . (Arbeca, Garrigues) (Belianes, Maldà, Urgell).
66. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Eix del Llobregat. Nou accés a
Casserres. Carretera BV-4132. PK 4+000 al 6+500. Tram: Casserres – Gironella
(camps dels Porxos) . (Gironella, Casserres, Berguedà).
67. Millora general. Eix del Llobregat. Nou accés a Casserres. Carretera BV-4132.
PK 4+000 al 6+500. Tram: Casserres-Gironella (camps dels Porxos). Clau: IA-NB-
99246.5. Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Pere de Casserres
(Casserres, Berguedà).
68. Ronda Sud de Cabanes (Cabanes, Alt Empordà).
69. Autovia A-34 (PK 1143 al PK 1151) Tram Cambrils-Variant de Vila-seca.
Jaciment de Mas d’en Bosc (Cambrils, Baix Camp).
70. Condicionament de la carretera GI-533 de Girona a Santa Coloma de
Farners. PK 7+563 al 8+717. Tram Bescanó (Bescanó, Gironès).
71. Projecte d'execució d'urbanització de vial d'accés i connexions exteriors, sec-
tor SUR-10, Brises de Mar (Altafulla, Tarragonès).
72. Accés des de l'A2 (Pont del Bruc) al sistema de tractament i dipòsit de resi-
dus (Ecoparc-4) situat a la B-231(Hostalets de Pierola, Anoia).
73. Millora general. Desdoblament de la C-66. Tram: Banyoles-Serinyà. PK
46+200 al PK 52+500. Clau DG-03001-A1 (Sant Ferriol, Garrotxa) (Fontcoberta,
Porqueres (Mata), Serinyà, Pla de l'Estany).
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74. Projecte de pont a la riera de Can Dalmau (Santa Cristina d'Aro, Baix
Empordà).
75. Millora general. Nova carretera des de l'enllaç amb la A-7/N-340 fins a la
carretera TV-3409. Tram: l'Ampolla a Camarles (Camarles, l'Ampolla, Baix Ebre)
76. Obres de pavimentació del denominat Camí de Sant Carles (la Roca del
Vallès, Vallès Oriental).
77. Estudi d’impacte ambiental Millora general. Variant de la carretera C-66.
Bordils – Celrà – Medinyà, PK 22+300 al PK 32+000. Tram: Bordils – Celrà –
Medinyà. (Girona, Sant Julià de Ramis, Celrà, Juià, Bordils, Sant Martí Vell, Sant
Joan de Mollet, Flaçà, Gironès).
78. Obertura del camí al Mas l’Alsina (Brunyola, Selva).

Planejament
1. Projecte d’enderroc de l’edifici familiar entre mitgeres al carrer les Basses,
núm. 16 (Rubí, Vallès Occidental).
2. Construcció al solar del carrer de Joan Maragall, 32 (Rubí, Vallès Occidental).
3. Solar del carrer Major, núm. 41, Teatre Novedades (Almacelles, Segrià).
4. Projecte de construcció d’un edifici de 6 vivendes pb+2pp+baix coberta entre
mitgeres, al carrer de les Basses, núm. 16 (Rubí, Vallès Occidental).
5. Projecte d’implantació d’un Centre Penitenciari de Dones, al paratge Can
Casanoves (Sant Llorenç d'Hortons, Alt Penedès).
6. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 16, parcel·les
71 (Arbeca, Garrigues).
7. Projecte d’instal·lació d’una planta solar fotovoltaica al polígon 10, parcel·la
3 de la partida Lo Merlet (Vila-sana, Pla d'Urgell).
8. Projecte d’urbanització en l’àmbit de la Sitja del Camí Fondo (Sant Just
Desvern, Baix Llobregat).
9. Unitat d’actuació el Pla de Rubió (Rubió, Anoia).
10. Certificat de compatibilitat urbanística per a la instal·lació d’un casal d’en-
treteniment i educació de la mainada, a la finca ubicada al carrer Tossa, núm.
12 (Llagostera, Gironès).
11. Projecte d'urbanització sector SUR-9, els Munts (Altafulla, Tarragonès).
12. Projecte d'urbanització sector SUR-10, Brises de Mar (Altafulla, Tarragonès).
13. Urbanització d’un carrer entre el C/ Sant Francesc fins al carrer Menéndez
Pelayo a la partida de Can Colomer Munmany (Vic, Osona).

P/Art. 115
1. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llorenç del Penedès (Llorenç del
Penedès, Baix Penedès).
2. Avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (l’Espluga de Francolí,
Conca de Barberà).
3. Modificació puntual de les NNSS de Perafort, paratge les Sorts del Castell
(Perafort, Tarragonès).
4. Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (la Pobla de Mafumet,
Tarragonès).
5. Avantprojecte del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (l’Arboç, Baix Penedès)
6. POUM (l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà).
7. Versió preliminar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (Garriguella, Alt
Empordà).

P/Modificacions
1. Modificació de Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic: Accés de la N-II
(Pont del Bruc) al sistema de tractament i dipòsit de residus, situat a la B-231.



2. Modificació puntual del Pla especial de reforma interior Montví de Baix
(Moià, Bages).
3. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries (sector 10 Polígon Industrial
Els Masets) (Bellvei, Baix Penedès).
4. Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, sector de les Madrigueres (el
Vendrell, Baix Penedès).
5. Modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Creixell en l’àmbit
de Mas Gibert-Mas Mercader (Creixell, Tarragonès).
6. Modificació puntual número 4 de les normes subsidiàries al carrer de la
Jonquera (Cantallops, Alt Empordà).
7. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries (sector 10 Polígon Industrial
Els Masets), paràmetres dels cossos volats (Bellvei, Baix Penedès).
8. Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament tipus B del municipi
de Pontons (Pontons, Alt Penedès).
9. Modificació Puntual del Pla General Metropolità al sector Can Seix (Carta)
(Pallejà, Baix Llobregat).
10. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament general rela-
tiva a la reordenació de l'illa d'equipaments en el nucli urbà (Vallgorguina,
Vallès Oriental).
11. Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del Pla Parcial 3 (Montblanc,
Conca de Barberà).
12. Modificació puntual de les normes urbanístiques. Ampliació de sòl urbà per
a equipaments (Rocafort de Queralt, Conca de Barberà).
13. Modificació PGM a l’illa entre els carrers Pintor Carbonell, Pare Manyanet i
Verdaguer (illa antiga Clínica) (Molins de Rei, Baix Llobregat).
14. Modificació parcial de les normes subsidiàries (sector de les Roques Roges)
(Alcover, Alt Camp).
15. Modificació Pla especial d’ordenació urbanística i assignació d’usos per a la
implantació d’un centre de tecnificació per a esports de motor (Castellolí,
Anoia).
16. Modificació Puntual Normes Subsidiàries de planejament en la zona del Pla
de Rubió (Rubió, Anoia).
17. Modificació puntual del PGOU, Partida Plans d’en Jori, Sector Sòl
Urbanitzable Delimitat 24 (Montblanc, Conca de Barberà).
18. Modificació puntual del Pla General sector Balitrà Est (Calonge, Baix
Empordà).
19. Modificació puntual de la revisió del PGOUM (C. Granollers cantonada amb
camí de Valls) (Reus, Baix Camp).
20. Modificació Puntal del POUM. Ampliació d'ús planta soterrani edifici
Molins-II, C. Barcelona 28 (Salou, Tarragonès).
21. Modificació puntual del POUM, polígon d'actuació 6 (Llorac, Conca de
Barberà).
22. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, àrea del Priorat de Banyeres
amb façana al carrer Baladres (Banyeres del Penedès, Baix Penedès).
23. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, delimitació sòl urbà Casc
Antic (Rocafort de Queralt, Conca de Barberà).
24. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries (UA 1, 2 i 3- PAU 1 i PAU 2)
(Maspujols, Baix Camp).
25. Modificació puntual del Pla General Metropolità en els terrenys edificables
de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental).
26. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, àmbit sector de remodelació
núm.1 Façana riu Francolí (l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà).
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27. Modificació puntual del PGM que requereix la Revisió del Pla Especial de
protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Cugat del (Sant Cugat
del Vallès, Vallès Occidental).
28. Modificació puntual del Pla Parcial Roques Roges II (SAU 6), parcel·la 40
(Alcover, Alt Camp).
29. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana dels terrenys deli-
mitats pels carrers Antoni Gaudí, Plaça de Pompeu Fabra i Avinguda de Sant
Jordi (Reus, Baix Camp).
30. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, àmbit partida Mas
Calbó (Reus, Baix Camp).
31. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, zona la Beurana de
Puigdelfí (Perafort, Tarragonès).
32. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, subclau 3.1, Hort del
Coques (PERI 1) (Riudoms, Baix Camp).
33. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per canvi de classificació de
dues finques per a equipaments (Maspujols, Baix Camp).
34. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, cases en filera del camí de
les Piquetes, parcel·la 8 (Barberà de la Conca, Conca de Barberà).
35. Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, canvi de quali-
ficació solar carrer Berlín, 17 (Salou, Tarragonès).
36. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, PAU 1 Aixalà (Prades, Baix
Camp).
37. Modificació ordenança reguladora de nucli antic (clau 12) de la Canonja
(Tarragona, Tarragonès).
38. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana pel que afecta a les
àrees 6.13 Gaudí Mar-1 i 6.15 Ampliació Vegé i al sector G:14 Camí de la Plana
i zona urbana de ciutat-jardí Gaudí-Mar (Reus, Baix Camp).
39. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per delimitar la zona d'equi-
paments escolars, situada al carrer Murall, 43 (Bonastre, Baix Penedès).
40. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per precisar els usos d'habi-
tatge a les zones clau 2, 3 i 4 del sòl urbà (Bonastre, Baix Penedès).
41. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació relativa als sistemes d'equi-
paments i d'habitatges dotacionals públics (Reus, Baix Camp).
42. Modificació puntual del PGM sector Lestonnac (Sant Cugat del Vallès, Vallès
Occidental).
43. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació nova documentació de la
Modificació puntual el PGM a l’àmbit de Can Borrull (Sant Cugat del Vallès,
Vallès Occidental).
44. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per regular les activitats
extractives en sòl no urbanitzable (Riudoms, Baix Camp).
45. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per corregir alineació sòl
urbà a l'av. Francesc Macià, 13 (Riudoms, Baix Camp).
46. Modificació puntual de les Normes Subsidiaries. Finca l’Espina (Collsuspina,
Osona).
47. Modificació puntual de l’aprovació provisional del POUM a la zona anome-
nada Mas de Xies - Vinallop (Tortosa, Baix Ebre).
48. Modificació puntual del Pla general a la partida de Plans d’en Jori, Pla
Parcial 23, Parc Logístic 1 (Montblanc, Conca de Barberà).
49. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, Pinares de Tàrraco (Pratdip,
Baix Camp).
50. Modificació puntual del pla parcial, subsector B del sector S-1 Camí de
l'Arboç (Banyeres del Penedès, Baix Penedès).
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51. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, sector els Boscos (Banyeres
del Penedès, Baix Penedès).
52. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, àmbit de la Cooperativa
(Banyeres del Penedès, Baix Penedès).
53. Modificació puntual del POUM (polígon d'actuació 4) (Sarral, Conca de
Barberà).
54. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, superfície mínima dels
habitatges (Riudoms, Baix Camp).
55. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, sector E-2 camí de
Valls (Reus, Baix Camp).
56. Modificació puntual del Pla General, condicions urbanístiques de la indús-
tria Vilacalm, SL (Vila-seca, Tarragonès).
57. Modificació puntual del Pla General, Cooperativa Agrícola el Vendrell 
(el Vendrell, Baix Penedès).
58. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, sector H-11,
Bellisens oest i l'entorn (Reus, Baix Camp).
59. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, àrea del Priorat de Banyeres
amb façana a l'avinguda Marquesa de Griny (Banyeres del Penedès, Baix
Penedès).
60. Modificació puntual del POUM i del seu informe ambiental (Bràfim, 
Alt Camp).
61. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Constantí, per la nova classificació de sòl urbanitzable delimitat d’ús industrial i
Avaluació de l’impacte ambiental dels terrenys (Constantí, Tarragonès).
62. Pla de modificació de les NSP de la Vall de Ribes, sector estació transforma-
dora RENFE (Ribes de Freser, Ripollès).

P/Plans Especials
1. Pla especial urbanístic de serveis tècnics d’interès públic en sòl no urbanitzable,
derivació de la línia 220 KV Subirats – Bellisens a la SE el Vendrell 
(el Vendrell, Albinyana, Masllorenç, Baix Penedès).
2. Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d’ai-
gües de l’Ebre a les comarques de Tarragona. Àmbit de l’Ebre (l’Aldea, Camarles,
Tortosa, l’Ampolla, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Baix Ebre) (Alcanar, Sant Carles
de la Ràpita, Amposta, Sant Jaume d'Enveja, Montsià).
3. Pla Especial de reforma i canvi d’ús en allotjament rural independent de la
masia Can Tallada (Sant Martí de Llémena, Gironès).
4. Pla Especial Centre Ambiental de Can Coll (Porqueres (Mata), Pla de l'Estany)
5. Pla Especial per a la intervenció en sòl privat d’interès tradicional. Finca Ca
l’Andreu (Tiana, Maresme).
6. Pla especial urbanístic del Parc eòlic de Ràfols (Tarrés, Garrigues).
7. Pla especial urbanístic del Parc eòlic del Pla de Tossalet (Tarrés, Garrigues).
8. Pla Especial per a la instal·lació d’una planta de transferència de residus
municipals a la carretera d’Enviny (Sort, Pallars Sobirà).
9. Pla Especial per a la instal·lació d’un camp fotovoltaic al polígon 3, parcel·la
91 (la Seu d'Urgell, Alt Urgell).
10. Pla Especial urbanístic del Mas Frigola (Ullastrell, Baix Empordà).
11. Pla especial i de restauració paisatgística del dipòsit controlat de Vacarisses
(Vacarisses, Vallès Occidental).
12. Pla especial urbanístic de les àrees de serveis de l’autopista AP-7 (Km.
143.800, ambdues direccions) (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental).
13. Aprovació inicial del Catàleg i Pla Especial del Patrimoni de Sentmenat
(Sentmenat, Vallès Occidental).
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14. Pla especial urbanístic d’una línia subterrània a 25 kv des de suport T-34 de
la línia 25 kv a abocador de Vacarisses fins a la SE EGARA de EDESLU (Terrassa,
Vallès Occidental).
15. Pla Especial de Protecció de l’habitatge unifamiliar aïllat Can Rivière (Sant
Andreu de Llavaneres, Maresme).
16. Pla especial Urbanístic del Parc Eòlic de Passamilàs (Biure, Alt Empordà).
17. Pla Especial i projecte d’obra ordinària per a la construcció d’una depurado-
ra a Can Barata (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental).
18. Pla Especial d’ordenació Fundació Busquets – Bisbat de Terrassa (Terrassa,
Vallès Occidental).
19. Pla especial urbanístic Mas Bancal (Vall-llobrega, Baix Empordà).
20. Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Cugat
del Vallès (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental).
21. Pla especial de protecció del Patrimoni (PEPPS) (Sabadell, Vallès Occidental).
22. Pla especial d'assignació d'usos a l'àmbit situat entre el carrer Agustí Pedro i
Pons i el lateral de la AP-7 (Sant Cugat del Vallès, Vallès (Sant Cugat del Vallès,
Vallès Occidental).
23. Pla Especial de la finca el Galí (Sant Llorenç Savall, Sant Llorenç Savall,
Vallès Occidental).
24. Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic
(Matadepera, Vallès Occidental).
25. Pla Especial Urbanístic de vialitat, per a l’ampliació i millora del camí vell
de Tarragona al Mas de Rafael, entre la carretera TP-2031 i el Coll de Jou (el
Catllar, Tarragona, Tarragonès).
26. Pla Especial Urbanístic per a la creació d’un nou centre penitenciari al Mas
Enric (El Catllar, Tarragonès).
27. Pla especial Ciutat Audiovisual de Terrassa (Terrassa, Vallès Occidental).
28. Pla Especial d’assignació d’usos a les parcel·les d’equipaments del sector Can
Barraquer (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat).
29. Pla Especial urbanístic de serveis tècnics d'interès públic en sòl no urbanit-
zable, derivació de la línia 220 kV Subirats-Bellisens a la SE El (El Vendrell,
Albinyana i Masllorenç, Baix Penedès).
30. Pla Especial per la reforma de la masia Mas Payet d’Orfes per destinació a
establiment hoteler (Vilademuls, Pla de l'Estany).
31. Pla Especial 1-C Nucli antic de Clarà (Torredembarra, Tarragonès).
32. Pla Especial i d'urbanització al sud de la carretera de la Riba (Vilaverd,
Conca de Barberà).
33. Pla especial d'ordenació d'equipaments del Complex Fundació Privada Santa
Teresa (Santa Oliva, Baix Penedès).
34. Pla especial de protecció de l'espai de les Madrigueres (el Vendrell, Baix
Penedès).
35. Pla especial d'assignació d'usos al sistema d'infraestructures de serveis tèc-
nics a la Partida Mas Calbó (Reus, Baix Camp).
36. Pla especial urbanístic per a un servei sanitari-assistencial (Ulldemolins,
Priorat).
37. Pla especial per a la catalogació i reconstrucció de la granja Salvador (Seròs,
Segrià).
38. Pla especial de millora urbana sector de remodelació núm. 1 Residencial
Façana riu Francolí (l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà).
39. Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de la finca
Can Bova (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental).
40. Pla especial urbanístic per la nova construcció del centre penitenciari
(Tàrrega, Urgell).



MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 2006 - ANNEX468

41. Pla especial urbanístic de reforma de la masia Can Cervera d'Olives per a ús
d'allotjament rural independent (Vilademuls, Pla de l'Estany) (Vilademuls, Pla
de l'Estany).
42. Pla especial de millora urbana de l'ordenació de volums del recinte de la
plaça de braus (Tarragona, Tarragonès).
43. Pla Especial d’implantació de nous equipaments i Modificació Puntual del
Pla General Metropolità referent al traçat viari del carrer Víctor Hugo a Sant
Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental).
44. Pla esp. urbanístic depuració i abocaments aigües residuals,ampliació submi-
nistrament elèctric,instal·lacions telecomunicacions, rehabilitació carretera local
Ordèn i Talltendre, sistema reg comunitari, d’abastament d’aigua potable nuclis
Talltendre i Ordèn (Bellver de Cerdanya, Cerdanya).

P/Plans millora urbana
1. Pla de millora urbana Puig Balitrà, núm. 2 (Calonge, Baix Empordà).
2. Pla de millora urbana del solar de la ET C/ Castellflorit (Cassà de la Selva,
Gironès).
3. Pla de millora urbana ASM i altres al camí de la pedrera del Coubi (Reus, Baix
Camp).
4. Pla de millora urbana, sector els Boscos (Banyeres del Penedès, Baix Penedès).
5. Obres necessàries per la construcció de diverses edificacions durant el transcurs
de l’execució del Pla de millora urbana de la Unitat d’Actuació núm.7 (Alcanar,
Montsià).
6. Pla de millora urbana del barri antic de la Roca Centre (la Roca del Vallès,
Vallès Oriental).
7. Pla de millora urbana de darrere la Vila Romana (Tossa de Mar, Selva).
8. Pla de millora urbana de remodelació del sector del carrer de Venus (Terrassa,
Vallès Occidental).

P/Plans Parcials
1. Pla parcial 3 de Montblanc (Montblanc, Conca de Barberà).
2. Pla parcial nord-oest Industrial de les normes subsidiàries del planejament
del municipi de Cassà de la Selva (Cassà de la Selva, Gironès).
3. Pla parcial del sector industrial SUD-6 les Agudes (Ponts, Noguera).
4. Pla parcial del sector SPR – 4 - les Hortes (la Roca del Vallès, Vallès Oriental).
5. Pla parcial urbanístic del sector SAU 3 (Sant Julià del Llor i Bonmatí
(Bonmatí), Selva).
6. Pla parcial del sector PP1 la Font de les Escales (les Borges del Camp, Baix
Camp).
7. Pla parcial del sector d’Activitats Econòmiques Ferreres (Olvan, Berguedà).
8. Pla parcial del sòl urbanitzable programat IV els Masos (l’Escala, Alt
Empordà).
9. Avanç del Pla parcial urbanístic del sector SAU 3 (Sant Julià del Llor i
Bonmatí (Bonmatí), Selva).
10. Pla parcial del sector de Can Colomer-Torrent Mitger (Terrassa, Vallès
Occidental).
11. Pla parcial urbanístic del sector de Can Fradera (Parets del Vallès, Vallès
Oriental).
12. Pla parcial urbanístic a l’àmbit de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès, Vallès
Occidental).



13. Pla parcial industrial Roques Roges, polígon 4 (Alcover, Alt Camp).
14. Pla parcial Industrial SAU-1 i projecte d’urbanització, els Garidells 
(Alt Camp).
15. Projecte de Pla Parcial AU 4 Sud-Oest de Bescanó (Bescanó, Gironès).
16. Pla parcial del sector PP2 Camí de l'Estació (les Borges del Camp, Baix
Camp).
17. Text refós de l’Avanç del Pla parcial urbanístic del sector SAU 3 (Sant Julià
del Llor i Bonmatí (Bonmatí), Selva).
18. Projecte urbanístic Pla Parcial del sector 2 Xaró (la Torre de Claramunt,
Vallès Oriental).
19. Pla parcial Pinares de Tàrraco (Pratdip, Baix Camp).
20. Projecte d'urbanització del Pla parcial Castell de Sant Pere (Ribes de Freser,
Ribes de Freser, Ripollès).
21. Pla parcial urbanístic les Madrigueres (el Vendrell, Baix Penedès).
22. Pla Parcial del sector SAU1 (la Bisbal del Penedès, Baix Penedès).
23. Pla Parcial del sector del Pla del Rei (Corbins, Segrià).
24. Pla parcial del sector 3, Font de la Gavatxa (Bonastre, Baix Penedès).
25. Pla parcial urbanístic, sector 3, Pla de les Pomeres-Barenys (Salou,
Tarragonès).
26. Pla parcial SUR-10, Brises de Mar (Altafulla, Tarragonès).
27. Pla parcial urbanístic del sector Mestral (l’Arboç, Baix Penedès).

P/POUM
1. Expedient d’avaluació ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(Vilamalla, Alt Empordà).
2. POUM (Mont-roig del Camp, Baix Camp).
3. Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola (Olèrdola, (Sant Miquel
d'Olèrdola, Alt Penedès).
4. POUM (Vimbodí, Conca de Barberà).
5. POUM (Pira, Conca de Barberà).
6. Pla d’ordenació urbanística municipal de Fígols (Fígols, Berguedà).
7. Expedient d’avaluació ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal
(Pont de Molins, Alt Empordà).
8. Revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cardedeu (Cardedeu,
Vallès Oriental).
9. Informe ambiental de la revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(la Sènia, Montsià).
10. Pla d'ordenació urbanística municipal (la Riera de Gaià, Tarragonès).
11. Pla d’ordenació urbanístic municipal de Bigues i Riells (Bigues i Riells
(Bigues), Vallès Oriental).
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7.1. Excavacions de recerca

Actuació Municipi Comarca

1 La Cansaladeta La Riba Alt Camp

2 Prospeccions a l’Ager Tarraconensis Alcover, Masó, Milà, RourellAlmoster, Alt Camp, Baix

Cambrils, Castellvell del Camp, Camp, Tarragonès

Montbrió del Camp, Reus

3 Conques altes dels rius Francolí i Gaià Alcover, Mont-ral, Cabra del Camp, Riba, Alt Camp,

Querol, Pont de Barberà, Pont d’Armentera, Conca de Barberà

Aiguamúrcia, Vilaverd, Montblanc, Pira

4 Castell de la Selmella El Pont d’Armentera Alt Camp

5 Cap de Creus - El Port de la Selva Alt Empordà

Contraforts nordoccidentals

6 Santa Creu de Rodes El Port de la Selva Alt Empordà

7 Dolmen de Pardals Darnius Alt Empordà

8 Mas Baleta III Jonquera Alt Empordà

9 Cau de les Guilles Roses Alt Empordà

10 Empúries, Port romà L’Escala Alt Empordà

11 Empúries, àgora - Stoa de la Neàpolis L’Escala Alt Empordà

12 Conca mitjana del riu Anoia Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès

Pla del Penedès, Subirats, Avinyonet del Penedès

13 Turó de la Font de la Canya Avinyonet del Penedès Alt Penedès

14 Mas Pinyes 1, Vall del riu Sallent Coll de Nargó Alt Urgell

15 Vall del riu Sallent Coll de Nargó Alt Urgell

16 El Goleró La Vansa - Fórnols Alt Urgell

17 Les Carboneres La Vansa - Fórnols Alt Urgell

18 Pradell La Vansa - Fórnols Alt Urgell

19 Cova del Sardo Vall de Boí Alta Ribagorça

20 Abric Romaní Capellades Anoia

21 Balma de la Costa de Cal Manel Capellades Anoia

22 Balma del Gai Moià Bages

23 Cova de les Teixoneres Moià Bages

24 Cova del Toll Moià Bages

25 Vall del Cardener Callús, Castellnou de Bages, Cardona, Navàs, Bages

Sant Mateu de Bages, Súria

26 Molins Nous Riudoms Baix Camp

27 La Boada, la Canaleta, el Vilasec, Riera Reus, Vila-seca, Alcover, Riudoms Baix Camp, Tarragonès, 

Burguet, Sota Timba de Castellot Alt Camp,

28 Barranc de Xalamera Xerta, Benifallet, Paüls, Prat de Comte Baix Ebre, Terra Alta

29 La Palma L'Aldea Baix Ebre

30 L'Assut Tivenys Baix Ebre

31 Cala Aiguablava Begur Baix Empordà

32 Camp d’en Gou - Gorg d’en Batlle - Ullastret Baix Empordà

Barri artesanal d'Ullastret

33 Puig de Sant Andreu, Oppidum Ullastret Baix Empordà

34 Prospeccions municipals Ullastret, Serra de Daró Baix Empordà

Vall de Daró - marge dret

35 Sant Sebastià de la Guarda Palafrugell Baix Empordà

36 El Castell Palamós Baix Empordà

37 Cova de Can Figueres Begues Baix Llobregat

38 Cova de Can Sadurní Begues Baix Llobregat

39 Dolina de l’Esquerda de les Alzines Begues, Vallirana Baix Llobregat

7. Detall dels
jaciments 
on s’han fet
intervencions 
de recerca,
preventives 
i d’urgència
(Àrea de
Coneixement 
i Recerca)
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40 Dolina II de les Alzines Begues, Vallirana Baix Llobregat

41 Pedrera de Ca N'Aymerich - Castelldefels Baix Llobregat

Cova del Rinoceront

42 Pedrea de Ca n’Aymerich - Castelldefels Baix Llobregat

Cova del Rinoceront

43 Santa Margarida de Sant Genís Martorell Baix Llobregat

de Rocafort

44 Cova del Coll Verdaguer Cervelló Baix Llobregat

45 Alorda Park Calafell Baix Penedès

46 Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet Barcelonès

47 Fumanya Sud Fígols Berguedà

48 Peguera I Fígols Berguedà

49 El Castellot Bolvir Cerdanya

50 Montlleó Prats i Sansor Cerdanya

51 Molí del Salt Vimbodí Conca de Barberà

52 Els Vilars Arbeca Garrigues

53 Codella Les Preses Garrotxa

54 La Dou Sant Esteve d’en Bas, la Vall d’en Bas Garrotxa

55 Aubert La Vall d’en Bas Garrotx6

56 Cova 120 Sales de Llierca Garrotxa

57 Poblat Ibèric i Castellum Sant Julià de Ramis Gironès

58 Montfulla Bescanó Gironès

59 Puig Castell Cassà de la Selva Gironès

60 Ca n’Arenes I Dosrius Maresme

61 Torre Llauder Mataró Maresme

62 Alcanar III Alcanar Montsià

63 Sant Jaume - Mas d’en Serra Alcanar Montsià

64 Abrics de la Serra de la Pietat Ulldecona, Freginals Montsià

65 Tossal de les Forques La Sentiu de Sió Noguera

66 Antona Artesa de Segre Noguera

67 Cova del Parco Alòs de Balaguer Noguera

68 Monterò 1 Camarasa Noguera

69 Roca dels Bous Camarasa Noguera

70 Serra Llarga i Serra de Montclús, Castelló de Farfanya, Os de Balaguer, Àger, Noguera, Segrià

valls transversals les Avellanes i Santa Linya, Camarasa, Alfarràs

71 Cova Gran Les Avellanes i Santa Linya Noguera

72 Forat de Conqueta Les Avellanes i Santa Linya Noguera

73 L'Esquerda Masies de Roda Osona

74 Roc del Migdia Vilanova de Sau Osona

75 Cova Colomera Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà

76 Els Altimiris Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà

77 L'Obaga Gran - Matamala Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà

78 Conca del Flamicell La Torre de Cabdella Pallars Jussà

79 Basturs poble Isona i Conca Dellà Pallars Jussà

80 Lo Bas 1 Isona i Conca Dellà Pallars Jussà

81 Vilauba Camós Pla de l’Estany

82 Forn d'Ermedas Cornellà del Terri Pla de l’Estany

83 Cova de l’Arbreda Serinyà Pla de l’Estany

84 Puig Roig del Roget Masroig Priorat

85 El Calvari El Molar Priorat

86 Prospecció termes municipals El Molar, Bellmunt, Falset Priorat

del Molar, Bellmunt, Falset
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87 Hort de la Boqueria Margalef Priorat

88 Els Castellons Flix Ribera d’Ebre

89 Sebes Flix Ribera d’Ebre

90 Castellet de Banyoles Tivissa Ribera d’Ebre

91 Interfluvi dels rius Ondara i Sió Cervera, Granyanella, les Olugues, Plans de Sió, Segarra, Pla

Barbens, Tàrrega, Tornabous d’Urgell, Urgell

92 Iesso, ciutat romana Guissona Segarra

93 Castell de Montsoriu Arbúcies - Sant Feliu de Buixalleu Selva

94 Camp dels Ninots - Terrenys Montalat Caldes de Malavella Selva

95 Camp dels Ninots - Caldes de Malavella Selva

Terreny REPSOL YPF

96 Castell de Sant Maurici Caldes de Malavella Selva

97 Can Gorgals Vell Santa Coloma de Farners Selva

98 Montbarbat Lloret de Mar - Maçanet de la Selva Selva

99 Balma Guilanyà Navès Solsonès

100 Megàlit del Salzer II Odèn Solsonès

101 Sant Esteve d’Olius Olius Solsonès

102 Camp dels Moros de la Codina Pinell Solsonès

103 La Cativera El Catllar Tarragonès

104 Vil·la del Moro Torredembarra Tarragonès

105 Prospeccions Carta Arqueològica Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Tarragonès

de la província de Tarragona Creixell, Roda de Berà

106 Coll del Moro, poblat ibèric Gandesa Terra Alta

107 Els Estinclells Verdú Urgell

108 Casteth Leon Es Bordes Val d’Aran

109 Turó de ca n’Oliver Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

110 Les Maleses Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles Vallès Occidental,

Vallès Oriental

111 Can Tacó, Turó d’en Roina Montmeló, Montornès del Vallès Vallès Oriental

112 La Torre Roja Caldes de Montbui, Sentmenat Vallès Oriental, 

Vallès Occidental

7.2. Intervencions arqueològiques preventives

Actuació Municipi Comarca

1 Palau Reial del Monestir 

de Santes Creus Aiguamúrcia Alt Camp

2 El Vila-sec, (Desdoblament C-14, Alcover Alt Camp

Reus -Alcover)

3 Pl. Església Vella, Església Nova i de la Alcover Alt Camp

Font, carrer del Rec i de Sant Jaume

4 Vila-sec Alcover Alt Camp

5 Cova del Gat Figuerola del Camp Alt Camp

6 La Malacuca Garidells Alt Camp

7 Vilardida i la Serra (C-51) Montferri, Vila-rodona Alt Camp

8 CEIP Joan Plana Puigpelat Alt Camp

9 PEMU 6 Riba Alt Camp

10 Autovia A-27, Masmolets, Tarragona- Valls Alt Camp

Montblanc, tram variant de Valls 

(PK 16,3 al PK 22)

11 Autovia A-27, tram variant de Valls Valls Alt Camp
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12 Carrer Cort, 20 Valls Alt Camp

13 Convent del Carme Valls Alt Camp

14 El Vilar, CEIP Eugeni d’Ors Valls Alt Camp

15 El Vilar, CEIP Eugeni d’Ors Pl. Estació, 2 Valls Alt Camp

16 PP sector Palau de Reig de Dalt Valls Alt Camp

17 Ctra. C-14, Eix Alcover-Reus Alcover, la Selva del Camp, Reus Alt Camp, Baix Camp

18 TAV subtram Figueres, frontera Agullana Alt Empordà

francesa, (PK 31+471), subtram 

plataforma obres exteriors cos, 

Vinya Can Perxes

19 Carrer Major, 14 Bellcaire d’Empordà

20 Castell de les Escaules Boadella d’Empordà i les Escaules

21 Línia elèctrica Requesens Cantallops, la Jonquera

22 Parc eòlic de Capmany Capmany Alt Empordà

23 Parc eòlic de Serra Comunera Capmany Alt Empordà

24 Projecte d’execució d'un circuit Capmany Alt Empordà

de motocròs i un altre de supercròs

25 Solar al nord de la Basílica Castelló d’Empúries Alt Empordà

26 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Cornellà del Terri, Bàscara, Pontós Alt Empordà

frontera francesa, subtram Llinars 

del Vallès tram Riu Terri-Bascara

27 Ctra. GI-503 i GI-502, Darnius Alt Empordà

condicionament i millora de revolts 

tram Darnius-Nacional II

28 Parc eòlic d’Espolla Espolla Alt Empordà

29 Carrer de Dalt, s/n Far d’Empordà Alt Empordà

30 Carreró de l'Església Figueres Alt Empordà

31 Castell de Sant Ferran Figueres Alt Empordà

32 Camps de Forn del Vidre Jonquera Alt Empordà

33 Parc eòlic de la Jonquera Jonquera Alt Empordà

34 TAV Figueres-Perpinyà, subtram Jonquera, Agullana, Capmany, Llers, Alt Empordà

plataforma obres exteriors costat Darnius, Biure d’Empordà, Figueres

Espanya

35 Carrer Domicià, 14 L'Escala Alt Empordà

36 Carrer Juli Cèsar L'Escala Alt Empordà

37 Carrer Nero, s/n, parcel·la F, L'Escala Alt Empordà

Urbanització Necròpolis Granada

38 Carrer Puig i Cadafalch, 21, L'Escala Alt Empordà

Urbanització Necropòlis Granada

39 Carrer Puig i Cadafalch, 46 L'Escala Alt Empordà

40 Carrer Puig i Cadafalch, 48 L'Escala Alt Empordà

41 Carrer Puig i Cadafalch, 52, L'Escala Alt Empordà

Urbanització Necròpolis Granada

42 Carrer Puig i Cadafalch, L'Escala Alt Empordà

antic Carrer del Museu

43 Carrer Santa Màxima, 33 L'Escala Alt Empordà

44 Carrer Vespasià, 3 L'Escala Alt Empordà

45 Ctra. d'Orriols, afores, 15 L'Escala Alt Empordà

46 Empúries, Insula 30, L'Escala Alt Empordà

Ciutat romana

47 Santa Magdalena d’Empúries L'Escala Alt Empordà

48 Església de Sant Feliu de Lladó Lladó Alt Empordà



MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 2006 - ANNEX474

49 Entorn del Castell, Palau dels Abats Llançà Alt Empordà

de Sant Pere de Rodes, Pl. Major 4, 

carrer Salmeron 2

50 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Llers Alt Empordà

frontera francesa, TAV subtram 

Figueres, la Jonquera (PK 44+013)

51 Pl. de l’Església i els seus accessos Ordís Alt Empordà

52 Crta. GI-610, (PK 5+137 a 9+942 i 604) Palau-saverdera, Vilajuïga Alt Empordà

(PK 0+0009 a 1+120) Tram 

Palau-saverdera- Vilajuïga

53 Carrer de la Font i  d'Anton Tuyet Peralada Alt Empordà

54 Les Costes Peralada Alt Empordà

55 Torre de l’Àngel Pontós Alt Empordà

56 Cap de Creus El Port de la Selva Alt Empordà

57 Monestir de Sant Pere de Rodes El Port de la Selva Alt Empordà

58 Monestir de Sant Quirze de Colera Rabós Alt Empordà

59 Carrer Barraquer, Pep Ventura Roses Alt Empordà

i Tarragona

60 La Ciutadella Roses Alt Empordà

61 Menhir del Mas Marès Roses Alt Empordà

62 Ronda Circumval·lació, 67, subsector 1 Roses Alt Empordà

del sector 1 entre Carrer Mas Matas, 

Puigmal i Ctra. Vilajuïga

63 Ronda Miquel Oliva Prat, 36 Roses Alt Empordà

64 Parc eòlic de Sant Climent Sescebes Sant Climent Sescebes Alt Empordà

65 Parc eòlic de Sant Climent Sescebes, Sant Climent Sescebes, Espolla Alt Empordà

Cantallops

66 Projecte línia Red Eléctrica Española Santa Llogaia d’Àlguema, Borrassà, Vilafant, Alt Empordà

entre Santa Llogaia d’Àlguema Avinyonet de Puigventós, Figueres, Llers,

i la frontera francesa Pont de Molins, Biure, Darnius, Capmany, 

Agullana, Maçanet de Cabrenys

67 Monestir de Santa Maria de Vilabertran Vilabertran Alt Empordà

68 Vinya d'en Bardera Viladamat Alt Empordà

69 Carrer Castelló, 34-36 Vila-sacra Alt Empordà

70 Ctra. CN-260, desdoblament Vila-sacra, Castelló d’Empúries Alt Empordà

(PK 32+300 al PK 35+000) 

tram Vila-sacra - Castelló d’Empúries

71 Coves de la Vall, habitatges Olèrdola Alt Penedès

de Can Ximet

72 Església de Sant Miquel d’Olèrdola Olèrdola Alt Penedès

73 Olèrdola Olèrdola Alt Penedès

74 Parc eòlic de Pontons est Pontons Alt Penedès

75 Parc eòlic de Pontons oest Pontons Alt Penedès

76 Ctra. BV-2249 PK 5+800 a 7+100 Sant Llorenç d’Hortons Alt Penedès

tram: Sant Llorenç d’Hortons

77 Cal Posastre Sant Martí Sarroca Alt Penedès

78 Bòbila Majem, (Av. de Barcelona, Vilafranca del Penedès Alt Penedès

34-36)

79 Carrer de la Font (Convent Vilafranca del Penedès Alt Penedès

de les Carmelites)

80 Carrer Parellada entre Rambla Vilafranca del Penedès Alt Penedès

de Nostra Senyorai Carrer  de la Palma
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81 Camí de Santa Maria dels Horts Vilafranca del Penedès Alt Penedès

82 Can Morató, carrer de l’Agornal, s/n - Vilafranca del Penedès Alt Penedès

Polígon Domenys

83 Capella de Sant Pelegrí Vilafranca del Penedès Alt Penedès

84 La Girada 2, (Rambla de la Generalitat Vilafranca del Penedès Alt Penedès

núm. 9i 13-17 Parcel·les D6 I D6-3, 

Sector Girada 2)

85 Les Bassetes Vilafranca del Penedès Alt Penedès

86 Muralla de Vilafranca del Penedès, Vilafranca del Penedès Alt Penedès

carrer Hermenegild Clascar, 16-18

87 Muralla medieval de Vilafranca Vilafranca del Penedès Alt Penedès

(Carrer dels Ferres, 71)

88 Polígon industrial Domenys I, Vilafranca del Penedès Alt Penedès

carrer La Múnia, 70

89 La Vinya del Batlle Vell d'Ogern Bassella Alt Urgell

90 Ctra. C-14 (PK 155+500 al PK 159+300) Coll de Nargó Alt Urgell

Variant Coll de Nargó, tram 

Coll de Nargó-Organyà

91 Ctra. C-14 (PK 159+300 al PK 163+200) Organyà, Cabo i Fígols, Alinyà Alt Urgell

Variant d’Organyà, tram Organyà

92 Traçat línia elèctrica Pont de Bar Pont de Bar, Lles de Cerdanya Alt Urgell, Cerdanya

a Lles de Cerdanya

93 Oliana, Bassella, Ribera Salada i Pinell, Oliana, Bassella, Pinell Alt Urgell, Solsonès

Riera de Madrona, basses estacions 

bombament i jaciments l’Horta de 

Cal Torre i Vinya d’Ogern

94 Església de Santa Maria de Cardet Vall de Boí Alta Ribagorça

95 Santa Maria de Taüll Vall de Boí Alta Ribagorça

96 Fossa de Can Maçana Bruc Anoia

97 Castell de Calaf Calaf Anoia

98 Convent de Sant Francesc Calaf Anoia

99 Santuari de la Mare de Déu dels Tossals Capolat Anoia

100 Línia elèctrica soterrada d'alta tensió Castellfollit del Boix, Òdena, Rubió Anoia

(Set Caselles- Set Rubió)

101 Can Parera Castellolí Anoia

102 Can Mata, dipòsit controlat Els Hostalets de Pierola Anoia

103 Basílica de Santa Maria Igualada Anoia

104 Carrer Santa Maria, 1-3, carrer Igualada Anoia

del Born, 4

105 Can Roca de la Pedrissa (Ctra. de Igualada Anoia

Manresa cantonada amb carrer 

sense nom)

106 Capella del Roser Masquefa Anoia

107 Pla urbanístic de Masquefa Masquefa Anoia

108 Aeròdrom d’Igualada - Òdena Òdena Anoia

109 Castell d’Òdena - Turó Òdena Anoia

110 L’Espelt Òdena Anoia

111 Església de Sant Miquel d’Orpí Orpí Anoia

112 Camp República de Pujalt Pujalt Anoia

113 Castell de la Mota Pujalt Anoia

114 Subestació elèctrica a la Serra de Rubió Rubió Anoia

115 Parc eòlic Serra de Rubió II Rubió, Òdena Anoia
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116 Aeròdrom de Calaf - Sallavinera Sant Pere Sallavinera Anoia

117 Parcs eòlics de l’Alta Anoia, Pujalt Argençola, Calaf, Calonge, Copons, Prats Anoia, Segarra

i Turó del Magre del Rei, Pujalt, Sant Guim de Freixenet, Veciana

118 Carrer Escassany, 21-23, Cardona Bages

carrer Nou, 1, Carrer Escorxador, 8

119 Pl. Santa Eulàlia, 3 Cardona Bages

120 Torre de la Minyona Cardona Bages

del Castell de Cardona

121 Ctra. C-55, Projecte millora nou accés, Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet Bages

(PK 19+000 al 31+447) a Sant Vicenç 

de Castellet tram Castellbell i el Vilar - 

Sant Vicenç de Castellet

122 Ctra. C-55, tram Castellbell i el Vilar - Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet Bages

Sant Vicenç de Castellet, 

(PK 19+000 al 31+447)

123 Carrer Arbonès, 29-43 Manresa Bages

124 El Cogullo, Poblat Ibèric Sallent Bages

125 Monestir de Sant Benet de Bages Sant Fruitós de Bages Bages

126 Torre de Sant Martí Sant Fruitós de Bages Bages

127 Església de Sant Pere i Mas Súria Bages

de la Vilella Vella

128 Estació d’autobús de Súria Súria Bages

129 Mas de la Garrigosa Súria Bages

130 Conducció de gas - Cardona - Cardona, Olius, Solsona Bages, Solsonès

Olius - Solsona

131 Ctra.T-704, (PK 2+800 al PK 4+530) L’Aleixar Baix Camp

Tram l'Aleixar

132 Autovia A-34, (PK 1143 al 1151), Cambrils Baix Camp

tram Cambrils - variant de Vila-seca - 

voltants Torre Bargallona 

(abans Mas d'en Bosch)

133 Autovia A-34, Els Masos Cambrils Baix Camp

134 Autovia A-34, Torre Bargallona Cambrils Baix Camp

(abans Mas d'en Bosch), 

(PK 1143,7 al PK 1151,0), 

tram Cambrils-variant de Vila-seca

135 Carrer Cardenal Vidal Barraquer, 2 Cambrils Baix Camp

136 El Cavet Cambrils Baix Camp

137 La Castlania Cambrils Baix Camp

138 La Llosa Cambrils Baix Camp

139 Pl. de l’Església de Santa Maria Cambrils Baix Camp

140 Santuari de la Mare de Déu del Camí, Cambrils Baix Camp

cripta de l'ermita

141 Corredor Mediterrani (línia fèrria), Cambrils, Vinyols i els Arcs Baix Camp

tram Riera de Riudecanyes - 

Barranc de les Paisanes

142 Projectes centres telecomunicacions Capafonts, la Febró Baix Camp

143 Centres de telecomunicacions Capafonts, la Febró Baix Camp

de Capafonts i la Febró

144 Autovia A-27, Prestecs Mont-roig del Camp, Cambrils Baix Camp

145 Parc eòlic Les Forgues Riudecols Baix Camp

146 Barranc de Sales La Selva del Camp Baix Camp
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147 Castell del Paborde La Selva del Camp Baix Camp

148 Vilar de la Font de l’Abello La Selva del Camp Baix Camp

149 Central tèrmica de cicle combinat Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Baix Camp

Plana del Vent

150 Plana del Vent, Gasoducte de gas Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Baix Camp

natural, connexió en APB a la CTCC

151 Avantprojecte reg l’Aldea-Camarles Aldea, Camarles, Ampolla, el Perelló, Amposta Baix Ebre

152 Parcel·la 111, Polígon, 9 Aldover Baix Ebre

153 Pla Parcial Sector 11- Artilleria L’Ametlla de Mar Baix Ebre

154 Tres Cales, Sector A L’Ametlla de Mar Baix Ebre

155 Parc eòlic de Paüls Paüls Baix Ebre

156 Ctra. C-12, (PK 13+200 al PK 22+600) Roquetes, Tortosa Baix Ebre

Eix de l’Ebre variant desdoblada 

de Tortosa tram Tortosa

157 Carrer Montcada, solar de l'antic Institut Tortosa Baix Ebre

158 Carrer Sebina,12 Tortosa Baix Ebre

159 Castell de la Suda Tortosa Baix Ebre

160 Església de Sant Domènec Tortosa Baix Ebre

161 Pl. de la Cinta, 1-2 Tortosa Baix Ebre

162 Pl. de Santa Anna, 4-6 Tortosa Baix Ebre

163 Pl. dels Dolors Tortosa Baix Ebre

164 Pl. dels Estudis, 3 Tortosa Baix Ebre

165 Parc eòlic Coll de Som Xerta, Benifallet, Tivenys Baix Ebre

i parc eòlic l’Arram

166 Carrer del Castell, 16 Begur Baix Empordà

167 Carrer del Castell, 20 Begur Baix Empordà

168 Carrer Major, 16 Bellcaire d’Empordà Baix Empordà

169 Era de Can Llapart, xamfrà Bellcaire d’Empordà Baix Empordà

carrer Major i Migdia

170 Carrer del Bisbe, 5, carrer Montserrat La Bisbal d’Empordà Baix Empordà

171 Puig Balitra, 2 Calonge Baix Empordà

172 Sector Balitra Est Calonge Baix Empordà

173 Pinell-Ridaura, 1r polígon parcel·la RH1 Castell - Platja d’Aro Baix Empordà

174 Vacamorta, Parcel·les 135 i 139, Cruïlles Baix Empordà

Polígon 10

175 Ctra. C-31, tram Palamós-Palafrugell Mont-ras Baix Empordà

(PK 4+460 a 4+490)

176 Carrer Llevant, 12 de Llafranc Palafrugell Baix Empordà

177 Carrer Xaloc, 2 i Pere Pacuet, 26 - Palafrugell Baix Empordà

Cantonada

178 Carrer Xaloc, 2 cantonada Palafrugell Baix Empordà

amb carrer Pere Pascuet, 26

179 Ctra. C-31, tram Palamós-Palafrugell Palafrugell Baix Empordà

(Pk 2+330)

180 Ctra. C-31, tram Palamós-Palafrugell Palafrugell Baix Empordà

(PK 2+510 - 2+530)

181 Riera de Llafranc Palafrugell Baix Empordà

182 Ctra. C-31, tram Palamós-Palafrugell Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell Baix Empordà

(PK 326+100 a 333+700)

183 Carrer Girona, 47 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

184 Carrer Lluna, 74-76 i carrer Algavira, 68 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

185 Carrer Portalet, Rutlla i Major Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà
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186 Can Clavaguera, carrer Metges, 77-79, Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

Lluna 94, xamfrà Eres

187 Ermita de Sant Amanç Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

188 Pl. del Lledoner, 6 Torroella de Montgrí Baix Empordà

189 Pedrera de Mas Blanc Ullastret Baix Empordà

190 Carrer Fort, s/n Ullastret Baix Empordà

191 Puig Miralles Ullastret Baix Empordà

192 Ctra. GI-V-6322 tram Albons-Escala Albons, l’Escala Baix Empordà, Alt Empordà

193 Can Bros Vell Abrera Baix Llobregat

194 Línia elèctrica A 220 KV Castellet - Begues, Vallirana Baix Llobregat

Viladecans entrada i sortida a Begues

195 Dessaladora de l’Àrea Metropolitana Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí Baix Llobregat

de Barcelona

196 Bassa de laminació d'aigües Gavà Baix Llobregat

de la Riera de Sant Llorenç

197 Carrer Can Trias, 4-10 Gavà Baix Llobregat

198 Carrer Cap de Creus, 8 Gavà Baix Llobregat

199 Carrer Centre, 28-30, Vil·la romana Gavà Baix Llobregat

de Sant Pere

200 Carrer Lamotte de Grignon Gavà Baix Llobregat

201 Carrer Sant Isidre, 7, Vil·la romana Gavà Baix Llobregat

de Sant Pere

202 Carrer Sant Nicasi, 18-24 Gavà Baix Llobregat

203 Carrer Sant Pere, 55 Gavà Baix Llobregat

204 Carrer Sant Pere, 57 Gavà Baix Llobregat

205 Ca n’Horta Gavà Baix Llobregat

206 Les Sorres, carrer Sitges, 1, Gavà Baix Llobregat

Passeig Marítim

207 Mas Bruguers II (complex miner Gavà Baix Llobregat

de Rocabruna)

208 Mines prehistòriques de Gavà, Can Gavà Baix Llobregat

Tintorer (Pla especial sector Les Ferreres)

209 Mines prehistòriques de Gavà, Gavà Baix Llobregat

Mas Bruguers II

210 Mines prehistòriques de Gavà, Gavà Baix Llobregat

sector Les Ferreres

211 Bassa de laminació d'aigües Gavà, Viladecans Baix Llobregat

de la riera de Sant Llorenç

212 Ca l’Espluga, Vil·la romana Pallejà Baix Llobregat

213 Carrer Narcís Monturiol, 5-15 El Prat del Llobregat Baix Llobregat

214 Línia 9 dels FMB, nova variant El Prat del Llobregat Baix Llobregat

del Prat Clau Ia-TM-00509.10A

215 Moll del Prat - Port de Barcelona El Prat del Llobregat Baix Llobregat

216 Carrer Agramunt Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

217 Carrer Bonaventura Calopa, 14 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

218 Carrer del Castell, 2 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

219 Carrer del Pont, 11 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

220 Carrer Orioles, 67 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

221 Carrer Sant Pere, 25 (Can Tries) Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

222 Passatge Escanilla, 3-7 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

223 Pl. de la Constitució, entre carrer Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

Albertí Agramunt i Mediterrani i Hospital
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224 Sant Ramon Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

225 Antic mercat municipal i forn de pa Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

situats entre carrer Nou i carrer del Riu

226 Carrer Nou, 1-9, cantonada Pl. Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

Catalunya i carrer del Riu, 30-38, antic 

mercat municipal i forn de pa adjacent

227 Església parroquial Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

228 TAV Madrid-Barcelona-frontera francesa, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei Baix Llobregat

tram Papiol - Sant Vicenç dels Horts 

(PK 600+000 a 603+000)

229 Barraques de Vinya i Forns Torrelles de Llobregat Baix Llobregat

230 Carrer Major, 3 Viladecans Baix Llobregat

231 Pl. Molins, 8 Viladecans Baix Llobregat

232 Riera de Sant Llorenç Viladecans, Gavà Baix Llobregat

233 Ctra. B-224, condicionament, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat, Alt Penedès

(PK 18+480 Al 26+000) tram Sant Llorenç d’Hortons

Sant Llorenç d’Hortons - Martorell

234 Moll del Prat (Fases 1 i 2) - El Prat de Llobregat, Barcelona Baix Llobregat, Barcelonès

Port de Barcelona

235 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- El Prat de Llobregat, Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès

frontera francesa, tram Sant Boi l’Hospitalet de Llobregat

de Llobregat - l’Hospitalet de Llobregat 

(PK 200+000 i 203+737)

236 Estacions tractament d'aigua potable Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Baix Llobregat, Barcelonès

del Ter i del Llobregat tram Barcelona

Fontsanta-Trinitat

237 Balma de la Graiera Calafell Baix Penedès

238 Cova de Mas Romeu Calafell Baix Penedès

239 Cova Foradada Calafell Baix Penedès

240 El Vilarenc Calafell Baix Penedès

241 Ports i platges del litoral català Coma-ruga Vendrell Baix Penedès

242 Monestir de Santa Maria Santa Oliva Baix Penedès

243 Baetulo, carrer Felip i d’en Roses, Badalona Barcelonès

35-37, carrer Quintana Alta cantonada 

amb Sant Josep i d'en Roses

244 Baetulo, carrer Lladó, 28 Badalona Barcelonès

245 Baetulo, carrer Lladó, 32 Badalona Barcelonès

246 Baetulo, carrer Pujol, 36 Badalona Barcelonès

247 Baetulo, carrer Riera Matamoros, 30 A Badalona Barcelonès

248 Baetulo, carrer Temple, 25 Badalona Barcelonès

249 Baetulo, Termes Romanes, Badalona Barcelonès

Pl. Assemblea Catalunya, 1

250 Carrer Anastasi,16 Badalona Barcelonès

251 Carrer Dalt,16 Badalona Barcelonès

252 Carrer Pujol, 36 Badalona Barcelonès

253 Carrer Sant Felip i d'en Roses, 35-37, Badalona Barcelonès

carrer Quintana Alta cantonada 

amb Sant Josep i d'en Roses

254 Carrer Sant Sebastià, 2 cantonada Badalona Barcelonès

carrer Costa, 13

255 Línia 2 FMB tram entre Pep Ventura Badalona Barcelonès

i Badalona centre
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256 Pl. Assemblea de Catalunya, 3 Badalona Barcelonès

257 Via Augusta, 17 (antiga Escola Jungfrau) Badalona Barcelonès

258 Antic Mercat del Born Barcelona Barcelonès

259 Av. del Castell, 2-6, Pl. de la Sardana, 1, Barcelona Barcelonès

Av. de Miramar, 30-32

260 Av. del Paral·lel, 48-52 Barcelona Barcelonès

261 Av. Drassanes, 19-29 Barcelona Barcelonès

262 Av. Marquès de l’Argentera, 7-17 Barcelona Barcelonès

263 Av. Miramar, 9 Barcelona Barcelonès

264 Carrer Álvarez de Castro 1-7, 2-10, Barcelona Barcelonès

carrer Jaume Giralt i entorns (Álvarez 

de Castro, 1-7 2-10, Jaume Giralt 19-34, 

Gombau 1-11 i 2-26, Mestres Casals 

i Martorell 1-27)

265 Carrer Álvarez de Castro, 5 Barcelona Barcelonès

266 Carrer Arc de Sant Ramon del Call, 8 Barcelona Barcelonès

267 Carrer Arc del Teatre, 3 Barcelona Barcelonès

268 Carrer Argenteria, 2, 15-17, Barcelona Barcelonès

Via Laietana, 20, Pl. de l’Àngel, 5

269 Carrer Assaonadors, 42 Barcelona Barcelonès

270 Carrer Avinyó, 16-28b Barcelona Barcelonès

271 Carrer Baixada de Sant Miquel, 3-5 i 6 Barcelona Barcelonès

272 Carrer Balboa, 11 Barcelona Barcelonès

273 Carrer Banys Nous, 10 Barcelona Barcelonès

274 Carrer Beates, 2-5 Barcelona Barcelonès

275 Carrer Boqueria, 10, carrer n’Aroles, 3-5 Barcelona Barcelonès

276 Carrer Canuda, 31-47, Barcelona Barcelonès

Av. Portal de l’Àngel, 9-11

277 Carrer Carabassa, 8 Bis Barcelona Barcelonès

278 Carrer Carassa, 1, carrer Barra Barcelona Barcelonès

de Ferro, 2, carrer Pou de la Cadena, 8 , 

carrer Cotoners, 10-14

279 Carrer Cendra, 30-40, Pl. Dubte, 1 Barcelona Barcelonès

280 Carrer Circumval·lació, 1b Barcelona Barcelonès

281 Carrer Comtal, 26-30, 29-31 Barcelona Barcelonès

282 Carrer Corders, 1-7 i 10-12 Barcelona Barcelonès

283 Carrer Cortines, 1-29 i 2-24, Volta Barcelona Barcelonès

dels Jueus, 1-5, 2-6, Portal Nou, 21-23

284 Carrer d’Avinyó, 19-21 i 18 B Barcelona Barcelonès

285 Carrer de la Ciutat d’Elx, 12-16 Barcelona Barcelonès

286 Carrer de la Ciutat, 3 Barcelona Barcelonès

287 Carrer de la Palla, 19-21 Barcelona Barcelonès

288 Carrer de la Palla, 27 Barcelona Barcelonès

289 Carrer de la Seca, 1-9, 2-6, Barcelona Barcelonès

carrer Cirera, 1-11, 2-8, 

carrer de les Mosques, 1-15, 2-14

290 Carrer de l’Arc de Sant Ramon Barcelona Barcelonès

del Call, 11b

291 Carrer de les Basses de Sant Pere, 22 Barcelona Barcelonès

292 Carrer de les Carretes, Vistalegre, Barcelona Barcelonès

Aurora, Lleialtat, Sant Pacià, Sant Martí, 

Sant Rafael, Sant Bartomeu
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293 Carrer de Side Barcelona Barcelonès

294 Carrer de Torres i Amat, 13-17, Barcelona Barcelonès

carrer Valldonzella, 2-6

295 Carrer del Carme, 101-109, carrer Barcelona Barcelonès

Hospital, 142, Carrer Sant Llàtzer, 1-7

296 Carrer del Carme, 84 Barcelona Barcelonès

297 Carrer del Paradís, 5 Barcelona Barcelonès

298 Carrer del Portal Nou, 17-21 i 22 i 26b Barcelona Barcelonès

299 Carrer dels Àngels, Peu de la Creu Barcelona Barcelonès

i Lluna

300 Carrer dels Cecs de Sant Cugat, 1-13 Barcelona Barcelonès

i Carders, 17-18

301 Carrer d'en Carabassa, 13-21 Barcelona Barcelonès

302 Carrer d'en Carabassa, 8 bis Barcelona Barcelonès

303 Carrer d'en Rull, 10-14, Nou de Barcelona Barcelonès

Sant Francesc, 9-13, Còdols, 22

304 Carrer Doctor Aiguader, 1-21 Barcelona Barcelonès

(antiga estació de Renfe de rodalies)

305 Carrer Duran i Bas, 7 Barcelona Barcelonès

306 Carrer Ferran, 15-19, 14 Barcelona Barcelonès

307 Carrer Fusina, 6-8 Barcelona Barcelonès

308 Carrer Gigas, 17-19 Barcelona Barcelonès

309 Carrer Guifré, 1-11 i 2-16, carrer Barcelona Barcelonès

Cardona,1-11 i 2-10

310 Carrer Hospital, 1-9, La Rambla, 71-73 Barcelona Barcelonès

311 Carrer Hospital, 26-30, carrer Morera, 2-4 Barcelona Barcelonès

312 Carrer Hostal del Sol, carrer Julpi, 1-3 Barcelona Barcelonès

313 Carrer Joaquim Costa, 32-40 Barcelona Barcelonès

314 Carrer Junta de Comerç, 1-25, 2-30 Barcelona Barcelonès

315 Carrer L'Arc de Sant Ramon del Call, 11b Barcelona Barcelonès

316 Carrer L'Arc de Sant Ramon del Call, 8 Barcelona Barcelonès

317 Carrer Lluís Companys, 18-22 Barcelona Barcelonès

i carrer Almogàvers, 1-19

318 Carrer Magdalenes, 25 Barcelona Barcelonès

319 Carrer Marquès de Barberà, 27 Barcelona Barcelonès

320 Carrer Méndez Núñez, 2-16, Barcelona Barcelonès

carrer Trafalgar, 56-60

321 Carrer Mercaders, 42 Barcelona Barcelonès

322 Carrer Mestres Casals i Martorell, 15-17 Barcelona Barcelonès

323 Carrer Milans, 3 Barcelona Barcelonès

324 Carrer Montalegre, 4-8, carrer Barcelona Barcelonès

Ramelleres, 21-25, Carrer Tallers, 45

325 Carrer Montalegre, 6-8 Barcelona Barcelonès

326 Carrer Montalegre, Valldonzella, Barcelona Barcelonès

Pl. dels Àngels i Torres i Amat

327 Carrer n’Agla, 1-19 i 2-8, carrer Barcelona Barcelonès

d’Escudellers Blancs, 1-7 i 2-14

328 Carrer Nou de la Rambla, 36-40, Est,1 Barcelona Barcelonès

329 Carrer Nou de la  Rambla, 65-71 Barcelona Barcelonès

330 Carrer Nou de la Rambla, 76-82 Barcelona Barcelonès

331 Carrer Nou de la Rambla, 82-88, Barcelona Barcelonès

carrer Estel, 2-2b, Carrer Tàpies, 7-9
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332 Carrer Nou de la Rambla, 45-63 Barcelona Barcelonès

333 Carrer Olot, 1-13, Av. Sant Josep Barcelona Barcelonès

de la Muntanya, 45-55, 

Av. Coll del Portell (Parc Güell)

334 Carrer Palma de Sant Just, 9 Barcelona Barcelonès

335 Carrer Paloma, 10-18, carrer Lleó,14 Barcelona Barcelonès

336 Carrer Paradís, 5 Barcelona Barcelonès

337 Carrer Pelai, 30-40, carrer Jovellanos, Barcelona Barcelonès

1-9, Carrer Ramelleres, 19-27

338 Carrer Pelai, 58 Barcelona Barcelonès

339 Carrer Portaferrissa, 21 Barcelona Barcelonès

340 Carrer Portal Nou, 19 Barcelona Barcelonès

341 Carrer Portal Nou, 40, Petons, 10 Barcelona Barcelonès

342 Carrer Pou de la Figuera, carrer Barcelona Barcelonès

Jaume Giralt, carrer Montanyans, 

carrer Carders

343 Carrer Pou de la Figuera, carrer Barcelona Barcelonès

Jaume Giralt, carrer Montanyans, 

carrer Metges - Jardins

344 Carrer Princesa, 21, carrer Boquer, 8-12 Barcelona Barcelonès

345 Carrer Princesa, 36-44 i Pl. La Puntual Barcelona Barcelonès

346 Carrer Princesa, 50-52 i 53 Barcelona Barcelonès

347 Carrer Ramelleres, 19 Barcelona Barcelonès

348 Carrer Ramelleres, 9 Barcelona Barcelonès

349 Carrer Regomir, 7-9 Barcelona Barcelonès

350 Carrer Robadors, 29 Barcelona Barcelonès

351 Carrer Robadors, 6-14b Barcelona Barcelonès

352 Carrer Rosa, carrer Carabassa, carrer Barcelona Barcelonès

Serra i Còdols

353 Carrer Sagristans, 2-6, Barcelona Barcelonès

carrer dels Capellans, 4

354 Carrer Sagristans, 2-8, 11 Barcelona Barcelonès

355 Carrer Salvador Seguí, carrer Riera Alta Barcelona Barcelonès

1-15, 14-16, Carrer Carme, 102-104, 75-79, 

Riera Baixa, 1, 15-23, M Aurèlia Capmany, 

1-15, 2-24, Hospital, 86-112

356 Carrer Sant Antoni Abat, 11-15, Barcelona Barcelonès

carrer del Bisbe Laguarda, 2-8

357 Carrer Sant Antoni Abat, 1-5 Barcelona Barcelonès

358 Carrer Sant Francesc, 23-31, Barcelona Barcelonès

Pl. del Duc de Medinaceli, 8

359 Carrer Sant Gil, 3 Barcelona Barcelonès

360 Carrer Sant Oleguer, 13-17 Barcelona Barcelonès

361 Carrer Sant Oleguer, 2-10 Barcelona Barcelonès

362 Carrer Sant Pau, 1-13, Barcelona Barcelonès

carrer Penedides, 1b-1

363 Carrer Sant Pere més Baix, 44 Barcelona Barcelonès

364 Carrer Sant Pere més Baix, 92 Barcelona Barcelonès

365 Carrer Sant Pere més Baix, Barcelona Barcelonès

equipament social

366 Carrer Sant Pere Mitjà, Barcelona Barcelonès

carrer Mare de Déu del Pilar, 11-13
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367 Carrer Sant Rafael, Sant Josep Oriol, Barcelona Barcelonès

Rambla del Raval i Sadurní (Illa Robador)

368 Carrer Santa Anna, 24-28 i 27-29 Barcelona Barcelonès

369 Carrer Tallers, 66 Barcelona Barcelonès

370 Carrer Tantarantana, 12 Barcelona Barcelonès

371 Carrer Tigre, 1-9, carrer Barcelona Barcelonès

Joaquim Costa, 48-56

372 Carrer Trafalgar, 53-55 Barcelona Barcelonès

373 Carrer Unió, 1-5, Rambla, 49 Barcelona Barcelonès

374 Carrer Unió, 7-9 i 20-22 Barcelona Barcelonès

375 Carrer Valldonzella, 14-28, Passatge Barcelona Barcelonès

de Sant Bernat 8a, Jardins Torres i Clavé

376 Carrer Xuclà, 23-25, Barcelona Barcelonès

Passatge d’Elisabets, 2-4

377 Can Mariner, carrer Horta, 46-46b, Barcelona Barcelonès

carrer del Vent,1

378 Can Mariner, carrer Horta, 46-46b, 

carrer del Vent,1

379 Convent de Sant Agustí, Barcelona Barcelonès

(Pl. de l’Acadèmia, 3)

380 Ctra. de Montjuïc, 2-6, Barcelona Barcelonès

Castell de Montjuïc

381 Ctra. de Montjuïc, 56-68 i 53-59 Barcelona Barcelonès

i Av. Castell, 1-5 (Passeig dels Cims. Fase F)

382 Dessaladora de l’Àrea Metropolitana Barcelona Barcelonès

construcció Fontsanta - El Prat

383 Estació de França (Passeig Barcelona Barcelonès

de Circumval·lació, 8-14)

384 Estació del Liceu, (Costat Besòs) Línia Barcelona Barcelonès

3 dels FMB (Rambla, Pla de la Boqueria)

385 Gran Via de les Corts Catalanes, 158, Barcelona Barcelonès

Química, 18, Pl. de les Matemàtiques

386 Palau de la Generalitat de Catalunya Barcelona Barcelonès

(Edifici Carrilló)

387 Palau de Pedralbes, Jardins (Av. Barcelona Barcelonès

Diagonal, 686, carrer Tinent Coronel 

Valenzuela, 2-10, carrer Jordi Girona, 28-32, 

carrer Fernando Primo de Rivera, 1-11

388 Palau del Lloctinent Barcelona Barcelonès

389 Parc de la Ciutadella, Passeig Pujades, Barcelona Barcelonès

10-20, Passeig Picasso, 7-21

390 Parc de Monterols (Passatge Barcelona Barcelonès

d’Hercegovina, 1-5 i 6, carrer 

Montecassino, 8, carrer Gualbes, 3 i 6)

391 Parc del Turó de la Peira (Pg. de Fabra Barcelona Barcelonès

i Puig, 396-408, carrer Cornudella, 

31-33, carrer Beret, 3-5, carrer Vall 

d’Ordesa, 36-60)

392 Parc Guinardó (Av. de la  Mare de Déu Barcelona Barcelonès

de Montserrat, Pl. del Nen de la Rutlla, 

carrer Grècia, 1-11, carrer Florència, 2-10, 

carrer Garriga i Roca)
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393 Parc Primavera (carrer Nou de la Rambla, Barcelona Barcelonès

169-235, Passeig Miramar, 1-25, 

Camí de la Font Trobada, 1-23, 

Passeig Montjuïc, 67-199)

394 Passeig Circumval·lació, 1b Barcelona Barcelonès

395 Passeig Picasso, 22 Barcelona Barcelonès

396 Passeig Picasso, 24 Bis, 26-28 i 30 Barcelona Barcelonès

397 Passeig Picasso, 24, carrer Fusina, 13-15 Barcelona Barcelonès

398 Passeig Picasso, 38-38 bis i Barcelona Barcelonès

Carrer Comercial, 15

399 Passeig Pujades, 10-20, Passeig Picasso, Barcelona Barcelonès

7-21 (Parc de la Ciutadella)

400 Passeig Pujades, 3-5 Barcelona Barcelonès

401 Pl. de la Gardunya Barcelona Barcelonès

402 Pl. de la Mercè, 3-4 Barcelona Barcelonès

i carrer de la Merçè, 8-10

403 Pl. de l’Acadèmia, 3, Barcelona Barcelonès

Convent de Sant Agustí

404 Pl. de Pau Vila, 13-13b, carrer Doctor Barcelona Barcelonès

Aiguader, 1-27, carrer de la Marquesa, 2-6

405 Pl. de Sant Josep (Mercat de la Boqueria, Barcelona Barcelonès

Parades 245 A 247 i 258 A 259)

406 Pl. de Sant Josep (Mercat de la Boqueria, Barcelona Barcelonès

Parades 250 A 252 i 253 A 257)

407 Pl. de Sant Josep (Mercat de la Boqueria, Barcelona Barcelonès

Parades 612 A 622 i 623 A 624)

408 Pl. de Sant Pere, 15-16, 3, Lluís el Barcelona Barcelonès

Piadós, 2-10, Basses de Sant Pere, 2-4, 3

409 Pl. del Duc de Medinaceli, 1-1b, Barcelona Barcelonès

carrer Nou de Sant Francesc, 29-31

410 Pl. Jaume Sabartés, carrer Cremat Xic, Barcelona Barcelonès

carrer Cremat Gran i carrer Flassaders

411 Pl. Pau Vila, 13-13b, carrer Doctor Barcelona Barcelonès

Aiguader, 1-27, carrer Marquesa, 2-6

412 Pl. Sant Cugat del Rec, carrer Fonollar, Barcelona Barcelonès

1-17 i 2-18, Sant Domènec, Santa 

Caterina, 1 i 4-6, carrer Forn Fonda, 1-5

413 Placeta del Pi, 2 Barcelona Barcelonès

414 Portal Sant Daniel (Passeig Pujades, 10-20, Barcelona Barcelonès 

Passeig Picasso, 7-21 - Parc de la Ciutadella)

415 Pou de la Figuera, Jardins, Jaume Giralt, Barcelona Barcelonès

Metges, Muntanyans i Pou 

de la Figuera

416 Rambla de Canaletes, 125 Barcelona Barcelonès

417 Rambla, 91-99 Barcelona Barcelonès

418 Rambla, 95 Barcelona Barcelonès

419 Ronda Litoral tram enllaç d’accés Barcelona Barcelonès

al Port - El Morrot

420 Turó de la Rovira - Barcelona Barcelonès

carrer Maria Lavernia, s/n

421 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat Barcelonès

frontera francesa, tram Torrassa -Sants
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422 Accés ferroviari a l’estació de Sants L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès

(línies C2-C4)

423 Passatge de la Rectoria, 6 L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès

424 Pl. Mossèn Homar, 18-22 L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès

425 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès

frontera francesa, tram l’Hospitalet 

de Llobregat - La Torrassa (entre UTM 

426006/4580107

426 Eix de la Conreria i accessos C-59 Badalona, Tiana, Barcelonès, Maresme,

(PK0+000 al PK 10+100), tram Sant Fost de Campsentelles, Vallès Oriental

Badalona-Santa Perpètua de Mogoda la Llagosta, Mollet del Vallès

427 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Barcelona, Montcada i Reixac Barcelonès, Vallès Occidental

frontera francesa, tram Nus de la Trinitat - 

Montcada i Reixac

428 Pujada de Palau, 2-8 Bagà Berguedà

429 Zona de Sant Sebastià Bagà Berguedà

430 Sant Salvi, entorn, nus d'entrada Casserres Berguedà

a Casserres, Projecte nova ctra. Eix 

del Llobregat, ctra. C-16 (PK 0+520 

al PK 0+700) i PK 0+350 al PK 0+480)

431 Ctra. BV-4132 tram Casserres - Gironella Casserres, Gironella Berguedà

(PK 4+000 al 6+500) (Camps dels Porxos)

432 Priorat Benedict de Sant Pere Casserres, Gironella Berguedà

de Casserres

433 Castell de l’Espunyola L’Espunyola Berguedà

434 Cal Bassacs, Església de Sant Marc Gironella Berguedà

435 Ctra. B-402, tram Guardiola Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet Berguedà

de Berguedà - La Pobla de Lillet 

(PK 0+700 a 8+100)

436 Ctra. C-16, Eix Llobregat, (PK 75+500 Puig-reig, Casserres, Gironella, Olvan, Berga Berguedà

al PK 96+500) tram Puig-reig

437 Monestir de Sant Pere de la Portella Quar Berguedà

438 Roc de Palomera Saldes Berguedà

439 Fumanya, Mina Fumanya Sud Vallcebre Berguedà

440 Santa Maria de Tallo Bellver de Cerdanya Cerdanya

441 Església de Santa Eulàlia d’Estoll Fontanals de Cerdanya Cerdanya

442 Les Colomines Llívia Cerdanya

443 Call Jueu, Carrer del Rec de Sant Agustí Puigcerdà Cerdanya

444 Projecte Salt Cabiscol II al riu Segre Montellà i Martinet, el Pont de Bar Cerdanya, Alt Urgell

445 Parc eòlic de Conesa Est Conesa Conca de Barberà

446 Parc eòlic de Conesa Oest Conesa Conca de Barberà

447 Carrer Castell, 29 L’Espluga de Francolí Conca de Barberà

448 Subestació elèctrica a les Comes L’Espluga de Francolí Conca de Barberà

449 Parc eòlic de les Piles Les Piles Conca de Barberà

450 Parc eòlic de Llorac Llorac Conca de Barberà

451 Carrer Alenyà, 2-4 Montblanc Conca de Barberà

452 Carrer Alenyà, 25-27 Montblanc Conca de Barberà

453 Carrer Guimros,14 Montblanc Conca de Barberà

454 Carrer Pleta,18 Montblanc Conca de Barberà

455 Carrer Pujada de la Serra, 4-6 Montblanc Conca de Barberà

i Elionor d’Urgell, 7

456 Carrer Sant Marçal, 36, Casc Antic Montblanc Conca de Barberà
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457 Càmping Montblanc Park Montblanc Conca de Barberà

458 Casc antic carrer de Les Corts, 22 Montblanc Conca de Barberà

459 Casc antic carrer Joc de la Pilota, 9 Montblanc Conca de Barberà

460 Muralla, tram 22 cases 34, 36 i 38 Montblanc Conca de Barberà

de la Muralla de Sant Jordi

461 Ctra. C-14 (PK 37+770 al 46+000) Montblanc, Pira Conca de Barberà

tram Montblanc-Solivella 

entorns ZEA 1 i ZEA 3

462 Ctra. C-241d, condicionament, Montblanc, Pira, Barberà de la Conca, Conca de Barberà

(PK 0+O00 al 25+200), tram Sarral, Rocafort de Queralt, les Piles,

Montblanc - Santa Coloma de Queralt Santa Coloma de Queralt

463 Abric del Britus III, Abric de Britus IV, Montblanc, Vilanova de Prades Conca de Barberà

Abric de la Daixa, Abric de 

la Baridana III, Abric del Mar de l’Arlequí

464 Parc eòlic de les Forques Passanant, Forès Conca de Barberà

465 Línia d'alta tensió (Lat) Montargull Passanant, Forès, Conesa, Conca de Barberà

Sta. Coloma de Queralt, Llorac

466 Parc eòlic de Santa Coloma de Queralt Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà

467 Zona del Moriscot, Serra de la Portella Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà

468 Parc eòlic de Savalla I Savalla del Comtat Conca de Barberà

469 Parc eòlic de Savalla II Savalla del Comtat Conca de Barberà

470 Polígon IV, Parcel·la, 210 Solivella Conca de Barberà

471 Ctra. C-14, (PK 46+000 a 48 Solivella, Passanant Conca de Barberà

i PK 53 a 56,3) tram Solivella-Belltall

472 Les Solades, Pla parcial Les Sorts Vilaverd Conca de Barberà

473 Pla parcial Les Sorts Vilaverd Conca de Barberà

474 Cova de Can Muntaner, Cova Olivella Garraf

del Tramper, El Barret del Rector

475 Can Coll Sant Pere de Ribes Garraf

476 Carrer Major, 12-14 Sitges Garraf

477 Casa de les Pruelles Sitges Garraf

478 Les Forques (Pl. Josep Roca Pons, Sitges Garraf

2 Parcel·la d'unitat d'actuació 

Plans d’Aiguadolç)

479 Port de Vallbona - Port Ginesta Sitges Garraf

480 Darro, Xalet del Nin Vilanova i la Geltrú Garraf

481 Ctra. C-233, (PK 68+600 al PK 70+450) Arbeca Garrigues

i L-204 (PK 18+100) variant d’Arbeca 

tram Arbeca

482 Ctra. C-233, variant, PK 70+000 Les Borges Blanques Garrigues

de la Ctra. N-240 al PK 64+960 

Ctra. C-233, tram les Borges Blanques

483 Subestació Vilobí 66/30/12, modificació Fulleda Garrigues

484 Cova del Julio La Granadella Garrigues

485 Línia elèctrica, traçat 132 KV entre La Granadella, Bellaguarda Garrigues

Set Montclús - Set Sant Antoni - 

Set Auliver i Set Les Rotes

486 Traçat del Projecte regadiu Juncosa, Bellaguarda, els Torms Garrigues

Garrigues Sud, etapa IV Fase 5ª

487 Minferri Juneda Garrigues

488 Pla del Gardelo - Finca Aranyó Juneda Garrigues

489 Parc eòlic de Vilobí I Tarrés, Fulleda Garrigues
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490 Parc eòlic Pla del Tossalet Fulleda,  Tarrés, Senan Garrigues, Conca de Barberà

491 Parc eòlic Ràfols Fulleda, Tarrés, Vinaixa, Garrigues, Conca de Barberà

l’Espluga de Francolí

492 Línia elèctrica soterrada d'alta tensió Fulleda, l’Espluga de Francolí, Garrigues, Conca de Barberà,

(Set- Vilobí- Set-Tallat) Vallbona de les Monges Urgell

493 Ctra. CN-260 tram Besalú-Argelaguer Argelaguer, Besalú Garrotxa

494 Carrer Comte Bernat Tallaferro Besalú Garrotxa

495 Carrer de la Font Besalú Garrotxa

496 Carrer Font de Besalú Besalú Garrotxa

497 Can Bellsola, (desdoblament CN-260 Besalú Garrotxa

tram Besalú-Argelaguer PK 1+850 i PK 2+100)

498 Can Marcial Besalú Garrotxa

499 Casa de la Moneda Besalú Garrotxa

500 Ctra. N-260 tram Besalú-Argelaguer Besalú Garrotxa

(PK 61)

501 Pl. dels Jueus Besalú Garrotxa

502 Ctra. C-66, tram Besalú-Sant Ferriol, Beuda Garrotxa

PK 54+940 de la C-66 al PK 61+620 

de la N-260

503 Ctra. C-66, variant (PK 1+750 i Beuda Garrotxa

PK 1+800) tram Besalú - Sant Ferriol, 

PK 54 +940 del C-66 al PK 61+620 

de la N-260

504 Ctra. C-66, variant PK 1+850 Beuda Garrotxa

505 Abocador de Can Rubio, Projecte Joanetes, la Vall d’en Bas Garrotxa

Ctra. Vic-Olot Ctra. C-37 (PK 152+500 

al 167+600) tram Torelló -Túnel 

de Bracons - La Vall d'en Bas

506 Carrer Valls Vells i carrer La Llosa Olot Garrotxa

507 Ctra. C-37 Vic-Olot Les Preses, la Vall d'en Bas, Olot Garrotxa

tram La Vall d'en Bas - Olot

508 Castell de la Miana Sant Ferriol Garrotxa

509 Can Llogarriu La Vall de Bianya Garrotxa

510 Ctra. C-63, variant, (antiga C-152) La Vall d'en Bas Garrotxa

a Sant Esteve d'en Bas Ctra. C-63 

(PK 65+750 al PK 42+930) de la 152, 

tram Sant Esteve d'en Bas

511 Ctra. C-63, variant, (antiga C-152) La Vall d'en Bas Garrotxa

a Sant Esteve d'en Bas Clau Vg-99245 

Ctra. C-63 (PK 65+750 al PK 42+930) 

C-152 tram Sant Esteve d'en Bas

512 Ctra. GI-524, (PK 21+000 al 24 +000) Mieres, Sant Miquel de Campmajor Garrotxa, Pla de l'Estany

tram Mieres-Sant Miquel de Campmajor

513 Ctra. C-66 tram Bordils-Celrà-Medinyà Bordils, Celrà, Medinyà, Sant Joan de Mollet, Gironès

Juià, Sant Martí Vell, Flaçà

514 Castell de Mabarrera Celrà Gironès

515 Hospital de Santa Caterina Girona Gironès

516 Museu d’Art de Girona Girona Gironès

517 Museu d’Art sector exterior de la Nevera Girona Gironès

518 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Girona Gironès

frontera francesa, tram carrer Joan Torró

-rotonda Mas Gri
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519 Torre dels Moros Llagostera Gironès

520 Camí dels Vilers Madremanya Gironès

521 Can Bassa Madremanya Gironès

522 Edifici de l’ajuntament Madremanya Gironès

523 Castellum de Sant Julià de Ramis Sant Julià de Ramis Gironès

524 Sant Julià de Ramis Sant Julià de Ramis Gironès

525 Ctra. C-66, desdoblament, tram Sant Julià de Ramis, Bordils, Sant Marti Vell, Gironès

Corçà-Flaçà i variant Bordils, Celrà Sant Joan de Mollet, Flaçà

i Medinyà (PK 14+300 al 31+600) 

tram Corçà- Medinyà

526 Carrer Manuel de Pedrolo, 3-5 Sarrià de Ter Gironès

527 Carrer Vila i carrer Sant Julià, cantonada Sarrià de Ter Gironès

528 Passeig Jacint Verdaguer Sarrià de Ter Gironès

529 Ctra. GI-633 (PK 0+000 a 6+999 i Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Gironès, Baix Empordà

9+700 a 10+480 i GI-634 (PK 6+308 Colomers, Jafre, Verges

a 0+000) tram Sant Julià 

de Ramis-Verges

530 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià Gironès, Pla de l’Estany

frontera francesa, tram accessos Girona de Ramis, Vilademuls

531 Ctra. GI-533 ( PK 1+430- PK 7+563 Aiguaviva, Vilablareix, Vilobí d’Onyar, Gironès, Selva

i PK 8+717 -PK 16+200) tram Girona - Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners

532 Ctra. GI-533, PK 1+430 - PK 7+563 Aiguaviva, Vilablareix; Vilobí d’Onyar Gironès, Selva

i PK 8+717 - PK 16+200, tram Girona i Santa Coloma de Farners

- Santa Coloma de Farners

533 Ctra. C-35, desdoblament Llagostera, Caldes de Malavella, Vidreres Gironès, Selva

(PK 84+380 al PK 100+100) 

tram Vidreres-Llagostera

534 Ctra. C-63 I N-141, tram Amer-Salt, Salt, Bescanó, Sant Julià del Llori Bonmatí, Gironès, Selva

corredor Brugent-Ter la Cellera de Ter, Amer

535 Antic escorxador municipal Alella Maresme

(passeig de Maria Estrada, 8)

536 Cal Baró Alella Maresme

537 Cal Doctor Alella Maresme

538 Can Cabus Alella Maresme

539 Cal Guàrdia, (Can Doro) Argentona Maresme

540 Ctra. B-510 tram Argentona-Dosrius Argentona, Dosrius Maresme

(Pk 0+120 al Pk 3+515)

541 Autopista C-32, variant de Mataró Argentona, Mataró Maresme

542 Gasoducte gas natural Argentona - Argentona, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Maresme

Canet de Mar Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac, 

Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar

543 Carrer Barcelona, La Guardiola Cabrera de Mar Maresme

544 Carrer Cerdanya, 26 - Necròpolis Cabrera de Mar Maresme

del Turó dels Dos Pins

545 Carrer Ferran el Catòlic, 5-7 Cabrera de Mar Maresme

546 Camí de Can Segarra, 50 Cabrera de Mar Maresme

547 Camí del Mig entre Ctra. B-502 Cabrera de Mar Maresme

i la Riera d’Agell

548 Camí del Mig - Riera de Cabrera, Cabrera de Mar Maresme

confluència

549 Can Rodon de l’Hort Cabrera de Mar Maresme
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550 Torrent de Ca l’Ignasi, carrer Esplai, Cabrera de Mar Maresme

carrer Paco Martínez Soria

551 Iluro, carrer Baixada de les Espenyes, 8 Mataró Maresme

552 Iluro, carrer Barcelona, 23 Mataró Maresme

553 Iluro, carrer Carrero, 21-23-25 Mataró Maresme

554 Iluro, carrer Carrero, 28 Mataró Maresme

555 Iluro, carrer d'en Palau de Mataró, 14-16 Mataró Maresme

556 Iluro, carrer d'en Pujol, 32 Mataró Maresme

557 Iluro, carrer Dom Magí de Vilallonga, Mataró Maresme

carrer de na Pau, Pl. del Beat Salvador 

de Mataró

558 Iluro, carrer La Palma, 35 Mataró Maresme

559 Iluro, carrer Nou, 30 Mataró Maresme

560 Iluro, carrer Santa Maria, 20 Mataró Maresme

561 Masia-Torre de Palauet Mataró Maresme

562 Carrer Major, Ciutadans, Pineda de Mar Maresme

Sant Antoni fins Av. del Carme

563 Mas Roig, finca 123 Pineda de Mar Maresme

564 Cadira del Bisbe Premià de Dalt Maresme

565 Ctra. d'enllaç entre la Riera Premià de Dalt Maresme

de Sant Pere, Trav. de Sant Josep, 

Av. de la Caritat, Fàbrica tèxtil

566 Can Farrerons Premià de Mar Maresme

567 Masia de Can Boter Premià de Mar Maresme

568 Camí del Pla Sant Andreu de Llavaneres Maresme

569 Veral de Vallmora, Vinya Sr. Mas Teià Maresme

570 Connexió N-II-Teià (PK 0+000 al 1+600) Teià, Masnou Maresme

tram el Masnou-Teià

571 Ca l’Andreu - Can Fàbregues Tiana Maresme

572 Can Sentroma Tiana Maresme

573 Casa Alta Tiana Maresme

574 Projecte instal·lació solar fotovoltaica Amposta Montsià

parcel·la, 26, polígon, 30

575 Ctra. nova TV -3317 i T-344, Amposta, Freginals Montsià

(PK 3+200) (PK 0+000 a PK 4+950) 

tram Freginals - Amposta

576 Mas de Sant Pau Masdenverge Montsià

577 Dàrsena interior esportiva al Moll Sant Carles de la Ràpita Montsià

dels Alfacs del port esportiu

578 Església nova de Sant Carles Sant Carles de la Ràpita Montsià

de la Ràpita

579 Castell d’Ulldecona, treballs Ulldecona Montsià

IV fase d'ordenació

580 A la dreta del riu Ebre i a l’esquerra Sant Jaume d’Enveja, Deltebre Montsià, Baix Ebre

del riu Ebre

581 Ctra. T-331, rotonda final variant Ulldecona-Les Ventalles, Santa Bàrbara, Montsià, Baix Ebre

d’Ulldecona fins C-12 a Vinallop Ventallop-Tortosa

(PK 0+630 al PK 22 230), tram 

Ulldecona-Tortosa

582 Ctra. C-12 (PK 201+000 al PK 212+230) Àger, Camarasa Noguera

tram Àger - cruïlla C-13 - millora traçat

583 El Romeral Albesa Noguera



MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 2006 - ANNEX490

584 Ctra. C-26 millora (PK 3+740 al 7+000, Algerri, Castelló de Farfanya, Balaguer Noguera

9+000 al 15+000, 17+000 al 22+230)

585 Castell de Tartareu Les Avellanes i Santa Linya Noguera

586 Carrer del Pont, 45-47, enderroc edifici Balaguer Noguera

587 Carrer Sant Jaume, 2 -10, Balaguer Noguera

La Banqueta, 41-43-45

588 Carrer Teixidors Balaguer Noguera

589 Monestir de Santa Maria Balaguer Noguera

de les Franqueses

590 Pla d’Almatà, Zona 5 Balaguer Noguera

591 Projecte instal·lació S.E. 110 KV La Baronia de Rialb, Tiurana Noguera

en les C H Rialb 1 i 2 i estesa línia aèria 

110 KV existent Pobla - Ponts

592 Ctra. del Doll Camarasa Noguera

593 Projecte regadiu Algerri-Balaguer, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Torrelameu Noguera

Sector B 1 Fase Castelló de Farfanya, 

Menàrguens, Torrelameu Fase 2

594 Muralla de l'entorn de l'església Menàrguens Noguera

595 Ctra. C-14 (PK 112+700 al PK 121+000) Oliola, Ponts Noguera

Tram Oliola-Ponts

596 La Llenguadera Ponts Noguera

597 Mas de n’Olives i Pla de Santa Cecília, Ponts Noguera

gravats rupestres

598 Zona Torreblanca. Transformació Ponts Noguera

Secà a regadiu

599 Projecte Gasoducte Gas Natural Preixens Noguera

Tàrrega - Agramunt - Artesa de Segre 

- Ponts

600 Ctra. de Térmens a Menàrguens Térmens Noguera

de la C-13 a la C-12 tram Térmens 

- Menàrguens, Pla de Violes

601 Turó del Montgrós El Brull Osona

602 Carrer Hospital Centelles Osona

603 Dolmen de Puig Ses Lloses Folgueroles Osona

604 Autovia C-17, desdoblament Manlleu, les Masies de Voltregà Osona

Centelles-Vic-Ripoll, Tram 2 

Manlleu-Masies de Voltregà 

(PK60+160 al 75+400)

605 Ctra. C-154, PK 18+000 al PK 1+300 Olost, Oristà Osona

de la carretera BV-4405, variant d’Olost

606 Castell d’Orís Orís Osona

607 Santa Eulàlia de Pardines Prats de Lluçanès Osona

608 Església Vella de Sant Bartomeu del Grau Sant Bartomeu del Grau Osona

609 Camí romà del Permanyer, nou vial Sant Bartomeu del Grau, Muntanyola Osona

Ctra. C-154 fins l’Eix Transversal 

a l'alçada del Túnel de Fontfreda

610 Ctra. C-154, nou vial fins l’Eix Transversal Sant Bartomeu del Grau, Oristà, Muntanyola Osona

a l’alçada del Túnel de Fontfreda

611 Castell de Besora i Església Santa Maria de Besora Osona

de Santa Maria

612 Carrer Mondois, 4 Tavertet Osona

613 Carrer Pau Casals, Camp de les Lloses, Tona Osona
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614 Carrer Caçadors,1 - Casa Rocafiguera Vic Osona

615 Carrer Pont,2, carrer Arcs,1, Vic Osona

carrer Call Moltó,1

616 Carrer Ramada, 8-10 Vic Osona

617 Edifici Seminari Vell carrer Sant Just Vic Osona

carrer Sant Miquel

618 Pl. del Pes, 7 Vic Osona

619 Rambla del Carme, 4 Vic Osona

620 Rambla Hospital, 25-27, Vic Osona

muralla medieval

621 Domus del Pi Vilanova de Sau Osona

622 Túnel de Bracons Torelló, la Vall d'en Bas Osona, Garrotxa

623 Església de Sant Sadurní de Llorda Isona i Conca Dellà Pallars Jussà

624 Església de Sant Vicenç de Cabdella Torre de Cabdella Pallars Jussà

625 Pràctiques de camp de Tremp, Bellver Pallars Jussà, Cerdanya, Ripollès

Micropaleontologia i Paleobotànica de Cerdanya, Ogassa

a Tremp, Bellver de Cerdanya, 

Ogassa-Surroca

626 Pràctiques de camp de Paleozoologia Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Noguera

- Isona, Abella Conca, Àger, l’Ametlla Abella de la Conca, Àger

627 Ctra. C-28 entre PK 51+580 al 54+780, Alt Àneu, Esterri d’Àneu Pallars Sobirà

nova variant d’Esterri

628 Proj. rehabilitació central elèctrica Tírvia Pallars Sobirà

de Tírvia riu Noguera de Vallferrera

629 Pl. del Monestir de Sant Esteve Banyoles Pla de l’Estany

630 Pl. Major, carrer del Born, carrer Banyoles Pla de l’Estany

de l’Abeurador, carrer d’Àngel Guimerà

631 Turó de Puig Castellar d’Espasens Fontcoberta Pla de l’Estany

632 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Sant Julià de Ramis, Cornellà del Terri, Pla de l’Estany,

frontera francesa, subtram Llinars Vilademuls, Bàscara, Pontós Alt Empordà

del Vallès-frontera tram Cornellà 

del Terri-Pontós

633 Castell de Barbens Barbens Pla d’Urgell

634 Ctra. L-200, connexió Ctra. N-II a, Miralcamp, Fondarella, Mollerussa Pla d’Urgell

N-II variant de Miralcamp,tram 

Miralcamp, Fondarella, Mollerussa

635 Castell de Siurana Cornudella de Montsant Priorat

636 Palau dels Comtes de Prades Falset Priorat

del Castell de Falset

637 Can Montagut Marçà Priorat

638 Puig de la Font Pradell de la Teixeta Priorat

639 Ctra. C-242 (PK34+000 al PK 59+300) Ulldemolins, Cornudella de Montsant,

tram Uldemolins-Alforja Franja Arbolí, Alforja

ocupació i superfícies adjacents Priorat, Baix Camp

640 Comunitat de Regants d’Ascó Ascó Ribera d’Ebre

641 Ampliació de l'abocador Flix Ribera d’Ebre

del Racó de la Pubilla

642 Molí d’Oriol Flix Ribera d’Ebre

643 Partida de la Devesa, planta fotovoltaica Flix Ribera d’Ebre

644 Castell de Móra d’Ebre Móra d’Ebre Ribera d’Ebre

645 Parcs eòlics Berta-Pe, Barbers-Móra/ Móra d’Ebre, Ascó Ribera d’Ebre

Xarcum, evacuació energia renovable
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646 Parc eòlic de Berta, Xarxa Troncal Móra d’Ebre, Móra la Nova i Garcia Ribera d’Ebre

Se Garcia evacuació d'energia

647 El Molló Móra la Nova, Tivissa Ribera d’Ebre

648 Projecte regadiu Rasquera Rasquera Ribera d’Ebre

649 Parc eòlic de Riba-roja Riba-roja Ribera d’Ebre

650 Transformació regadiu de l’àmbit Torre de l’Espanyol, Vinebre Ribera d’Ebre

de la Serra del Rovelló

651 Racó de l’Aixeri Vinebre Ribera d’Ebre

652 Sant Miquel Vinebre Ribera d’Ebre

653 Gasoducte Tivissa - Paterna, Tivissa, Ginestar, Rasquera, el Perelló, Ribera d’Ebre, 

Projecte duplicació l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Tortosa, Baix Ebre,

Amposta, Masdenverge, Santa Bàrbara, Montsià

la Galera, Godall, Ulldecona

654 Projecte Reg de la Vall de Sant Joan Flix, Maials Ribera d’Ebre, Segrià

655 Projecte Gasoducte Tivissa - Castellnou, Tivissa, Benissanet, Móra d’Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta

tram Tivissa Caseres Corbera d’Ebre, Gandesa, 

Batea, Caseres

656 Av. Comte Guifré,2 Ripoll Ripollès

657 CarrerTrinitat, 12-14 Ripoll Ripollès

658 Can Budalles Ripoll Ripollès

659 Monestir de Ripoll carrer de la Font, 5 Ripoll Ripollès

660 Carrer Casanoves, 28-30 Cervera Segarra

661 Castell de Malgrat Cervera Segarra

662 Cementiri de Cervera Cervera Segarra

663 Talarn, Vil·la romana Els Plans de Sió Segarra

664 Av. Onze de Setembre, carrer Guissona Segarra

Montsec i Pau Casals, carrer La Font, 

carrer Tint i Pons, carrer Notari 

Roca Sastre-Ramon Ribó

665 Iesso, Av. Generalitat, 4 Guissona Segarra

666 Iesso, carrer La Font, 21 Guissona Segarra

667 Iesso, carrer Onze de Setembre Guissona Segarra

i Pl. Vell Pla

668 Iesso, carrer Portal Nou, 1 Guissona Segarra

669 Iesso, carrer Seminari, 16-18 Guissona Segarra

670 Iesso, Nucli urbà de Guissona Guissona Segarra

671 Iesso, Raval Coma, 21-23, carrer Guissona Segarra

de l’Om, 20-22

672 Iesso, UA 8, Av. Verge del Claustre Guissona Segarra

cantonada Carrer Tapioles

673 Vials de la Font, del Gueto, de la Guissona Segarra

Baixada de Capdevila i del Portal Nou

674 Montfalcó, Murallat Les Oluges Segarra

675 Parc eòlic de Montoliu de Segarra Montoliu de Segarra Segarra

676 Parc eòlic de Ribera d’Ondara Ribera d’Ondara Segarra

677 Convent de Sant Ramon Sant Ramon Segarra

678 Parc eòlic de Talavera Civit Talavera Segarra

679 Parc eòlic de Talavera Nord Talavera Segarra

680 Parc eòlic de Talavera Sud Talavera Segarra

681 Ctra. L-324 entre Sant Ramon-Tarroja Tarroja de Segarra Segarra

de Segarra, costat dret

682 Torre de Vallferosa Torà Segarra
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683 Línia elèctrica d’alta tensió aTorrefeta Torrefeta i Florejacs Segarra

i Florejacs

684 Castell d’Aitona Aitona Segrià

685 Reg de Coll de Foix Alfarràs Segrià

686 Franja d’ocupació de les fases I Alguaire, Almacelles, Torrefarrera Segrià

i II del Pla director l’aeròdrom 

de Lleida - Alguaire

687 Traçat Col·lector del Reguer Alguaire i la Portella Segrià

de la Mitjana

688 Autovia A-22, Lleida - Osca, Almacelles Segrià

tram variant Almacelles

689 El Vilot Almacelles Segrià

690 Autovia Lleida-Osca, tram La Cerdera, Almacelles, Lleida Segrià

variant d’Almacelles

691 Zona Sud-Oest Almenar Segrià

692 Punta del Fortí La Granja d’Escarp Segrià

693 Parc eòlic Llardecans, projecte bàsic Llardecans Segrià

694 Obres regadiu Segrià Sud, fase II Llardecans, Maials, Serós, Almatret Segrià

695 Av. de Blondel, 98, carrer Paloma, 3-5, Lleida Segrià

carrer Rastro, 4

696 Baixada de la Trinitat, 6-8 Lleida Segrià

697 Carrer Pi Margall, carrer Igualada, 2 Lleida Segrià

698 Eix comercial Lleida, Pl. Paeria, Porxos Lleida Segrià

de Dalt i de Baix, Pl. de Sant Joan, 

carrer Major, carrer Sant Joan, 

Pl. de la Sal, carrer del Carme, 

carrer Democràcia i Travessi

699 Palau de la Paeria Lleida Segrià

700 Rambla de Ferran, 9 Lleida Segrià

701 Rambla de Ferran, 20-22 Lleida Segrià

702 Rambla de Ferran, 41 Lleida Segrià

703 Canal Algerri - Balaguer, Alfarràs, Ivars Segrià, Noguera

Projecte nova captació

704 Ctra. GI-533 (PK 1+430 PK 7+563 Aiguaviva, Vilablareix, Vilobí d’Onyar, Selva

i PK 8+717 PK 16+200) Tram Santa Coloma de Farners

Girona-Santa Coloma de Farners

705 Carrer Barcelona i carrer Abat Vilafreser Amer Selva

706 Carrer Girona, 44 Amer Selva

707 Font Gòtica Blanes Selva

708 Mas l’Alzina Brunyola Selva

709 Horts de cal Ferrer de la Plaça Caldes de Malavella Selva

710 Sant Grau, conjunt termal Caldes de Malavella Selva

711 Sector situat entre el Castell Hostalric Selva

i la Torre de Barcelona

712 Sector situat entre Torre de Barcelona Hostalric Selva

i Pl. dels Bous

713 Castell de Torcafello Maçanet de la Selva Selva

714 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Riudarenes Selva

frontera francesa, tram Maçanet-Sils 

(PK 703+300)

715 Desdoblament N-II Tram Aeroport - Riudellots de la Selva, Fornells de la Selva Selva

Fornells de la Selva (PK 23+700 i 27+750)
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716 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Sant Feliu de Buixalleu Selva

frontera francesa, tram Riells-Massanes 

(PK 604+800 al PK 604+900), 

Pla de les Polles

717 Can Magí, Turó Tossa de Mar Selva

718 Església Vella de Sant Vicenç Tossa de Mar Selva

719 L’Agulla de Pola Tossa de Mar Selva

720 Santa Maria de Llorell, carrer Aquari, 24 Tossa de Mar Selva

721 Castell de Sant Iscle Vidreres Selva

722 Mur del Nucli Castellar de la Ribera Solsonès

723 Can Carreres, Pl. de Sant Roc, 3 Solsona Solsonès

724 La Carrera del Castellvell Solsona Solsonès

725 Els Safranars, UA S-7 i S-2 Altafulla Tarragonès

(Urbanització Vials A i B)

726 La Vinya Gran Urbanització carrer UA 5 Altafulla Tarragonès

(Parcel·les D, E, F)

727 Carrer Bisbe Borràs, 19 La Canonja,Tarragona Tarragonès

728 Carrer Sant Sebastià, 1 La Canonja, Tarragona Tarragonès

729 Ctra. TP-2031, entre Ctra. d’accés El Catllar, la Secuita Tarragonès

al Catllar i l’Argilaga

730 Centcelles Constantí Tarragonès

731 La Clota, vil·la romana Creixell Tarragonès

732 Granja dels Frares de Santes Creus Morell Tarragonès

733 TAV Madrid-Saragossa-Barcelona- Morell, Perafort Tarragonès

frontera francesa, Corredor Mediterrani 

- Ramal Perafort - Alcover

734 Vil·la de la fàbrica d’alabastres T-202 La Riera de Gaià Tarragonès

(PK 1+170 al 12+040) tram Altafulla 

- Salomó

735 Cal Guivernau-Cal Marcelino Roda de Barà Tarragonès

736 Platja Llarga Salou Tarragonès

737 Port Aventura - Sector Sud Salou Tarragonès

738 Punta de la Cella Salou Tarragonès

739 Antiga rectoria de la Catedral Tarragona Tarragonès

de Tarragona

740 Aqüeducte de Gaià, Ctra. Pont Tarragona Tarragonès

d’Armentera, s/n

741 Area 0’7, ASESA Tarragona Tarragonès

742 Av. Catalunya, 3 Tarragona Tarragonès

743 Av. Catalunya, 58-60 Tarragona Tarragonès

744 Av. Lluís Companys, Tarragona Tarragonès

Av. República Argentina

745 Av. Maria Cristina, 54 Tarragona Tarragonès

746 Av. Països Catalans, s/n (Iciq) Tarragona Tarragonès

747 BASF Espanyola, SA Tarragona Tarragonès

748 Carrer Calderers, 1-18 Tarragona Tarragonès

749 Carrer Cervantes, 20 Tarragona Tarragonès

750 Carrer de les Moles, 3 Tarragona Tarragonès

751 Carrer dels Quatre Garrofers, 3 Tarragona Tarragonès

752 Carrer Dos, parcel·la 1b, Tarragona Tarragonès

Polígon Industrial Les Gavarres

753 Carrer Hernández Sanahuja, 2-4-6 Tarragona Tarragonès
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754 Carrer Jaume I, 18 Tarragona Tarragonès

755 Carrer Major, 37 Tarragona Tarragonès

756 Carrer Nou de Sant Oleguer, 24, Tarragona Tarragonès

Nou de Santa Tecla, 15

757 Carrer Portella, 13 Tarragona Tarragonès

758 Carrer Reding, 40 Tarragona Tarragonès

759 Carrer Reial, 19, 

carrer Castellarnau, 11-15 Tarragona Tarragonès

760 Carrer Roger de Llúria, 13 Tarragona Tarragonès

761 Carrer Sant Agustí, 17 Tarragona Tarragonès

762 Carrer Sant Auguri, 15 Tarragona Tarragonès

763 Carrer Sant Domènec, 16 Tarragona Tarragonès

764 Carrer Smith, 46, Parcel·la 26, Peri 2 Tarragona Tarragonès

765 Casa Canals, carrer Granada, 11 Tarragona Tarragonès

766 Centre de R+D en Química Sostenible Tarragona Tarragonès

de la URV

767 Circ Romà, carrer Ferrers i Salines Tarragona Tarragonès

768 Circ Romà, carrer Portalet,5 Tarragona Tarragonès

769 Circ Romà, Trinquet Vell, 4 Tarragona Tarragonès

770 Clariant Ibérica SA, Autovia Tarragona Tarragonès

Tarragona-Salou Km 3,8

771 Ctra. de València, 5-9, Tarragona Tarragonès

Hèrcules Química, SA

772 Ctra. N-340, Variant, Segon Cinturó Tarragona Tarragonès

773 Factoria Repsol-Butano Tarragona Tarragonès

774 Marquès de Montoliu, Joana Jugan Tarragona Tarragonès

775 Palau Consistorial, Pl. de la Font, 1 Tarragona Tarragonès

776 Parcel·la 24, Peri2 Tarragona Tarragonès

777 Passeig d’Escornalbou i carrer Ebre Tarragona Tarragonès

778 Pedrera de Mas Marquès IV, Tarragona Tarragonès

(carrer Gironès, 17 La Mora)

779 Pedrera de Mas Marquès IV, Tarragona Tarragonès

carrer Garrigues, 36 (La Mora)

780 Pl. de la Font, 1, Palau Consistorial Tarragona Tarragonès

781 Polígon Industrial Sud, Planta Tarragona Tarragonès

d’emmagatzematge de polímers

782 Tarraco carrer Compte, 3-5-7 Tarragona Tarragonès

783 Tarraco, Amfiteatre Tarragona Tarragonès

784 Tarraco, Arc de Sant Bernat, 3 Tarragona Tarragonès

785 Tarraco, Av. Catalunya, 35 Tarragona Tarragonès

786 Tarraco, Av. Catalunya, 55 (Cat 55) Tarragona Tarragonès

787 Tarraco, carrer Antoni Company Tarragona Tarragonès

i Fernández de Córdoba, 61

788 Tarraco, carrer Antoni Company Tarragona Tarragonès

i Fernández de Córdoba, 7

789 Tarraco, carrer Antoni Companys, 61 Tarragona Tarragonès

790 Tarraco, carrer August, 51 Tarragona Tarragonès

791 Tarraco, carrer Colon, 34 Tarragona Tarragonès

792 Tarraco, carrer Comte Rius, August, Tarragona Tarragonès

Joan Maragall i Sant Agustí

793 Tarraco, carrer Cristòfol Colom, 34 Tarragona Tarragonès

794 Tarraco, carrer de les Moles, 3 Tarragona Tarragonès
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795 Tarraco, carrer Fortuny, Reding, Tarragona Tarragonès

Soler i Cardenal Cervantes

796 Tarraco, carrer Francesc Tàpies, 5-12 Tarragona Tarragonès

797 Tarraco, carrer Granada i carrer Portella Tarragona Tarragonès

798 Tarraco, C/ Hernández Sanahuja, Tarragona Tarragonès

Cronista Sesse, López Peláez

799 Tarraco, carrer Major, 5 Tarragona Tarragonès

800 Tarraco, carrer Natzaret, 4 Tarragona Tarragonès

801 Tarraco, carrer Pare Iglesies i Merceria Tarragona Tarragonès

802 Tarraco, carrer Reial, 21 Tarragona Tarragonès

803 Tarraco, carrer Sant Agustí, 17 Tarragona Tarragonès

804 Tarraco, carrer Talavera, 3 Tarragona Tarragonès

805 Tarraco, Circ, Pl. de la Font, 33 Tarragona Tarragonès

806 Tarraco, Fabrica Altadis Tarragona Tarragonès

807 Tarraco, Fòrum de la Colonia, Tarragona Tarragonès

Gasòmetre, 37

808 Tarraco, Fòrum Provincial, Tarragona Tarragonès

Casa Montoliu, carrer Cavallers, 10

809 Tarraco, Fòrum Provincial, Tarragona Tarragonès

carrer Mediona, Merceria, 

Santa Anna i Ventallols

810 Tarraco, Fòrum Provincial, Tarragona Tarragonès

Casa Castellarnau, carrer Cavallers, 14

811 Tarraco, Muralla romana, Tarragona Tarragonès

carrer Granada 9

812 Tarraco, Muralla romana, Tarragona Tarragonès

carrer Portella, 7

813 Tarraco, Muralla romana, Jardins Tarragona Tarragonès

de l’Arquebisbat de Tarragona, 

Pla de Palau, 2 i carrer de la Guitarra

814 Tarraco, Passeig Rafael de Casanovas, Tarragona Tarragonès

27 C

815 Tarraco, Pl. dels Àngels, 1 Tarragona Tarragonès

816 Tarraco, Pl. Pla de Palau,1 Tarragona Tarragonès

817 Tarraco, Plaça de Braus Tarragona Tarragonès

818 Tarraco, Rambla Nova, 11 Tarragona Tarragonès

819 Tarraco, Rambla Nova, 25 Tarragona Tarragonès

820 Tarraco, Rambla Nova, 82-86 Tarragona Tarragonès

821 Tarraco, Sector 2 de la parcel·la, Tarragona Tarragonès

24 Peri 2

822 Tarraco, Via Augusta (entre Hotel Tarragona Tarragonès

Astari i carrer Joan Fuster i Ortells)

823 Tarraco, Via Augusta, 29 Tarragona Tarragonès

824 Tarraco, Via Augusta, 60 Tarragona Tarragonès

825 Tarraco, Via Augusta, 69 Tarragona Tarragonès

826 Tarraco, Xarxa de contenidors de brossa Tarragona Tarragonès

827 UA 15, Illa,2 Tarragona Tarragonès

828 UA 27, Parcel·la C-2 Tarragona Tarragonès

829 Castell Vel, carrer del Forn, 34 Torredembarra Tarragonès

830 Port de Torredembarra Torredembarra Tarragonès

831 Autovia A-27, Tarragona-Montblanc, El Morell, Vilallonga del Camp, Tarragonès, Alt Camp

Tram El Morell - Variant de Valls Rourell, la Masó, Valls
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832 Projecte Concessió reg suport Arnes, Horta de Sant Joan Terra Alta

de 1800 HA

833 Ctra. C-221, (PK 54+800 PK 70+100) Batea Terra Alta

834 El Torrello Batea Terra Alta

835 Parcs eòlics Mudefer I i Mudefer II Caseres Terra Alta

836 Parc eòlic Els Pesells Horta de Sant Joan Terra Alta

837 Parc eòlic de Berta, Parc eòlic Els Brois, 

evacuació d’energia El Pinell de Brai Terra Alta

838 Parc eòlic els Brois El Pinell de Brai Terra Alta

839 Parc eòlic Pinell de Brai El Pinell de Brai Terra Alta

840 Carrer Sant Llorenç, 17 Vilalba dels Arcs Terra Alta

841 Parc eòlic de Berta, Parc eòlic El Pinell de Brai, Prat de Comte, Benifallet Terra Alta, Baix Ebre

Coll Ventós-SE, Prat de Comte, 

evacuació d’energia, xarxa troncal

842 Projecte d’evacuació d’energia Horta de Sant Joan, Batea, Terra Alta, Ribera d’Ebre

renovable de la Terra Alta i connexió Caseres, Gandesa, Vilalba dels Arcs, 

amb Set de Riba-roja Corbera d’Ebre, la Fatarella, Riba-roja

843 Església de Santa Maria Agramunt Urgell

844 Pou de Gel Agramunt Urgell

845 Tossal del Moro Castellserà Urgell

846 Ctra. C-14 entre (PK 56+300 Ciutadella, Verdú, Tàrrega Urgell

al 70+500) tram Ciutadilla-Tàrrega

847 Parc eòlic de Guimerà Guimerà Urgell

848 Ctra. L-201, Els Sifons a la variant Sant Martí de Riucorb Urgell

(PK 6+670 al 8+270) tram Sant Marti 

de Riucorb-Maldà

849 Carrer Sant Pelegrí, 120 Tàrrega Urgell

850 Castell de l’Ofegat Tàrrega Urgell

851 Castell de Tàrrega Tàrrega Urgell

852 Ctra. C-14 tram Tàrrega, Tossal del Mor Tàrrega Urgell

853 Pedrera del Talladell Tàrrega Urgell

854 Pla Perelló Tàrrega Urgell

855 Raval de Sant Agustí Tàrrega Urgell

856 Tossal del Mor Tàrrega Urgell

857 Molí d’Espígol Tornabous Urgell

858 Castell de Verdú Verdú Urgell

859 Vilagrassa Vilagrassa Urgell

860 Parc eòlic del Tallat Vallbona de les Monges, Passanant Urgell, Conca de Barberà

861 Línia elèctrica Les Forques - Les Comes Vallbona de les Monges; Passanant, Urgell, Conca de Barberà

l’Espluga de Francolí

862 Camí d’Agramunt a Coscó Agramunt, Oliola Urgell, Noguera

863 Prat del Pont de Salardú Naut d’Aran Val d’Aran

(entrada Oest de Salardú)

864 Can Roqueta - Can Ravella Barberà del Vallès, Sabadell Vallès Occidental

865 Carrer Major, 20-26 Castellar del Vallès Vallès Occidental

866 Castellar Vell Castellar del Vallès Vallès Occidental

867 Horts de Can Torras, Pl. Major Castellar del Vallès Vallès Occidental

868 La Vinya del Regalat Castellar del Vallès Vallès Occidental

(Pla de la Bruguera-Parcel·la 25)

869 Pl. Major, parc infantil Castellar del Vallès Vallès Occidental

870 Estació Martorell Vila-FGC Castellbisbal Vallès Occidental

871 Parc de l’Ermita Castellbisbal Vallès Occidental
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872 Pont el Diable Castellbisbal Vallès Occidental

873 Dipòsit de vehicles Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

874 Plana del Castell Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

875 Poliesportiu de la UAB Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental

876 Bosc de la Masia de Can Gorina Matadepera Vallès Occidental

877 Serra de Can Valls, Barranc Home Mort Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental

878 Can Gavarra Polinyà Vallès Occidental

879 Polígon Industrial Llevant - Sector C, Polinyà Vallès Occidental

punt Arqueològic 1 i 2

880 Parc del Pinetons Ripollet Vallès Occidental

881 Carrer Salut, 28 Ripollet del Vallès Vallès Occidental

882 Molí d’en Ginestar Ripollet del Vallès Vallès Occidental

883 Parc dels Pinetons Ripollet del Vallès Vallès Occidental

884 Bosc de Ca n’Oriol Rubí Vallès Occidental

885 Carrer Basses, 16 Rubí Vallès Occidental

886 Carrer Carrascó i Formiguera, 24-26-28 Rubí Vallès Occidental

887 Carrer de l’Or, 3 Rubí Vallès Occidental

888 Carrer de l’Orso, 51 Rubí Vallès Occidental

889 Carrer Diamant, 35 Rubí Vallès Occidental

890 Carrer Dr. Robert, 25 Rubí Vallès Occidental

891 Carrer Dr. Turró, 8 Rubí Vallès Occidental

892 Carrer Font de la Via, 21 Rubí Vallès Occidental

893 Carrer Font de la Via, 41 Rubí Vallès Occidental

894 Carrer Joan Maragall, 32 Rubí Vallès Occidental

995 Carrer Joan Maragall, 55 Rubí Vallès Occidental

896 Carrer Justícia, 25 Rubí Vallès Occidental

897 Carrer Lluís Ribas, 8 Rubí Vallès Occidental

898 Carrer López de Vega, 9 Rubí Vallès Occidental

899 Carrer Maximi Fornés, 14-16 Rubí Vallès Occidental

900 Carrer Milà i Fontanals, 23 Rubí Vallès Occidental

901 Carrer Mossèn Cinto, 8-10 Rubí Vallès Occidental

902 Carrer Narcís Menard, 8 Rubí Vallès Occidental

903 Carrer Orso, 49 Rubí Vallès Occidental

904 Carrer Plata, 25 i carrer Platí,15 Rubí Vallès Occidental

905 Carrer Riu Segre, s/n, Llac dels Fòssils Rubí Vallès Occidental

906 Carrer Terrassa, 11-13 Rubí Vallès Occidental

907 Carrer Torrijos, 22 Rubí Vallès Occidental

908 Carrer Víctor Balaguer, 9 Rubí Vallès Occidental

909 Ca n’Oriol, 14 Rubí Vallès Occidental

910 Can Polit, Paratge La Verneda Rubí Vallès Occidental

911 Llac dels Fòssils, (Polígon Rubí Vallès Occidental

Can Sant Joan, Parcel·la, 16)

912 Llac dels Fòssils, carrer Riu Segre, s/n Rubí Vallès Occidental

913 Passeig de la Riera, 19-21 Rubí Vallès Occidental

914 Pl. Agricultura, 2-3, Rubí Vallès Occidental

carrer.Joan Maragall, 44

915 Aeroport de Sabadell –Terminal Sabadell Vallès Occidental

916 Antic Vapor Gorina, carrer Sant Sabadell Vallès Occidental

Oleguer, carrer Marquès de Comillas

917 Carrer Comèdies, 53-55 i Les Paus, 20-22 Sabadell Vallès Occidental

918 Carrer Sant Antoni Maria Claret, 4-8 Sabadell Vallès Occidental

i Rambla, 1-36
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919 Can Gambús 1, Subsector I, II ,III Sabadell Vallès Occidental

920 Can Gambús 3 (Sector Parc) Sabadell Vallès Occidental

921 Can Gambús, 1 Subsectors I, II, III Sabadell Vallès Occidental

922 Casa Duran Sabadell Vallès Occidental

923 Mare de Déu de la Salut Sabadell Vallès Occidental

924 Molí de Sant Oleguer Sabadell Vallès Occidental

925 Sant Pau de Riu-Sec Sabadell Vallès Occidental

926 Serra de Pedralba - Bassa del Parc Agrari Sabadell Vallès Occidental

927 Serra Pedralba - Bassa del Parc Agrari Sabadell Vallès Occidental

928 Vapor Buxeda Sabadell Vallès Occidental

929 Vapor Buxeda Nou Sabadell Vallès Occidental

930 Ctra. B-124, desdoblament, Sabadell, Castellar del Vallès Vallès Occidental

(PK 3+300 al 6+500) Tram 

Sabadell - Castellar del Vallès

931 Av. Can Monmany, 43, Valldoreix Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

932 Bocamina de la Mina dels Monjos Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

933 Carrer Can Mates, 12 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

934 Carrer de la Creu, 29 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

935 Carrer de la Sort, 29-33  Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

Pl. dels Quatre Cantons, 3

936 Carrer Martorell, 4 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

937 Carrer Rius i Taulet, s/n, Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

Capella de Sant Domènec

938 Carrer Sabadell, 5 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

939 Carrer Sant Antoni, 26, Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

carrer Sant Bonaventura

940 Carrer Santa Maria, 34 - Carrer Lluna, 12 Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental

941 Carrer Santiago Rusiñol Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

942 Cal Gerrer (carrer Santiago Rusiñol, Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

carrer de Sant Medir, 2)

943 Can Cadena, Rambla Mossèn Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

Cinto Verdaguer, 10

944 Can Fatjó dels Aurons, Sector A1 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

945 Centre Borja Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

946 Masia Torreblanca Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

947 Passeig de Sant Magí, 10 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

948 Av. Monmany, 43 Sant Cugat del Vallès, Valldoreix Vallès Occidental

949 Bòbila Madurell, Mas Duran Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental

(Av. Països Catalans, carrer Josep 

Carner, Ronda de Santa Julita, 

carrer Joan Oliver)

950 Església de Sant Quirze i Santa Julita Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental

951 Carrer Mossèn Camil Rossell, 4, Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

cantonada carrer Joan Fivaller

952 Carrer Santa Isabel, 8 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

953 Ca n’Oller, parcel·la 10 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

(carrer Catalunya, 37)

954 Ca n’Oller, parcel·la 5 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

955 Camps de Can Rectoret Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

956 Església de Santiga Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

957 Pl. Francesc Macià, 1-3 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental
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958 Santiga - Polígon Industrial B-140 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

(Km 4,3)

959 Turó de Can Filua - Mina de Can Taió Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental

960 Abastament d'aigües Sentmenat Vallès Occidental

al casc antic de Sentmenat

961 Can Palau, Can Guixer i Camp Sentmenat Vallès Occidental

sa Sala - Variant de Sentmenat 

Ctra. C-1413A i C-1415A

962 Casc antic de Sentmenat Sentmenat Vallès Occidental

963 Castell de Sentmenat Sentmenat Vallès Occidental

964 Castell de Sentmenat, Sentmenat Vallès Occidental

camí del Castell

965 Castell de Sentmenat, urbanització Sentmenat Vallès Occidental

966 Ctra. C-1413A, C-1415A Sentmenat Vallès Occidental

Variant Sentmenat, (inclou Masies 

de Can Ramoneda, Can Palau, 

Can Guixer i Camp sa Sala)

967 Dolmen de la Serra Cavallera Sentmenat Vallès Occidental

968 Passeig Anselm Clavé 81 Sentmenat Vallès Occidental

969 Carrer Major de Sant Pere, 25 Terrassa Vallès Occidental

970 Can Colomer, Torrent Mitger Terrassa Vallès Occidental

971 Estació de Vallparadís - FGC Terrassa Vallès Occidental

972 Parc audiovisual Terrassa Vallès Occidental

973 Sant Pere de Terrassa, antiga rectoria Terrassa Vallès Occidental

974 Castell de Vacarisses Vacarisses Vallès Occidental

975 Dipòsit controlat de residus Vacarisses Vallès Occidental

de Vacarisses

976 Pràctiques de camp de Paleozoologia Sabadell, Castellolí, Subirats Vallès Occidental, Anoia, Alt Penedès

977 Ramal Castellbisbal - Papiol - Mollet Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental,

- Sant Fost, adequació línia per tràfic Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Vallès Oriental

amb ample internacional Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, 

Mollet del Vallès, la Llagosta

978 Can Tiano I i II L’Ametlla del Vallès Vallès Oriental

979 Passeig de l’Ametlla amb Camí L’Ametlla del Vallès Vallès Oriental

de Caldes

980 Can Barri Industrial, 2 Bigues i Riells Vallès Oriental

981 Gasoducte de Bigues i Riells Bigues i Riells Vallès Oriental

982 Carrer de les Escoles Pies Caldes de Montbui Vallès Oriental

983 Carrer del Pont, 30, 

carrer Escanyacans, 12 Caldes de Montbui Vallès Oriental

984 Carrer Major Caldes de Montbui Vallès Oriental

985 Carrer Vic, 25-39 i 46-40 Caldes de Montbui Vallès Oriental

986 Gasoducte Caldes de Montbui - Caldes de Montbui Vallès Oriental

Sant Feliu de Codines

987 Pl. de la Font del Lleó Caldes de Montbui Vallès Oriental

988 Coll de Santa Maria, Cardedeu Vallès Oriental

(Pl. De la Creu, 10-11)

989 Pl. de la Creu, 10-11, Cardedeu Vallès Oriental

Coll de Santa Maria

990 Riera de Castellcir (projecte modificat Castellcir Vallès Oriental

d'embassament de regulació)

991 Can Viure Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental
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992 Ronda Nord de Granollers- Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

Connexió C-251 -C-17

993 Santa Digna (Carrer de la Ribera Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

i carrer de la Conca)

994 Santa Digna II - Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

Finca 12342 (Parcel·la 27)

995 Santa Digna, 1 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

996 Santa Digna, 23-25 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

997 Santa Digna, 3 (Parcel·la 2) Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

998 Santa Digna, 33-35 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

999 Santa Digna, 37, 39, 41 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

1000Santa Digna, Parcel·les, 14 I 15 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental

1001Carrer Banys, carrer Rosselló, carrer La Garriga Vallès Oriental

Sancho Marraco, carrer Cast Oliver

1002Carrer Banys, entre carrer Figueral La Garriga Vallès Oriental

i carrer Mina

1003Can Terrers, Masia La Garriga Vallès Oriental

1004Ronda del Carril, 4-10 La Garriga Vallès Oriental

1005Carrer Barcelona, Solar B2 Granollers Vallès Oriental

1006Carrer Catalunya, 9 Necròpolis Nord Granollers Vallès Oriental

1007Carrer Ponent, 27-28, carrer Granollers Vallès Oriental

Torres I Bages, 57-59-61

1008Carrer Princesa, 27-35, Granollers Vallès Oriental

carrer Fontanella, 2-8, carrer 

Príncep de Viana, 21-31

1009Carrer Travesseres Granollers Vallès Oriental

1010Muralla Medieval,Tram Cap i Lledoners Granollers Vallès Oriental

1011Necròpolis Nord de Granollers, Granollers Vallès Oriental

carrer Corro, 31

1012Pl. de l’Església (Adoberia), Solar C1 Granollers Vallès Oriental

1013Bosc de Can Suari Llinars del Vallès Vallès Oriental

1014La Torrassa del Moro Llinars del Vallès Vallès Oriental

1015Carrer Bartomeu Robert, 14 Mollet del Vallès Vallès Oriental

1016Carrer Portugal, 15 Mollet del Vallès Vallès Oriental

1017Pl. Prat de la Riba, 14 Mollet del Vallès Vallès Oriental

1018Can Taco, Turó d’en Roina Montmeló, Montornès del Vallès Vallès Oriental

1019Passatge Sagrera, 2 Palau-solità i Plegamans Vallès Oriental

1020SPR-4 Les Hortes La Roca del Vallès Vallès Oriental

1021Antic Convent dels Caputxins Sant Celoni Vallès Oriental

1022Ermita de Sant Martí de Pertegas Sant Celoni Vallès Oriental

1023Muralla medieval de Sant Celoni, Sant Celoni Vallès Oriental

carrer Mosca

1024Pl. de l’Església, 2 Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental

1025Camí de les Forques Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental

1026Molí del Camí de les Forques Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental

1027Pl. Major Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental

1028Gasoducte Caldes de Montbui - Moià Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Vallès Oriental, Bages

Sant Quirze Safaja, Moià

1029AV Madrid-Saragossa-Barcelona- Sant Celoni, Gualba, Riells Vallès Oriental, Selva

frontera francesa, tram Sant Celoni - Riells
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7.3. Excavacions d’urgència

Actuació Municipi Comarca

1 Carrer Sant Sebastià, 36 Peralada Alt Empordà

2 Carrer Sant Pere, 19, Torroella de Fluvià Alt Empordà

parc residencial de Vilacolum

3 Carrer Castelló, 34-36 Vila-sacra Alt Empordà 

4 Sola de l'Ànima Coll de Nargó Alt Urgell

5 Església de Santa Maria Benifallet Baix Ebre

6 Carrer de la Pau, prolongació Verges Baix Empordà

7 Carrer Pau de Verges Verges Baix Empordà

8 Albí, Vinaixa, Tarrés Albí, Vinaixa, Tarrés Garrigues

9 Minferri Juneda Garrigues

10 Carrer Josep Pla, s/n, Canet de mar Maresme

mines de can Santiña  

11 Carrer Perú i Galera Amposta Montsià

amb av. Joan Sebastià Arbó

12 Carrer Velázquez i Perú Amposta Montsià

13 Pla d'Àlmata, muralla nord-oest Balaguer Noguera

14 Necròpolis de Palous Camarasa Noguera

15 Collet de cal Guarda Masies de Voltregà Osona

16 Ermita de Sant Blai - entorn Tivissa Ribera d'Ebre

18 Iesso, UA 8, Av. Verge del Claustre Guissona Segarra

cantonada C / Tapioles

19 Claustre de la Seu Vella Lleida Segrià

20 Bovalar Serós Segrià

21 La Rectoria Navès Solsonès

22 Espina C Tàrrega Urgell

23 Roca Sereny (sepulcre megalític) Sant Llorenç Savall Vallès Occidental

7.4. Estudis analítics

Estudi Municipi

1 Estudi del material arqueològic recuperat durant la campanya arqueològica . Vilanova de Sau

al pantà de Sau

2 Estudi dels materials ceramològics i metal·lúrgics de ferro exhumats Tona

al jaciment del Camp de les Lloses.

3 Estudis i treballs tècnics en relació a les restes arqueològiques del jaciment Tona

del Camp de les Lloses

4 Estudi antropològic de 140 tombes procedents de l'excavació del Convent Tàrrega

dels Agustins a Tàrrega

5 Estudi paleoantropològic del jaciment del Forat de Conqueta Les Avellanes - Santa Linya

6 Estudi paleoantropològic de 15 individus de la necròpolis del carrer de Ramada, 9-10 Vic

7 Estudi antropomètric de 15 individus de la necròpolis del carrer de Ramada, 9-10 Vic

8 Anàlisis arqueobotàniques del jaciment de Can Vilalba (I). Flotació de sediments La Roca del Vallès

(genèric). Anàlisi palinològica de 22 mostres (informe i muntatge inclòs). 

Anàlisi carpològica de 22 restes + informe i muntatge. Anàlisi antracològica 

de 22 mostres + informe i muntatge. 
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9 Anàlisis arqueobotàniques, d'arqueologia molecular i de traceologia del jaciment La Roca del Vallès

de Can Vilalba (II). Anàlisi de fitòlits de 19 mostres (+ muntatge i informe). 

Anàlisi antracològica de 3 mostres + informe i muntatge. Anàlisi d'àcids grassos 

genèric (+ muntatge i informe). Anàlisi de 10 traces d'ús. 

10 Preparació de les mostres, despeses de laboratori, anàlisi per microscòpia electrònica, Vic

interpretació dels resultats, redacció de l'informe i gestió de tot el procés, corresponent 

a 20 mostres d'escòries i sediment ric en òxid procedent de les intervencions 

arqueològiques a la Rambla Hospital 25-27, carrer dels Arcs, 1 i carrer Ramada, 8-10.

11 Estudi antropològic de les restes infantils de la UE331 del Castell de Mur. Tremp

12 Estudi del jaciment de la Balma Guilanyà Navés

13 Estudi del jaciment de la Roca dels Bous Camarasa

14 Estudi de las valls transversals entre la Serra Llarga i la Serra de Montclús Varis

15 Redacció d'un informe sobre l'estudi de les restes d'ocells de la cova 120. Sales de Llierca

16 Treballs de digitalització i tractament informàtic de plantes i seccions de la Sales de Llierca

seqüència plistocènica de la Cova 120, per tal d'elaborar un model seqüencial 

3D de la seva dinàmica de formació i reompliment sedimentològic.

17 Anàlisi de la ceràmica de la Cova del Sardo Vall de Boí 

18 Tractament, tria de mostres i estudi de les restes vegetals del jaciment de l'Espina C Tàrrega

19 Anàlisi per termoluminiscència, interpretació de les dades, redacció de l'informe Vic

i gestió de tot el procés, de tres mostres de ceràmica grisa de cronologia imprecisa, 

procedents del jaciment de carrer Ramada, 8-10

20 Tècnic de preparació per hora, manteniment instal·lacions, preparació i material Coll de Nargó

de preparació per hora d'una peça procedent de Coll de Nargó.

21 66 inhumacions d'esquelets (complets.- 50, infantils.- 16) de la Necròpolis Vila-sacra Vila-sacra

22 Estudis referents a la circulació de sals dels revestiments de la piscina romana ubicada Badalona

al carrer Assemblea de Catalunya, 3

23 Pedrera Corral d'en Bruart Gavà

24 Prospecció geofísica multisistema a l’indret de Morulls Os de Balaguer 
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Subdirecció General d’Arxius

1.1. Àrea de Fons de l’Administració

- Participació en el projecte de redacció i publicació d’una guia general dels fons
de l’ANC: s’han elaborat les guies en format breu i les actualitzacions a aquest
format de les descripcions ja existents. S’han dut a terme la nova descripció de
13 fons i s’han actualitzat i ampliat a format NODAC les descripcions de 20
fons més. Aquests són:

Fons de l’Administració Autonòmica

Generalitat de Catalunya
- Fons Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya (actualització).
- Fons Generalitat de Catalunya (Exili) (actualització).

Fons de l’Administració Local
- Fons Comissió Liquidadora de la Mancomunitat de Catalunya (actualització).

Fons de l’Administració Perifèrica de l’Estat
- Fons 1a Divisió Hidrològico-Forestal (Barcelona) (actualització).
- Fons Delegació a Barcelona de l’Institut Nacional del Llibre Espanyol (INLE)
(actualització).
- Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d’Obres Públiques 
(actualització).
- Fons Prefectura Provincial a Barcelona de Comerç Interior (Ministeri de
Comerç i Turisme) (actualització).
- Fons Delegació Provincial de Barcelona de la Comissaria de Proveïments i
Transports (CAT) (actualització).
- Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d’Educació i Ciència
(actualització).
- Fons Delegació Provincial a Barcelona del Consell Superior d’Esports 
(actualització).
- Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d’Informació i Turisme
(actualització).
- Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d’Habitatge (nova descripció).
- Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri de Transport, Turisme i
Comunicacions (nova descripció).
- Fons Districte Forestal de Barcelona (actualització).
- Fons Prefectura Provincial a Barcelona de l’Institut Nacional de Conservació de
la Natura (ICONA) (actualització).

Fons judicials
- Fons Jutjat d’Instrucció núm. 04 (nova descripció).
- Fons Jutjat d’Instrucció núm. 08 (nova descripció).
- Fons Jutjat d’Instrucció núm. 13 (nova descripció).
- Fons Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 04 (nova descripció).
- Fons Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 08 (nova descripció).
- Fons Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 13 (nova descripció).
- Fons Jutjat de Primera Instància núm. 02 (nova descripció).
- Fons Jutjat de Primera Instància núm. 04 (nova descripció).

1.Tractament dels 
fons de l’Arxiu 
Nacional de 
Catalunya: 
classificació, 
ordenació i 
descripció
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Fons d’institucions
- Fons Agència Catalana de l’Aigua (actualització).
- Fons Cambra Oficial del Llibre de Barcelona (actualització).
- Fons Junta Electoral Provincial de Barcelona (nova descripció).
- Fons Junta Electoral de Zona de Barcelona (nova descripció).
- Fons Col·legi Codolà i Gualdo (actualització).
- Fons Dispensari Dr. Lluís Sayé (Dispensari Antituberculós) (actualització).
- Fons Serveis Tècnics d’Agricultura (actualització).

Fons d’associacions i fundacions
- Fons Centre de la Propietat Intel·lectual (actualització).
- Fons Cooperativa de Funcionaris de Justícia (actualització).

Col·leccions
- Col·lecció de propaganda electoral (nova descripció).

- Descripció del Fons Centre penitenciari d’homes de Barcelona (Presó Model)
d’acord amb els elements de la norma NODAC (tractament a nivell de fons)
- Separació de la documentació posterior a 1980 –amb tasques de reinstal·lació,
etiquetatge i revisió dels instruments de descripció– de la sèrie expedients de
construcció i adequació de la xarxa de carreteres. Fons Prefectura Provincial de
carreteres a Barcelona del Ministeri d’Obres Públiques, ingrés 1.824: 1.736 expe-
dients. (tractament a nivell de fons i de sèrie). 
- Revisió de la transferència i arxivament de la documentació de conservació
permanent del Fons Junta de Museus de Catalunya: 544 unitats d’instal·lació
- Revisió i ampliació de l’instrument de descripció i revisió de la digitalització
dels Llibres d’actes. Fons Junta de Museus de Catalunya: 1.171 unitats de catalo-
gació. (tractament a nivell d’unitat documental simple).

- Processos d’arxivament, identificació i control d’unitats d’instal·lació dels fons
i ingressos següents:

- Fons Centre Penitenciari de Dones de Barcelona; ingrés 938: arxivament i
etiquetatge de 25 u.i.
- Fons Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Presó Model); ingrés 969:
arxivament i etiquetatge de 302 u.i.
- Fons Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya; ingrés 2.021: arxivament i etiquetatge de 31 u.i.
- Fons Escola d’Alts Estudis Mercantils; ingrés 189 (parcial): arxivament 
i etiquetatge de 12 u.i.
- Fons Generalitat de Catalunya (Segona República); ingrés 1.823: arxivament i
etiquetatge de 49 u.i.
- Fons Junta de Museus de Catalunya; ingrés 1.951: arxivament i etiquetatge
de 544 u.i.
- Fons Magistratura de Treball núm. 12; ingressos 1.062 i 1.138: etiquetatge
de 393 u.i.
- Fons Prefectura Provincial de carreteres a Barcelona del Ministeri d’Obres
Públiques; ingrés 1.824: reinstal·lació i etiquetatge de 22 u.i.
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- Bases de dades de descripció de fons documentals de l’ANC:

En procés
- Elaboració d’una base de dades de les fitxes del Servei de Recuperació del
Patrimoni Històric, Artístic i Cièntific del Departament de Cultura. Fons
Generalitat de Catalunya (Segona República), ingrés 1.823: 40 unitats de 
catalogació. (tractament a nivell d’unitat d’instal·lació).
- Continuació de la base de dades de la sèrie d’expedients personals dels interns,
entre 1939 i 1960. Fons Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Presó
Model), ingrés 117: 73 noves unitats de catalogació. (tractament a nivell 
d’unitat documental composta).
- Elaboració d’una base de dades de fitxes de filiació i fitxes dactiloscòpiques.
Fons Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Presó Model), ingrés 969: 
303 unitats de catalogació. (tractament a nivell d’unitat d’instal·lació).
- Continuació de la base de dades dels expedients acadèmics dels alumnes. 
Fons Escola d’Alts Estudis Mercantils. 425 unitats de catalogació. (tractament 
a nivell d’unitat documental composta). 
- Revisió de la descripció en base de dades de la sèrie general. Fons Junta de
Museus de Catalunya: 3.158 unitats de catalogació. (tractament a nivell d’unitat
documental composta).

Finalitzades
- Elaboració d’una base de dades de les fitxes de filiació. Fons Centre
Penitenciari de Dones de Barcelona, ingrés 938: 25 unitats de catalogació. 
(tractament a nivell d’unitat d’instal·lació). 
- Revisió d’una base de dades de diferents sèries de gestió. Fons Consell
Nacional de Joventut: 6.018 unitats de catalogació. (tractament a nivell d’unitat
documental composta).

- Bases de dades de descripció de fons externs a l’ANC:
- Revisió i ampliació de la base de dades de la sèrie Procediments judicials
militars. Fons Tribunal Militar Territorial Tercer. En una primera fase s’han
descrit 6.123 registres nous de processats; en una segona, s’han revisat i
completat 6.055 registres i s’han creat 1.010 registres nous. S’han instal·lat
uns 20.000 procediments. (en curs).
- Finalització de l’estudi del patrimoni documental català que es troba a
l’Archivo General de la Guerra Civil Española, a Salamanca:

- Base de dades sobre documents textuals de les seccions PS Madrid i
Militar: 363 unitats de catalogació.
- Base de dades sobre objectes i documents no textuals de les seccions PS
Banderas, Calendarios, Carteles, Filatelia, Fotografias, Insignias, Láminas,
Mapas y Planos, Moneda, Sellos Improntas i Tarjetas Postales: 
1.534 unitats de catalogació.
- Base de dades sobre publicacions de les seccions PS Biblioteca,
Hemeroteca i Panfletos: 4.520 unitats de catalogació.
- Sistematització i correcció de la informació recollida a la seu de
l’AGGCE entre 2003 i 2006:16.940 unitats de catalogació.
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1.2. Àrea de Fons Històrics

Inventaris nous

Fons d’associacions, fundacions i partits polítics:
- Federació tèxtil Ràdium; inventari definitiu, 449 unitats de descripció, 3,20 m.
Inclou índex toponomàstic.
- Centro Español de Moscú (AGE); inventari definitiu, 293 unitats de descripció,
14 m. Inclou índex onomàstic.

Fons comercials i d’empreses:
- Roca Umbert CA; catàleg, 61 unitats de descripció, 3 m.

Fons personals:
- Adelina i Paulina Abramson (AGE); inventari definitiu, 267 unitats de 
descripció, 1,9 m. 
- Roland Thackrah (AGE); inventari definitiu, 180 unitats de descripció, 0,2 m.
- Josep Anselm Clavé; catàleg, 437 unitats de descripció, 0,3 m.
- Jaume Font Marí-Martí; inventari definitiu, 107 unitats de descripció, 2,5 m.
- Juan Carrasco Arranz (AGE); tractament parcial, 159 unitats de descripció, 2,4 m.

Arxiu de complement
- Família Sala; descripció a nivell d’unitat documental i digitalització de 
35 documents en suport pergamí i paper, 99 imatges.

Primers tractaments

Fons d’associacions, fundacions i partits polítics:
- Escoltes Catalans, tractament parcial, 329 unitats de descripció, 2,5 mPartit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), tractament parcial, 985 unitats de 
descripció, 6,2 m.
- Federació de Cors de Clavé;  primer tractament, 539 unitats de descripció, 16,1 m.

Fons comercials i d’empreses:
- Torres, Herrerías y Construcciones, SA; tractament parcial, 479 unitats de 
descripció, 2,2 metres lineals.

Fons personals:
- Enric Prat de la Riba;  tractament parcial, 61 unitats de descripció, 0,2 metres
lineals.
- Eugeni d’Ors i Rovira; tractament parcial, 789 unitats de descripció, 2 metres
lineals.
- Jaume Rosquellas i Alessan; primer tractament, 89 unitats de descripció, 3,6 m.
- Joan Torra-Balari i Llavallol; primer tractament, 83 unitats de descripció, 11 m.

Arxiu de complement
- Arxiu ducal d’Híxar (Arxiu Històric Provincial de Saragossa); descripció i 
preparació per a la reproducció de 878 unitats documentals compostes de la Sala
I, 13.305 imatges.
- Família Foxà (Arxiu Arxidiocesà de Tarragona); descripció i preparació per 
a la reproducció de 878 unitats documentals compostes referides a la Baronia
d’Eramprunyà.
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