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Hola, sóc la Kata. El meu gat, el Gos, i jo us 

acompanyarem a través del Govern de la Generalitat i 

de les seves institucions.
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jocs, i obrint debats a classe.

Nens i nenes, tots a punt. Co-
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excursió.
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1.Algunes preguntes inicials

Activitat 1
De segur que ja sabeu alguna de les coses que treballareu en aquest dossier; per 

aquest motiu, comenceu pensant i responent, de manera individual i en pocs mi-

nuts, les preguntes següents:

Què és la Generalitat de Catalunya?

Què és la política?

Què fan els polítics?

La política té alguna relació amb el vostre dia a dia? Quina?

En una societat, qui posa les normes?
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En aquest apartat parlarem de: 1) Les lleis i els nostres representants i 2) la gestió dels 

nostres recursos. Vegem-ne cadascun per separat.

2.1. Les lleis i els nostres representants
Per reflexionar sobre la necessitat de l’existència de lleis i normes farem un debat (sobre 

unes preguntes concretes), un resum del debat i completarem un text.

2.Introducció a la política

Activitat 2: El debat 
Discutiu, en assemblea de classe, les preguntes següents:

 ❍  Creieu que a l’escola i a casa podríem viure sense normes?

 ❍ Per què creieu que serveixen les normes i les lleis?

 ❍ Qui posa les normes a casa? I a l’escola? I en una societat?  

 ❍ Creieu que a Catalunya, on vivim més de set milions de persones, ha d’haver-

hi normes i lleis? Per què?

 ❍ Creieu que hi ha algun lloc on ens puguem reunir tots els ciutadans de Cata-

lunya per discutir i fixar les lleis? Com se soluciona això?

 ❍ Teniu alguna idea de qui es pot encarregar de fer les lleis a Catalunya?

Escriviu les idees principals que han sortit al debat.
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2.2. La gestió dels nostres recursos
Una de les funcions principals de qualsevol govern, i del Govern* de Catalunya en par-

ticular, és assegurar que tothom pugui gaudir d’un conjunt de serveis que, sense pagar-

los directament, els garanteixin una bona qualitat de vida. Per pagar aquests serveis el 

Govern necessita uns diners. Una de les formes més importants d’aconseguir aquests 

diners són els impostos (sobre els productes venuts, sobre la renda de les persones, 

sobre l’activitat econòmica, sobre l’alcohol, sobre el tabac, etc., com per exemple l’IVA, 

l’IRPF, l’IAE...).

2.Introducció a la política

Activitat 3
Una vegada hagueu participat en l’assemblea de classe i hagueu apuntat les idees 

principals, completeu el text següent:

Per poder conviure a casa i a l’escola hi ha d’haver unes                     o                          .

Igualment, per poder conviure els més de                        

persones  també és important que hi hagi unes          . Com que no ens 

podem trobar tots a la vegada per governar Catalunya escollim uns               ,

que anomenem polítics, perquè fixin les                     del nostre país.

ciutadania 
i empreses

impostos

Govern

serveis

Activitat 4: El debat 
Reflexioneu i comenteu a classe si hi ha coses al vostre barri o ciutat per les quals 

no heu de pagar (directament).

Esquema 1

* En el glossari trobareu la definició de les paraules que apareixen en 
negreta i cursiva en el text
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Coses per les quals NO heu de pagar Coses per les quals heu de pagar

Activitat 5
Classifiqueu les accions següents segons si heu de pagar (directament) per gau-

dir-les o no; després poseu un o dos exemples més de cada tipus.

Anar al metge / estar a l’escola / agafar un llibre de la biblioteca / banyar-se a la platja i que estigui 

neta / aconseguir aliments / participar a les festes del barri / anar per una carretera local / gaudir dels 

jardins públics / comprar una casa / que recullin les teves escombraries / que t’ajudin els bombers / 

agafar el transport públic.

Activitat 6
Amb quins diners se subvencionen els serveis pels quals no hem de pagar directa-

ment? D’on surten? Qui els gestiona? 

Trobeu necessari que hi hagi un Govern de Catalunya? Trobeu que la feina dels polí-

tics és important? Podríem viure en societat sense ells? Com?
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3. Una mica d’història de la Generalitat de Catalunya

1300 1300 1400 1400 1500 1600 1700 1710

1359 - Primer president de la 
Generalitat de Catalunya

1350 1370 1700 1720

1702-1714 Guerra de Successió

11 de setembre de 1714 - Barcelona 
cau sota les tropes de Felip V

1716 - Decret de 
Nova Planta

1800 1900 1500 16001920 1960 1980 2000 2020

1931-1939 Segona
República espanyola

1936-1939 Guerra 
Civil espanyola

1939-1977 Dictadura
de Franco

1932 - Primer Estatut 
d’autonomia

1940 - Afusellament de 
Lluís Companys

1979 - Segon Estatut 
d’autonomia

2006 - Nou Estatut 
d’autonomia

1940

Períodes en què la Generalitat 
estava en funcionament
Períodes en què la Generalitat 
estava en funcionament a l’exili

Períodes en què la Generalitat 
no ha estat en funcionament
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Activitat 7 
Un cop analitzat l’esquema anterior, completeu el text següent: 

El primer president de la Generalitat de Catalunya va ser Berenguer de Cruïlles l’any           . 

Durant aquella època, la Generalitat era l’encarregada de recaptar i administrar determi-

nats impostos. Les tropes de Felip V i l’arxiduc Carles d’Àustria s’enfronten, entre  1702 i 

1714, en  la                                            pel tro d’Espanya. L’                                 de 1714 Barcelona 

cau sota les tropes de Felip V i com a càstig, el 1716, es promulga el         

                      , pel qual se suprimeixen el dret i les institucions catalanes.

Un any després de l’inici de la                                                              (1931-1936) es va reinstaurar 

la Generalitat de Catalunya i es va aprovar el                                                                 (1932), sota el 

mandat de Francesc Macià (1931-1933), qui va ser succeït per Lluís Companys (1934-1940).

El 1936 hi ha un cop militar contra el poder constitucional de la Segona República, que 

va desembocar en la                                                 (1936-1939), que guanyen els contraris a la 

legalitat republicana, i el general Franco agafa el poder i instaura la                                            ,

que suprimeix totes les institucions democràtiques. A Catalunya la repressió es va exem-

plificar en l’afusellament del president Companys, el 1940. Després del seu assassinat, 

la Generalitat es va mantenir a l’exili sota la presidència de Josep Irla (1940-1954) i Josep 

Tarradellas (1954–1980).

Durant la dictadura la ciutadania va lluitar clandestinament per recuperar els drets per-

duts. Uns anys després de la mort de Franco (1975), es van poder recuperar les institu-

cions i l’autogovern de Catalunya. El 1979 s’aprova l’                                          , que és vigent 

fins al 2006, quan el Parlament aprova un nou text estatutari.  Des d’aleshores la Gene-

ralitat ha tingut tres presidents:                       (1980-2003),                                      (2003-2006) 

i                              (2006- ).
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3. Una mica d’història de la Generalitat de Catalunya

Activitat 8
Uniu amb fletxes els fets històrics següents i escriviu el segle i/o any en què succeeixen:

Fets històrics - Bloc I S

Berenguer de Cruïlles 

Mort de Franco i restauració 

de la democràcia

Segona República espanyola

Decret de Nova Planta

A Catalunya la repressió es 

va exemplificar en un fet

Abolició de tots els drets i 

institucions catalanes

S’aprova el primer Estatut de Catalunya

L’afusellament del president 

Lluís Companys

Dictadura franquista

Restauració de la Generalitat

Pèrdua de l’autogovern 

de la Generalitat 

Primer president de la Generalitat 

de Catalunya

Fets històrics - Bloc II
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Activitat 9 
Busqueu a la sopa de lletres els cognoms de set presidents de la Generalitat de Ca-

talunya i ordeneu-los de més antic a més modern, des del punt de vista històric:

M O N T I L L A

A R S A R F G H

R C O R L B D E

A O P R A A M C

G M M A C I A X

A P P D A C P N

L A Q E B T U D

L N N L X N J N

C Y M L Y M O M

B S A A D P L D

N O S S D Z G H

Nom i cognom Època

FRANCESC

LLUÍS

JOSEP

JOSEP

JORDI

PASQUAL

JOSÉ

1931-1933

1934-1940

1940-1954 (a l’exili)

1954-1980 (la major part a l’exili)

1980-2003

2003-2006

2006-
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4.Les lleis més importants de Catalunya

Catalunya és una de les 19 comunitats autònomes que formen part de l’Estat espanyol. 

Per aquest motiu, la Generalitat ha de pactar i compartir amb l’Estat espanyol les res-

ponsabilitats o competències de cadascú. Les lleis més importants que emmarquen 

tota l’acció dels governs i que determinen les relacions entre l’Administració de l’Estat i 

la Generalitat de Catalunya són: la Constitució i l’Estatut d’autonomia.

 ✔ La Constitució espanyola es va signar el 1978; és d’aplicació a tot l’Estat espanyol i 

regula, entre moltes altres coses, les relacions entre les diferents comunitats autò-

nomes. Totes les altres lleis s’han d’ajustar a la Constitució.

 ✔ L’Estatut d’autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica i totes les 

normes de Catalunya s’hi han d’ajustar. Al llarg de la història se n’han fet tres, els 

anys 1932 i 1979, i ara està en vigor el nou Estatut de 2006. Tots han marcat les ba-

ses de funcionament del sistema polític i d’autogovern de Catalunya.
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El Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern integren la Generalitat de Ca-

talunya, la institució màxima en què s’organitza l’autogovern de Catalunya. El nostre  

sistema polític és la democràcia parlamentària, això implica la intervenció de la ciuta-

dania en l’elecció dels seus representants i la divisió dels poders -legislatiu, executiu 

i judicial- i representats cadascun per una institució màxima, que a Catalunya són les 

següents:

 ✔ El Parlament de Catalunya. Representa el poder legislatiu. Té les funcions se-

güents: 1) redactar i aprovar les lleis (legislar), 2) aprovar els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya i 3) controlar l’acció del Govern.

 ✔  El Govern de Catalunya. Representa el poder executiu. Té les funcions següents: 

1) aplicar les lleis que el Parlament ha aprovat, 2) dirigir i coordinar l’acció del Go-

vern (també mitjançant l’aprovació de decrets llei) i 3) elaborar el projecte de llei 

dels pressupostos. 

 ✔ El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Representa el poder judicial. Té la 

funció de vetllar per la correcta aplicació de les lleis i en sanciona l’incompliment. 

5.Les institucions més importants de Catalunya
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5.Les institucions més importants de Catalunya

Esquema 2

Activitat 10
Observeu l’esquema següent:

CATALUNYA

CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA

ESTATUT
D’AUTONOMIA

GENERALITAT DE CATALUNYA

PARLAMENT DE 

CATALUNYA

GOVERN DE 

CATALUNYA

Permet l’existència 

d’un Govern

Determina l’existència 

d’un Govern

com a nacionalitat exerceix el seu 

autogovern constituïda com a 

comunitat autònoma d’acord amb:

formada per

PRESIDÈNCIA DE 

LA GENERALITAT

ALTRES 

INSTITUCIONS*

*El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

GOVERNS

LOCALS
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Activitat 12
Creieu que l’Estatut de Catalunya i la Constitució poden dir coses contradictòries?

Activitat 11: El resum
Redacteu un text a partir de l’esquema anterior:

La                                                                                  és la institució màxima de Catalunya. 

És la que s’encarrega de  pactar i dividir amb l’Estat espanyol les responsabilitats 

o competències de cadascú.

La llei més important a l’Estat espanyol és la                                       . En canvi, a Cata-

lunya, la llei més important és l’                               . Perquè no hi hagi descoordinació 

a l’hora d’aplicar aquestes lleis,                                                                          , els governs 

de l’Estat i de Catalunya treballen conjuntament.

Activitat 13
Completeu el text següent:
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 ❍ L’Estatut d’autonomia marca les normes bàsiques de funcionament de 

l’autogovern de Catalunya. (___)

 ❍ El poder legislatiu està representat pel Govern de la Generalitat. (___)

 ❍ El Tribunal Superior de Justícia és l’òrgan superior de justícia i representa el po-

der executiu. (____)

 ❍ El president del Govern de la Generalitat de Catalunya té com a funció aprovar 

les lleis. (___)

 ❍ El Govern s’encarrega d’aplicar les lleis que aprova el Parlament. (___)

5.Les institucions més importants de Catalunya

Activitat 14
Responeu veritat (V) o fals (F). En les frases que siguin falses digueu per què ho són 

o feu-les verdaderes.

Activitat 15
En què consisteix la “divisió de poders” i per què és tan important? Què passaria si 

els poders no estiguessin dividits? (resposta oberta)



19

Activitat 16 
Ompliu el quadre següent:

LA DIVISIÓ DE PODERS

Poder ___________

Té per funció:

Poder ___________ Poder ___________

Té per funció: Té per funció:

Està representat per: Està representat per: Està representat per:
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6. El Govern de Catalunya

6.1.Com s’escull un govern
Per escollir el Govern de Catalunya, que haurà d’executar les lleis aprovades pel Parla-

ment i dur a terme l’acció de govern, cal seguir un conjunt de passos que es poden resu-

mir en tres: l’elecció del Parlament de Catalunya, l’elecció del president de la Generalitat 

de Catalunya i, finalment, l’elecció del Govern de Catalunya.

6.1.1. L’elecció del Parlament i la seva composició durant la VIII legislatura
La composició del Parlament de Catalunya és escollida directament per la ciutadania 

mitjançant unes eleccions. 

A les eleccions, que generalment se celebren cada quatre anys, els partits polítics s’hi 

presenten amb uns programes electorals en què expliquen el que faran si arriben al Go-

vern. D’acord amb aquests programes electorals cada ciutadà i ciutadana major de 18 

anys, en funció del que pensa i del que vol, pot votar un partit o un altre.

Una vegada es tanquen els col·legis electorals i es fa el recompte de vots, es reparteixen 

els escons entre els diferents partits polítics. Aquest sistema de recompte de vots no és 

estrictament proporcional, ja que perquè s’esculli un diputat o diputada calen més vots 

o menys en funció de la província per a la qual es presenta.  
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ELECCIONS

Partit 1 (amb el 
seu programa)

Partit 2 (amb el 
seu programa)

Partit 3 (amb el 
seu programa)

Nre. de vots 
per al Partit 1

Nre. de vots 
per al Partit 2

Nre. de vots 
per al Partit 3

Nre. de parlamentaris del 
Partit 1

Nre. de parlamentaris del 
Partit 2

Nre. de parlamentaris del 
Partit 3

Composició del 
Parlament de Catalunya

Nre. total de parlamentaris 
(o escons): 135

La majoria parlamentària és a partir de 68

Suma  de parlamentaris

Els resultats electorals dels partits que van obtenir representació parlamentària en la vo-

tació (1 de novembre de 2006) per a la VIII legislatura es poden veure en la taula següent.

Partit

Convergència i Unió

Partit Socialista de Catalunya - 
Ciutadans pel Canvi

Esquerra Republicana de Catalunya

Partit Popular

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Percentatge 
de vots

796.173

416.355 14,03 21

316.222 10,65 14

282.693 9,52 12

89.840 3,03 3

Nombre de 
vots Diputats

935.756 31,52 48

26,82 37

Esquema 3

Taula 1
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6. El Govern de Catalunya

6.1.2. De l’elecció del Parlament a l´elecció de la Presidència (del 

Govern) de Catalunya

El Parlament és l’encarregat d’escollir el president o la presidenta de Catalunya. Per fer-ho 

cada partit pot presentar la seva candidatura a la Presidència. La candidatura que obtin-

gui majoria absoluta, ja sigui amb els vots d’un únic partit o amb els de majories parla-

mentàries formades per partits que tenen projectes polítics, socials i econòmics comuns, 

esdevindrà el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.

CATALUNYANre. d’escons o 
parlamentaris

10

70

60

50

40

30

20

48

14

3

Majoria absoluta (68)

Groc

Vermell

Verd

Taronja

Blau

Esquema 4

12

21

37

Marró

Activitat 17
Per formar una majoria de Govern es necessiten un mínim de 68 diputats i diputa-

des. Formeu diferents majories.
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Activitat 18 
Relacioneu el nom dels partits que tenen representació parlamentària amb les 

seves sigles i el logotip. 

Està representat pel: Està representat pel: Està representat pel:

Convergència i Unió

Partit Socialista de Catalunya 
- Ciutadans pel Canvi

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Popular

Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa

Ciutadans
- Partido de la Ciudadanía

PP

CiU

ICV-
EUiA

PSC-
CpC

C’s

ERC

6.1.3. De l’elecció de la Presidència a l’elecció del Govern de Catalunya
Una vegada s’han fet les eleccions, s’ha constituït el Parlament i s’ha escollit la Presidèn-

cia, el president o la presidenta de la Generalitat ha de formar el Govern. De vegades, per 

aconseguir una majoria per poder governar cal una coalició de govern formada per dife-

rents partits. El Govern de la Generalitat de Catalunya està compost per:  

 ✔  el president o presidenta de la Generalitat

 ✔ els consellers i conselleres (que són els responsables de cada departament de la Ge-

neralitat). Actualment hi ha 15 departaments.

A més a més, també pot estar format per un conseller primer o una consellera primera i 

un vicepresident o una vicepresidenta (aquests dos càrrecs són opcionals).

Nom dels partits Sigles Logotips
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6. El Govern de Catalunya

Activitat 19
Completeu el gràfic següent amb la informació de la taula 1. Per fer-ho cal que poseu: 

 1) Un títol al gràfic. 

 2) Les inicials del partit polític que correspon a cada sector. 

 3) El nombre de parlamentaris que té cada partit (ho podeu posar al costat   

 de les inicials de cada partit).
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Activitat 20 
Ordeneu els passos que ha de fer el Parlament per escollir el president o presidenta 

de la Generalitat de Catalunya:

Es presenten les candidatures a la Presidència de la Generalitat.

El candidat o candidata amb majoria exercirà el càrrec de nou president 

o presidenta del Govern.

En un ple del Parlament especial (anomenat Ple d’investidura) tots els 

diputats i diputades es reuneixen al Parlament per tal d’escollir el nou 

president o presidenta.

El nou president o presidenta del Govern escollirà els consellers i conse-

lleres i formarà el nou equip de Govern.

Després de les eleccions es forma el nou Parlament: cada diputat o dipu-

tada ocupa un escó.

Activitat 21
Per a què serveix la votació d’investidura que duu a terme el Parlament?
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Activitat 22
Completeu l’esquema següent per acabar fent un resum dels tres passos que s’han 

de seguir per formar el Govern de la Generalitat. Després relacioneu cada institució 

amb les seves funcions principals.

Dins de les figures: el poble de Catalunya, Parlament de Catalunya, Govern 
de Catalunya, president/a de Catalunya.

6. El Govern de Catalunya

A les fletxes: vota i escull, escull i forma, vota en el Ple d’investidura.

Al costat de les figures: 
 ❍ Redactar i aprovar les lleis (legislar)
 ❍ Executar les lleis que el Parlament ha aprovat
 ❍ Formar i dirigir el Govern
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6.2. Les relacions entre el Govern i el Parlament
El Govern, executor de l’acció de govern, i el Parlament, que representa l’opinió del 

poble, han de mantenir unes relacions constants i fluïdes. A més de les relacions cons-

tants, el Parlament té el dret i l’obligació de controlar el Govern.

Per fer aquest control els parlamentaris poden fer preguntes orals o escrites a qualse-

vol membre del Govern. Tots els membres del Govern tenen l’obligació de respondre a 

aquestes preguntes davant del Parlament. Les respostes a aquestes preguntes es coor-

dinen des de la Direcció General de Relacions Institucionals.

Activitat 23 
Completeu l’esquema següent amb les frases que teniu a continuació:

Pregunta i demana informació  /  Explica, dóna informació i respon 

Activitat 24 
Creieu que és necessari que hi hagi un control entre el Parlament i el Govern de 

Catalunya? Per què?

GOVERN PARLAMENT
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6.3. La participació directa de la ciutadania
Per al Govern de Catalunya és fonamental la participació de la ciutadania. Així mateix, 

és important que tothom conegui els mitjans de què disposa per poder participar, acti-

vament, en la governabilitat del nostre país. Ara n’esmentarem els més comuns:

6. El Govern de Catalunya

 ✔ Militar o participar activament en un partit polític.

 ✔ Fer ús del dret de participar en les diferents eleccions que es van produint al 

nostre país.

 ✔ Promoure o participar en una iniciativa legislativa popular (ILP). Les ILP permeten 

a la ciutadania de Catalunya promoure i presentar propostes de llei (que després 

haurà d’aprovar el Parlament), sempre que vagin acompanyades d’un mínim de 

50.000 signatures. Alguns exemples d’ILP presentades fan referència a l’habitatge 

i la supressió de les curses de braus.

 ✔ Participar activament en el gran nombre d’associacions que té Catalunya. Això 

és important, ja que moltes vegades el Govern de Catalunya es reuneix i consul-

ta aquestes entitats abans de prendre una decisió.

 ✔ Enviar els nostres dubtes, consultes o peticions a les adreces electròniques i/o 

postals dels diferents departaments i alts càrrecs de la Generalitat.
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6.4. Funcions del Govern
El Govern és una de les institucions que forma la Generalitat de Catalunya. Dirigeix l’ac-

ció política i l’Administració de la Generalitat. 

Recordem ara que les funcions més destacades del Govern i assignades per la Constitu-

ció, l’Estatut i altres lleis específiques són: 1) executar o aplicar les lleis que el Parlament 

ha aprovat, i 2) dirigir i coordinar l’acció de govern (decidir on es necessita una nova es-

cola, per on ha de passar una via de tren o on s’ha de construir un hospital) i 3) elaborar, 

anualment, el projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat. 

Totes aquestes lleis, les que aplica, fa i desenvolupa, tenen la finalitat d’aconseguir els 

objectius del Govern. El Govern de Catalunya ha elaborat el Pla de Govern 2007-2010, 

que recull aquests objectius i la proposta d’accions a què es compromet durant aquest 

període.  

Activitat 25 
Digueu el nom de cinc mitjans que tenim per poder participar en la política del nos-

tre país.

Teniu alguna idea de com es pot incrementar la participació de la gent en la política 

del nostre país?
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 ✔ Dur a terme totes les accions de govern en l’àmbit de cada departament.

 ✔ Proposar avantprojectes de llei.

 ✔ Proposar al president o presidenta del Govern el programa d’actuació relatiu 

a les seves funcions o a l’àmbit de les seves competències.

 ✔ Nomenar o destituir alts càrrecs del departament tot vetllant que facin bé la 

seva feina. 

 ✔ Organitzar, promoure i vetllar pels projectes de la seva conselleria.

6.5. L’estructura del Govern: els departaments
Perquè un grup humà funcioni cal que divideixi responsabilitats; això es pot veure a les 

escoles, a les llars, als hospitals... El Govern, per poder complir els objectius que s’ha 

marcat, divideix les responsabilitats en departaments.

Els departaments, com a especialistes en el seu àmbit, tenen les funcions de:

          Presidència               Vicepresidència                Política Territorial i Obres Públiques

Activitat 26
Relacioneu el nom de cada departament amb les il·lustracions següents:

1 2 3

4          Agricultura, Alimentació i Acció Rural                  Salut 5

          Innovació, Universitats i Empresa                Educació                Justícia 6 7 8

          Cultura i Mitjans de Comunicació                 Medi Ambient i Habitatge 

          Treball                 Interior, Relacions Institucionals i Participació 

          Economia i Finances                 Acció Social i Ciutadania 

          Governació i Administracions Públiques

9 10

11 12

13 14

15

6. El Govern de Catalunya
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Vicepresidència

Governació i 
Administracions Públiques
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6.6. El Palau de la Generalitat
El Palau de la Generalitat, situat al bell mig de la ciutat de Barcelona, és un edifici d’un 

gran valor simbòlic, artístic i polític. És la seu del Govern de Catalunya i del Departa-

ment de la Presidència. Els consellers i conselleres del Govern s’hi reuneixen per decidir 

les accions polítiques que afecten les nostres vides. Al Palau també se celebren els actes 

civils més solemnes i s’hi rep i s’hi fan homenatges a les personalitats més il·lustres.

L’any 1400, la Diputació General, l’òrgan de govern del país des del segle XIV al XVII va 

adquirir l’immoble i des d’aleshores s’hi han anat fent diferents reformes i ampliacions en 

funció de les necessitats de cada període històric. Actualment el Palau de la Generalitat 

es pot visitar, en grup o individualment, fent una reserva per Internet.

6.7. El Govern de Catalunya i els seus tres eixos de treball
Les prioritats del Govern de Catalunya durant la VIII legislatura estan definides en el Pla de 

Govern, que és el document que recull els principals objectius del Govern i les accions que 

es compromet a dur a terme durant una legislatura. El Pla del Govern de Catalunya per als 

anys 2007-2010 detalla més de 300 actuacions principals i una quantitat important de com-

promisos específics.

6. El Govern de Catalunya
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Algunes de les qüestions clau són: l’educació, l’habitatge, la salut, l’estat del benestar, 

les persones amb dependència, les infraestructures, l’ocupació juvenil, la investigació 

i la recerca, entre d’altres.

Per dur a terme aquests temes i molts d’altres el Govern de Catalunya s’estructura en 15 

departaments, que treballen de manera conjunta i coordinada.

Malgrat que no podem explicar amb detall el Pla del Govern de Catalunya, sí que és im-

portant conèixer-ne els seus tres eixos principals. Vegem-los per separat.

1. Aconseguir una societat més justa i cohesionada tot reforçant l’estat del benestar

Per al Govern de Catalunya és fonamental reduir les diferències entre rics i pobres i 

que tothom pugui accedir en condicions d’igualtat a l’educació, a la sanitat, a les aju-

des a l’habitatge...

2. Incrementar la qualitat democràtica i l’eficàcia dels nostres governs i institucions

El Govern de Catalunya intenta recollir i plasmar en els seus projectes de país l’opinió 

de la ciutadania i del pluralisme polític de Catalunya. 

3. Potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible

El Govern de Catalunya treballa en un projecte de país i de futur sostenible (econòmi-

cament i mediambientalment). 
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6.8. El pressupost del Govern de Catalunya com a exemple dels 

seus tres eixos
El Govern de Catalunya, per poder donar resposta a tots els seus objectius i complir 

amb el Pla de Govern, dissenya un pressupost anual que el Parlament de Catalunya ha 

d’aprovar. És aleshores quan aquest pressupost passa a ser el pressupost de la Genera-

litat per intentar donar resposta a les actuacions previstes pels   tres eixos fonamentals 

del Govern.

6. El Govern de Catalunya

Activitat 27 
Observeu el gràfic següent i contesteu les preguntes que teniu després.
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a) Quina quantitat d’ingressos i de despeses preveia la Generalitat a l’inici de 2009?

b) Feu una llista dels àmbits a què van destinades les quatre partides fonamentals 

dels pressupostos de 2009.

d) Creieu que tenint en compte els tres eixos del Govern de Catalunya té sentit que 

aquestes siguin les partides fonamentals?

c) Relacioneu cada partida amb l’eix de Govern de Catalunya a què pertanyen.

1. Societat més justa

2. Qualitat democràtica

3. Economia sostenible
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Activitat 28 
Ara treballa tota la família. Pregunteu als pares i/o familiars i copieu-ne les respos-

tes. Després contesteu al costat.

1) Digueu dos motius pels quals és important la feina dels polítics.

Familiars: Tu:

2) Digueu dues coses o serveis pels quals no heu de pagar (directament). 

Després anoteu com es paguen. 

Familiars: Tu:

3) Com es diuen els tres últims presidents de la Generalitat de Catalunya?

Familiars: Tu:

7. Activitat en família
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4) Quina diferència hi ha entre la Constitució i l’Estatut?

Familiars: Tu:

5) Digueu la funció principal i la institució que representa cadascun dels poders.

Familiars: Tu:

Poder legislatiu:

Poder executiu:

Poder judicial:

Poder legislatiu:

Poder executiu:

Poder judicial:
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7. Activitat en família

6) Quina diferència hi ha entre el Parlament i el Govern?

Familiars: Tu:

8) Sobre el Govern de Catalunya:

- Quines forces polítiques formen el Govern de Catalunya?

- On està situada la seu del Govern de Catalunya?

- Sabeu si es pot visitar? Com es pot fer?

Familiars: Tu:

7) Quines forces polítiques estan representades al Parlament de Catalunya?

Familiars: Tu:
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9) Quines vies tenim per poder participar activament en política?

Familiars: Tu:

10) Observeu el gràfic que resumeix els pressupostos de la Generalitat per al 2009 

i feu-ne una valoració i propostes de millora.

Familiars: Tu:

Sa
lu

t

Ed
u

c
a

c
ió

, r
e

c
e

rc
a

 i 
c

u
ltu

ra

In
fr

a
e

st
ru

c
tu

re
s 

i t
ra

n
sp

o
rt

s

Se
g

u
re

ta
t 

i j
u

st
íc

ia

Se
rv

e
is 

so
c

ia
ls

A
d

m
in

ist
ra

c
ió

 i 
e

n
s 

lo
c

a
ls

M
e

d
i a

m
b

ie
n

t

Se
c

to
rs

 p
ro

d
u

c
tiu

s

D
e

u
te

9.416

7.020

4.629

2.070

3.158

5.600

1.519
1.958

1.614

Totes les xifres estan expressades en milions d’euros

INGRESSOS:      

DESPESES:         

31.093
36.984

2009
Font: Departament d’Economia i Finances



40



41

El meu gat i jo ens ho hem passat molt 

bé acompanyant-vos en aquesta excur-

sió. Esperem que vosaltres també i que 

tot el que heu après en aquest trajecte us 

serveixi per entendre millor el que sentiu 

que expliquen els més grans. Ah! I penseu 

que potser molts dels vostres amics i amigues no en 

saben res de tot el que heu après amb nosaltres. Uns animem que els ho expliqueu, 

perquè segurament també els agradarà conèixer el Govern del nostre país.

Segur que ens tornarem a trobar. Nosaltres ens ho hem passat molt bé. I vosaltres?
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8. Glossari

Coalició de govern (p. 23). Acord entre partits polítics per unir esforços, formar un 

Govern i dissenyar i aplicar un programa d’actuació per a la legislatura.

Competències (de la Generalitat) (p. 14). Matèries sobre les quals es pot decidir o 

dictar lleis i dur a terme actuacions. Poden ser exclusives, compartides (amb l’Estat 

espanyol) o executives. 

Conseller, consellera (p. 23). Són els caps dels departaments i s’encarreguen de 

desenvolupar l’acció de govern en el seu àmbit.  

Democràcia (p. 15). Sistema de govern basat en el principi de la participació igualità-

ria de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lectiu.

Departament (p. 30). Cadascuna de les àrees en les quals s’organitza l’Administra-

ció de la Generalitat i que assumeix una responsabilitat concreta del Govern: eco-

nomia, salut, medi ambient, educació...

Dictadura (p. 11). Forma de govern en la qual el poder es concentra en una única 

persona (el dictador) sense la participació de la comunitat en la seva elecció.

Divisió de poders (p. 15). Forma de govern que separa el poder (legislatiu, executiu 

i judicial) en estructures i persones diferents.

Eleccions (p. 20). Sistema per designar els governants mitjançant una votació. 

Escó (p. 25). Cadascun dels bancs o seients del Parlament que utilitzen els dipu-

tats i diputades.

Generalitat de Catalunya (p. 15). És el sistema institucional en el qual s’orga-

nitza políticament l’autogovern de Catalunya, i està integrat pel Parlament, la 

Presidència de la Generalitat, el Govern, els Governs locals i quatre institucions 

més (el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de 

Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya).

Govern (p. 8). Són el conjunt de persones que dirigeixen la política i l’Administració. 

A Catalunya està format pel president o la presidenta i els consellers o conselleres; 
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a més a més també pot estar format per un conseller primer o una consellera primera o 

un vicepresident o una vicepresidenta.

Impostos (p. 8). Són els diners que recapta un estat, de les persones i de les empreses 

per redistribuir la riquesa, poder fer front a les despeses i oferir millors serveis públics.

Legislatura (p. 21). Període que dura un Govern o que hi ha entre una elecció i una altra 

(a Catalunya és de quatre anys). 

Majoria absoluta (p. 22). Una votació que requereix la meitat més un dels vots totals 

dels membres d’una assemblea legislativa (Parlament).

Majoria parlamentària (p. 22). Quan un partit polític o coalició té més de la meitat dels 

vots del Parlament.

Partit polític (p. 20). Agrupació de persones amb ideologia o idees semblants amb l’ob-

jectiu de participar en algun tipus d’elecció política.

Pla de Govern (p. 29). L’eina que reuneix en un sol document els principals objectius de 

l’executiu català i les accions que es compromet a dur a terme aquesta legislatura.

Política (p. 29). Conjunt de teories i processos per prendre decisions en grups humans.

Votar (p. 20). Donar el vot o l’opinió en unes eleccions o en una consulta.




