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RESUM DE LES PRINCIPALS ACCIONS DELS 100 DIES DE DIÀLEG 

 

 DELEGACIÓ QUE DIALOGA I OBRE CAMÍ 

 Reunions amb el president del Govern, del Parlament i més de 40 alcaldes, entre ells els de les quatre capitals catalanes  

 Més d’una vintena de reunions amb els principals agents polítics, socials i econòmics 

 Més d’una vintena de reunions amb cònsols i ambaixadors 

 Visites a les quatre capitals catalanes i a una desena de municipis 

 La Delegació ha obert les seves portes i ha afavorit a tendir ponts, acollint una desena de reunions entre diferents 

administracions 

 

 DELEGACIÓ D’UN GOVERN COMPROMÈS AMB ELS CATALANS I CATALANES 

 Més d’una vintena de reunions entre ministres i consellers 

 Més d’una vintena de visites del president del Govern de l’Estat i els seus ministres a Catalunya 

 Reactivació d’òrgans de col·laboració com la Comissió Bilateral i la Junta de Seguretat 

 

 DELEGACIÓ ALIADA DELS AJUNTAMENTS 

 Reunions amb 41 ajuntaments a la seu de la Delegació 

 Visita a les quatre capitals i als municipis més poblats, amb multitud de visites més ja programades 
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 DELEGACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTADANIA 

Benestar social 

 Coordinació de l’arribada de l’Open Arms 

 Increment del personal a les oficines d’estrangeria i pels tràmits del DNI-NIE 

 Millora de les pensions 

 Oferiment de col·laboració a la Generalitat i els ajuntaments davant l’emergència dels Mena 

 Blindatge de la sanitat universal 

 Més recursos en matèria d’habitatge 

 Lluita contra la violència masclista i instauració del minut de silenci a la Delegació 

Impuls de l’economia i de les infraestructures 

 Estiu de normalitat a l’Aeroport gràcies a la col·laboració entre administracions, a la instal·lació de sistemes electrònics ABC als 

controls de passaports i al reforç i reorganització dels sistemes 

 Bonificacions a camions per a reduir la sinistralitat i millorar el trànsit a l’AP2 i l’AP7 

 Reunió amb tots els alcaldes implicats en l’enllaç de l’A2 i l’AP-7 

 Impuls de Rodalies a través del nou coordinador amb Adif i Renfe 

 Aposta pel Corredor del Mediterrani, amb el 2021 com a horitzó 

 Compromís amb l’economia catalana i visita a diverses empreses líders del sector 

 Resposta immediata a les demandes del sector, com el cas dels càmpings de Tarragona aquest estiu 

Forces i cossos de seguretat 

 Nova etapa amb nous responsables de la Policia Nacional i la Guardia Civil 
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 Reivindicació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat com a servidors dels catalans 

 Reforç del personal a les comissaries que s’encarrega dels tràmits del DNI per agilitzar el procediment 

 Nombroses reunions i visites en relació a la lluita contra els incendis forestals i les grans catàstrofes 

Cultura  

 Visita a les principals institucions culturals catalanes 

 Reivindicació del paper de l’Estat en les nombroses institucions en les que té representació 

Esport 

 Defensa de l’esport català 

 Aposta per l’esport femení i reivindicació de les dones del sector 

 Reivindicació dels esports minoritaris 

 Compromís amb els Jocs del Mediterrani 2018 

Agricultura, ramaderia i medi ambient 

 Reunions amb els principals sindicats agraris i abordatge de la pesta porcina amb tots els sectors implicats 

 Visites, reunions i trobades amb empreses i agents del ram 

Ciència i TIC 

 Visita dels vaixells del CSIC, el BSC-CNS i el Sincrotró Alba 

 Reunions i oferta de col·laboració per la falta de cobertura i de fibra òptica a diversos municipis catalans 

Austeritat, eficiència i transparència 

 Publicació de la declaració de béns juntament amb la de 150 alts càrrecs més del Govern de l’Estat 

 Més de mig centenar d’entrevistes amb mitjans de comunicació 
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100 DIES DE DIÀLEG I TREBALL PER TENDIR PONTS I OFERIR SOLUCIONS A LA CIUTADANIA 
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Des de que la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va prendre possessió ara fa 100 dies, la Delegació ha obert 

les seves portes de bat a bat i s’ha centrat en refer ponts a través del diàleg i en emprendre mesures efectives en benefici 

de la ciutadania. Aquest diàleg efectiu ha permès fer grans avenços en molt poques setmanes. 

 

 DELEGACIÓ QUE DIALOGA I OBRE CAMÍ 

L’actual Delegació del Govern a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, ha obert el camí per tal que les relacions entre el 

Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat siguin fluides i constants. La delegada del Govern a Catalunya s’ha trobat amb les 

principals autoritats de Catalunya, així com amb els principals agents econòmics i socials. 

 Principals reunions amb els representants institucionals de Catalunya: 

- President de la Generalitat: 23 juliol 

- President del Parlament: 25 juliol 

- Alcaldessa de Barcelona: 25 juliol 

- Alcaldessa de Girona: 3 juliol 

- Alcalde de Lleida: 2 juliol 

- Alcalde de Tarragona: 4 juliol 

 Principals reunions de la delegada del Govern amb agents polítics, econòmics i socials: 

- CCOO i UGT a Catalunya: 12 setembre 

- Cambra de Comerç: 29 juny 

- Pimec: 17 juliol 
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- Aena: 26 juliol 

- Renfe: 26 juliol 

- Adif: 27 juliol 

- Secretaria d’Estat d’Industria: 13 juliol 

- Secretaria d’Estat d’Immigració: 26 juny 

- Secretaria d’Estat de Seguretat: 12 juliol 

- Secretaria d’Estat d’Infraestructures: 4 juliol, 24 juliol, 26 de juliol i 19 setembre 

- Port de Barcelona: 18 juliol 

- Consorci de la Zona Franca: 11 juliol 

- UME: 30 agost 

- Icab: 20 juliol 

- Liceu: 16 juliol 

- Consejo Superior de Deportes: 3 setembre 

- Alt Comissionat per a la Pobresa Infantil: 5 setembre 

- Enegás: 19 setembre 

- Patronat Muntanya de Montserrat: 19 setembre 

- Portes Obertes al Catalanisme: 21 setembre 

- Unió de Pagesos, Asaja, Fecac i Jarc: 30 setembre 

- SCC: 4 octubre 

- Creu Roja: 3 octubre 
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- Col·lectiu Ciutadella: 31 juliol 

- Acció Cultural: 4 octubre 

 

 La Delegació ha estat seu de nombroses reunions de col·laboració interinstitucional: 

- Reunió preparatòria per coordinar l’arribada del vaixell Open Arms: 3 juliol 

- Reunions de coordinació sobre l’Aeroport de Barcelona-El Prat: 21 juny, 28 juny, 10 juliol i 17 juliol, amb previsió de fer-ne 

una de balanç properament 

- Reunió del Consell d’Administració de ‘Barcelona Sagrera Alta Velocitat’: 24 juliol 

- Alcaldes de Castellbisbal, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat del 

Vallès per l’enllaç de l’A2 i l’AP7: 24 juliol 

- Consejo Superior de Deportes amb representants de la Generalitat: 3 setembre 

- Comissió Mixta d’Habitatge: 2 octubre 

- Comissió Mixta de Seguretat: 2 octubre 

- Diverses Juntes de Seguretat 

 

 A la seu de la Delegació també s’ha rebut a l’expresident José Luís Rodríguez Zapatero i a més d’una vintena d’ambaixadors i 

representants consulars 
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 DELEGACIÓ D’UN GOVERN COMPROMÈS AMB ELS CATALANS I CATALANES 

El diàleg és la bandera d’aquesta Delegació i del Govern de l’Estat al que representa. Una bona mostra és la gran quantitat 

de reunions i visites que s’han produït en els 100 dies que Teresa Cunillera porta al capdavant de la Delegació. 

 S’han produït una vintena de reunions entre ministres i consellers  

 S’han reactivat espais bilaterals de col·laboració que feia anys que no es reunien (Comissió Bilateral, Comissió Mixta i Junta 

de Seguretat)  

 Hi ha hagut visites del president i dels ministres a Catalunya: 

- President del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez: 

22 juny: Acte d’Inauguració dels Jocs del Mediterrani 

17 agost: Acte de commemoració de l’atemptat a Barcelona  

- Ministra de Política Territorial, Meritxell Batet: 

1 agost: Reunió de la Comissió Bilateral  

18 agost: Acte de commemoració de l’atemptat a Cambrils 

14 setembre: Liceu 

21 setembre: Festes de la Mercè  

- Ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska:  

17 agost: Acte de commemoració de l’atemptat a Barcelona 

6 setembre: Junta de Seguretat de Catalunya 

- Ministra de Justícia, Dolores Delgado:  
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17 agost: Acte de commemoració de l’atemptat a Barcelona 

- Ministra d’Indústria, Reyes Maroto: 

24 i 25 juliol: Jornades de visites a empreses i reunions amb el sector 

18 agost: Acte de commemoració de l’atemptat a Cambrils  

- Ministra de Treball, Magdalena Valerio:  

12 agost: Acte 130 aniversari d’UGT 

- Ministre de Cultura, José Guirao:  

23 agost: Visita al Mnac i l’Arxiu de la Corona d’Aragó  

14 setembre: Liceu  

15 setembre: Visita a la Setmana del Llibre en Català i al CCCB 

2 octubre: Fira Liber 

5 octubre: Liceu 

- Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera: 

17 setembre: Inauguració de la fira Gastech 

- Ministre Agricultura, Luis Planas: 

30 setembre: Clausura de la Fira de Sant Miquel 

- Ministre de Foment, José Luís Ábalos:  

27 setembre: Reunió pel Corredor del Mediterrani 

- Ministre de Ciència, Pedro Duque: 

2 octubre: Visita vaixells del Csic, el BSC-CNS i el Sincrotró Alba 
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 Reunions Estat-Generalitat: 

- Comissió Bilateral Estat-Generalitat: 1 d’agost 

- Reunió del CSD amb els representants de la Generalitat i del sector: 3 de setembre 

- Junta de Seguretat de Catalunya: 6 de setembre 

- Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics: 25 de setembre 

- Comissió Mixta d’Habitatge: 2 d’octubre  

- Comissió Mixta de Seguretat: 2 d’octubre 

Totes les trobades i contactes han servit per assolir grans acords i avenços en benefici del benestar ciutadà, essent molt 

notables els acumulats en tan poc temps. A tall d’exemple:  

 PENSIONS: Més d’1,6 milions de catalans es beneficien de la revalorització de les pensions. 59.000 catalans més es beneficien 

de la millora de les pensions de viduïtat 

 OFICINES D’ESTRANGERIA: Gràcies a la implicació de la delegada del Govern a Catalunya, aquest any es duplicarà l’oferta 

de places per a les oficines d’estrangeria 

 BONIFICACIONS PER AL DESVIAMENT DE CAMIONS AP2 I AP7: Ja fa gairebé un mes que es van començar a implantar 

les bonificacions al transport pesat a l’AP7 i l’AP2 per reduir la sinistralitat i millorar el transit a les carreteres nacionals N-340 i la 

N-240. 

 PRIMER PACTE AMB HISENDA EN 10 ANYS: El Govern de l’Estat ha arribat aquesta setmana al primer pacte amb la 

Generalitat en matèria d’Hisenda. La Generalitat rebrà 1.459 milions de compromisos acumulats, entre ells 759 per a 

infraestructures i 700 més per a Mossos d’Esquadra 
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 ENTRADA DELS MOSSOS AL CITCO: Després anys d’incompliments dels compromisos per part de l’anterior Govern de 

l’Estat, els Mossos d’Esquadra han entrat en el Citco. També s’han assolit una desena d’acords de cooperació en matèria de 

seguretat gràcies a la Junta de Seguretat i a la Comissió Mixta 

 AJUDES EN MATÈRIA D’HABITATGE: Catalunya rebrà 272 milions, dels quals 21 ja estan transferits 

 FLA: Catalunya es la CCAA que més fons rebrà aquest any  

 DEUTE DE CURT A LLARG TERMINI: S’ha autoritzat a Catalunya emetre deute de curt termini per refinançar venciments   

 MENORS NO ACOMPANYATS: El Govern donarà 40 milions d’euros a les CCAA que ho demanin 

 LLEI SANITAT UNIVERSAL: Retirada del recurs contra la llei catalana amb l’aprovació al Congrès del decret que retorna 

l’universalitat a la sanitat  

 ALTRES LLEIS RECORREGUDES: El Govern de l’Estat ja ha anunciat la seva voluntat de retirar els recursos de totes aquelles 

lleis socials consensuades pel Parlament 

 AJUDES VIOLÈNCIA MASCLISTA: Els ajuntaments rebran extraordinàriament 40 milions  
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 DELEGACIÓ AL SERVEI DELS CIUTADANS 

La Delegació del Govern a Catalunya centra els seus esforços en el benestar de la ciutadania. I, per a fer-ho, ha reivindicat en 

totes les seves accions la presència de l’Estat en les qüestions estratègiques del territori, després d’anys de retirada i 

d’absència. Així, la Delegació s’ha implicat a fons en els seus àmbits competencials i ha ofert tota la seva ajuda a la resta 

d’institucions en la resta d’àmbits. Malgrat que només han transcorregut 100 dies, han estat multitud les fites aconseguides i 

les millores constatables en tots els àmbits.  

 

BENESTAR SOCIAL 

 VAIXELL D’OPEN ARMS 

- La Delegació del Govern a Catalunya va coordinar l’operatiu d’arribada del Vaixell d’Open Arms al Port de Barcelona 

amb una seixantena de migrants rescatats a les costes de Líbia el 4 de juliol.  

- Es van celebrar diverses trobades i reunions preparatòries, una d’elles a la seu de la Delegació, amb representació de 

l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, així com de les forces i cossos de seguretat implicats i de les entitats 

col·laboradores 

- Posteriorment, s’ha garantit el procés d’asil i d’ajuda internacional a la quarantena que ho van sol·licitar i s’han donat 

facilitats als que han optat per seguir el procés migratori 

 OFICINES D’ESTRANGERIA 

- La delegada del Govern a Catalunya s’ha implicat personalment en la millora del funcionament de les Oficines d’Estrangeria 

- En la seva primera setmana al càrrec va viatjar a Madrid per a demanar més recursos tècnics i humans 
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- La demanda ha estat atesa i abans de finals d’any es duplicarà l’oferta de places als centres catalans, el que repercutirà en 

una agilització de l’atenció 

 MILLORA DE LES PENSIONS 

- Els pensionistes catalans han vist millorades les seves pensions gràcies al nou Govern de l’Estat i la seva gestió eficient 

- Més d’1,6 milions de catalans es beneficien de la revalorització de les pensions 

- Més de 59.000 catalans es beneficien de la millora de les pensions de viduïtat 

 MENORS NO ACOMPANYATS 

- La Delegació del Govern a Catalunya ha ofert la seva col·laboració a la Generalitat i als ajuntaments en un àmbit pel que 

sent una profunda preocupació. El Govern de l’Estat destinarà 40 milions d’euros a les CCAA que ho sol·licitin 

- S’han mantingut reunions amb responsables de la Generalitat oferint col·laboració 

 SANITAT UNIVERSAL 

- El Govern de l’Estat ha retirat el recurs contra la llei catalana amb l’aprovació al Congrés dels Diputats del decret que 

retorna l’universalitat a la sanitat 

 HABITATGE 

- Catalunya rebrà 272 milions fins l’any 2021 gràcies al Pla d’Habitatge, 21 ja transferits 

 VIOLÈNCIA MASCLISTA 

- L’actual Delegació del Govern està fermament compromesa en la lluita contra la violència masclista i s’estan destinant molts 

esforços contra aquesta xacra 

- Per indicació de la delegada, s’ha instaurat fer un minut de silenci a la porta de la Delegació cada vegada que es comuniqui 

oficialment una víctima de violència masclista a Catalunya 
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- A través del Govern de l’Estat els ajuntaments rebran extraordinàriament 40 milions 

 

INFRAESTRUCTURES 

 AEROPORT DE BARCELONA 

- L’Aeroport de Barcelona-El Prat ha estat una de les prioritats de la delegada del Govern a Catalunya, el que s’ha traduït en 

una constatable millora de la gestió i de l’atenció en relació a anys anteriors 

- S’apuntava que l’estiu seria complicat a l’Aeroport degut a diverses vagues anunciades i al tradicional increment de 

passatgers, però finalment no s’han registrat incidències gràcies a la col·laboració i implicació de totes les administracions i 

agents, així com a l’especial esforç dels treballadors 

- Aquesta col·laboració s’ha traduït en 4 reunions (21 juny, 28 juny, 10 juliol i 17 juliol), amb previsió de fer-ne una de balanç 

properament 

- Una de les reunions, la celebrada el 17 de juliol, es va produir a la seu de la Delegació i va unir a representants de la 

Delegació, de la Generalitat, dels ajuntaments de Barcelona i El Prat de Llobregat, d’Aena i de les forces i cossos de 

seguretat. Tots ells es van conjurar per garantir un estiu sense incidències 

- Gràcies a l’esforç conjunt també es va aconseguir evitar la vaga anunciada 

- La instal·lació de dispositius ABC per al control de passaports ha estat un èxit 

 XARXA DE CARRETERES 

- La delegada del Govern a Catalunya ha mantingut una vintena de reunions sectorials i amb els responsables de carreteres, 

implicant-se activament en la millora de la xarxa catalana 
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- Poques setmanes després d’accedir al càrrec, Teresa Cunillera va reunir a la Delegació als alcaldes de Castellbisbal, 

Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat del Vallès per parlar de l’enllaç de l’A2 i 

l’AP7 

- S’han aprovat les tan reclamades bonificacions al transport pesat a l’AP-7 i l’AP-2 a Lleida i Tarragona per reduir la 

sinistralitat i millorar el trànsit a la N-340 i la N-240 

 IMPULS DE RODALIES 

- Gràcies al compromís del Govern de l’Estat amb les infraestructures catalanes, s’ha nomenat un coordinador amb Renfe i 

Adif per a l’impuls de Rodalies Catalunya 

- Reunió estratègica sobre el Corredor Mediterrani a Barcelona amb territoris implicats, amb el 2021 com a horitzó 

- Previsió de la Comissió Mixta d’Infraestructures pel dia 15 d’octubre 

 RESPOSTA IMMEDIATA A LES DEMANDES  

- Una de les primeres accions de la Delegació va ser afrontar la demanda dels càmpings de Tarragona, Altafulla i 

Torredembarra que es veien afectats per les obres del tercer fil del ferrocarril 

- Es va convocar una reunió entre els representants dels càmpings i els responsables d’Adif, en la que es va acordar reduir 

l’impacte de les obres sobre els càmpings a través d’una reorganització  

 

INDUSTRIA  

- La delegada del Govern a Catalunya ha mantingut reunions sectorials i té un fort compromís amb la indústria catalana i el 

seu paper de lideratge a l’Estat 
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- En el marc d’una de les visites de la ministra d’Indústria, s’han pogut visitar nombroses empreses catalanes, com és el cas 

de Seat, Europastry i Roca 

 

FORCES I COSSOS DE SEGURETAT 

- En l’actual etapa, la Delegació del Govern a Catalunya s’ha esmerçat en reivindicar la tasca en benefici de la ciutadania que 

fan les forces i cossos de seguretat 

- S’ha encetat una nova etapa amb el nomenament dels nous caps a Catalunya de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil 

- S’ha ofert tota la col·laboració a la Generalitat i els ajuntaments en tots aquells àmbits competencials que necessitin 

- S’ha reforçat el personal de les comissaries que atén els ciutadans per tal d’agilitzar tràmits com el DNI 

- La Delegació del Govern també ha dut a terme nombroses visites i trobades en relació a la lluita contra els incendis forestals 

i les grans catàstrofes  

 

CULTURA 

- S’han visitat les principals institucions culturals de les quals l’Estat en forma part, com el Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(Mnac), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Gran Teatre del Liceu i l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

- Juntament amb el ministre de Cultura, també s’ha visitat la Setmana del Llibre en Català i diverses exposicions 

- La previsió és seguir ampliant les visites, reivindicar el paper de l’Estat en les principals institucions culturals i posar en valor 

la llengua i la cultura catalanes des de la col·laboració entre administracions 

- Assistència a la reunió del Ple del Patronat de la Muntanya de Montserrat i reivindicació del paper i la contribució estatal 
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ESPORT 

- Defensa de l’esport català amb assistència a diversos esdeveniments i impuls de diverses reunions, com la celebrada a la 

seu de la Delegació del Govern a Catalunya el dia 3 de setembre entre el Consejo Superior de Deportes i representants de 

la Generalitat, el CAR Sant Cugat, el Circuït de Catalunya i l’Inefc 

- Reivindicació de l’esport femení i assistència a diferents esdeveniments com el mundial femení de Waterpolo 

- Compromís amb els Jocs del Mediterrani Tarragona 2018 

 

AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT 

- Paper actiu i compromís amb el sector agrari a la Fira de Sant Miquel juntament amb el ministre Luís Planas 

- Reunió amb el sector agrari per abordar la situació actual i analitzar els reptes del futur, amb participació d’Unió de Pagesos, 

Asaja, Fecac i Jarc 

- Reunió amb la consellera d’Agricultura i el sector porcí per abordar la pesta porcina africana a diversos països d’Europa, 

amb participació d’Unió de Pagesos, Jarc, Fecic, Anprogapor i Porcat 

 

CIÈNCIA I TIC 

- Compromís amb la ciència, la innovació i les noves tecnologies amb diverses visites, reunions i trobades 

- En presència del ministre Pedro Duque, s’han visitat els vaixells del CSIC instal·lats al Port de Barcelona, les instal·lacions 

del BSC-CNS i el Sincrotró Alba 
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- S’han produït reunions per oferir col·laboració tant a les empreses com a la Generalitat davant la preocupació per la falta de 

xarxa i cobertura a diversos municipis catalans, especialment de la zona de Lleida 

 

AUSTERITAT, EFICIÈNCIA I TRANSPARÈNCIA 

- L’austeritat, l’eficiència i la transparència són tres dels emblemes d’aquesta Delegació.  

- Publicació de la declaració de béns juntament amb la de 150 alts càrrecs més del Govern de l’Estat 

- Més de mig centenar d’entrevistes amb mitjans de comunicació 

 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

- La Delegació del Govern a Catalunya està fermament compromesa amb la memòria històrica i, per això, ha impulsat 

diverses actuacions en aquest sentit 

- Aquestes actuacions s’emmarquen en el compromís del Govern de l’Estat per la memòria històrica, amb mesures i 

propostes com l’exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos 

- La delegada del Govern va protagonitzar un viatge institucional als Pirineus Orientals durant el mes d’agost, on va refermar 

llaços institucionals i es va implicar en la commemoració del 80 aniversari de ‘La Retirada’ i de la mort del poeta Antonio 

Machado 
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 DELEGACIÓ ALIADA DELS AJUNTAMENTS 

L’actual Delegació s’ha convertit en una aliada per als ajuntaments, que acumulaven anys de peticions i demandes desateses. 

En només 100 dies, la delegada del Govern ha visitat les quatre capitals de província i els municipis més poblats de 

Catalunya, i ja ha programat visites a desenes de municipis més. A banda, ha rebut a la Delegació a alcaldes i representants de 

24 ajuntaments en els que hi ha governs locals de tot l’arc polític.  

Així, una de les tasques més importants en els 100 primers dies ha estat la de situar-se al costat dels ajuntaments, les institucions 

que realitzen la gestió més propera a la ciutadania i que, per tant, més coneixen les necessitats de veïns i veïnes. Un dels objectius 

de la Delegació és precisament traslladar les necessitats dels ajuntaments als departaments i ministeris corresponents. 

La seu de la Delegació s’ha convertit en un receptor de peticions, que han estat traslladades a les demarcacions i ministeris 

corresponents, no només fent de pont de transmissió, sinó també garantint-ne la gestió. Entre els compromisos amb els 

ajuntaments destaca el de fer arribar la informació dels ministeris de primera mà, de manera directa i prioritària.  

El llistat de municipis rebuts a la Delegació en els 100 primers dies és el següent: 

1. Esparraguera  

2. Abrera  

3. Collbató  

4. Castellbisbal  

5. Molins de Rei 

6. Martorell  

7. Pallejà  
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8. El Papiol  

9. Sant Andreu de la Barca 

10. Sant Cugat del Vallès  

11. Badalona  

12. Sant Boi de Llobregat 

13. Pineda de Mar 

14. Vallirana 

15. Sant Feliu de Llobregat 

16. L’Hospitalet de Llobregat 

17. Terrassa  

18. Granollers 

19. Sant Cugat Sesgarrigues 

20. Canet de Mar 

21. La Llagosta 

22. Pujalt 

23. Cubelles 

24. Sant Esteve Sesrovires  

En només 100 dies, la delegada del Govern ha compaginat la seva agenda institucional amb una desena de visites als principals 

municipis i ha pogut conèixer de primera mà les necessitats del territori: 

1. Barcelona 
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2. Tarragona 

3. Lleida 

4. Girona 

5. L’Hospitalet de Llobregat 

6. Badalona 

7. Terrassa 

8. Pirineus Orientals 

9. Base Aèria de Saragossa  

10. Talarn 

11. La Jonquera 

12. Viladecans 

A més a més, ja ha programat visites a desenes de municipis més:  

1. Sant Boi de Llobregat 

2. Rubí 

3. Mataró 

4. Castelldefels 

5. La Canonja 

6. Terres de l’Ebre 

 



 
 

@DeleGobCataluna 

@CunilleraTeresa 

premsa.catalunya@correo.gob.es 

 

                                                                                                                                                                                          

Totes aquestes tasques s’han dut a terme gràcies també als quatre subdelegats del Govern, que han garantit una presència 

encara més propera al territori i han redoblat els contactes i esforços duts a terme. 

- Han reivindicat la presència de l’Estat a Catalunya i han tornat a donar veu a l’Administració central després d’anys de 

retrocés en la seva presència 

- Han dut a terme centenars de reunions per tot el territori amb agents socials, econòmics i sectorials. Durant aquestes 

visites han recollit diverses demandes que han traslladat a la Delegació del Govern a Catalunya i als ministeris  

- S’han trobat amb la majoria de presidents de Diputacions i de delegats del Govern de Catalunya, tendint ponts de diàleg 

- Han visitat la majoria de capitals de comarca i més d’un centenar de municipis catalans per conèixer de primera mà 

les seves necessitats i inquietuds, i per oferir-los la seva col·laboració 

- Han visitat les seus de l’Administració General de l’Estat a Catalunya i han estès la mà als seus treballadors  


