
015.
Augmenta 
un 6,7% 
el nombre 
de creueristes al Port de 
Barcelona l’any 2016.

001.
L’economia catalana 
creix un 3,5% el 2016.

016.
El Govern 
va destinar 
23,5 M€ 
al sector 
audiovisual 
català el 
2016.

060
Primera quinzena de febrer de 2017
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002.
Un de cada quatre 
llocs de treball creats 
a Espanya van ser 
a Catalunya, el 4rt 
trimestre del 2016.

003.
El Govern aprova les 
bases per al Pacte 
Nacional per a la 
Transició Energètica 
amb l’objectiu d’arribar 
al 100% d’energies 
renovables el 2050.

004.
Samsung trasllada el 
seu fòrum europeu de 
Mònaco a Barcelona.

021.
S’ha 
presentat 
el Tercer 
Informe 
sobre 
el Canvi 
Climàtic a Catalunya.

006.
La nova base de Costa 
Cruceros a 
Tarragona atraurà 
25.000 passatgers 
i generarà un 
impacte de 2 M€.

011.
Les empreses 
de la plataforma 
Barcelona & Catalonia 
Startup Hub sumen 
prop de 10.000 llocs de 
treball i una facturació 
anual de 1.300 M€.

007.
La UPC i l’empresa SBI 

Connectors 
creen un centre 
d’investigació 
en eficiència 
energètica, únic 
a Europa.

017.
El curtmetratge 
Timecode obté 48 
reconeixements.

022.
La Fundació Catalunya 
Cultura aconsegueix 
impulsar 
95 
projectes 
en 2 
anys.

023.
El Temporada Alta, 
1r festival d’arts 

escèniques 
de l’Estat, 
segons 
l’Observatori 
de la 
Cultura.

008.
Catalunya 
capta el 
63% de 
les grans inversions 
tecnològiques de 
l’Estat.

013.
Lidl 
inverteix 
3,5 M€ i 
crea 50 llocs de treball 
en un nou supermercat 
Sant Boi.

018.
S’aprova 
la Llei 
del Codi 
civil que 
regula 
les obligacions i els 
contractes.

009.
La farmacèutica 
Leventon s’instal·la a 
Sant Esteve Sesrovires 
amb una inversió 
de 14 M€.

014.
Les exportacions de 
Lleida baten un nou 
rècord el 2016, amb un 

increment 
del 4,54%.

019.
El Govern declara el 5 
de febrer Dia Nacional 
de l’Exili i la Deportació.

024.
Vicente del Bosque i 
Nueva Economía Fórum, 
distingits amb els XIX 
Premis 
Blanquerna 
2017.

010.
El comerç creix un 3,6% 
el 2016 i encadena tres 
anys a l’alça.

025.
Els museus, centres 
patrimonials i 
d’exposicions de 

Barcelona van 
rebre el 2016 
més d’11,3 
milions de 
visitants.

020.
El film 
català La 
propera 
pell, dirigit 
per Isaki Lacuesta 
i Isa Campo, guardonat 
amb el Premi Gaudí a la 
millor pel·lícula.
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005.
La creació d’empreses a 
Catalunya es dispara un 
19% el 2016.

012.
El creixement del sector 
industrial se situa el 
2016 en un 5,2%, 
el  més elevat de la 
indústria a Catalunya 
des de l’any 2000.

19%



050. 
La Comissió Europea 
tria Catalunya per 

liderar un 
projecte 
europeu 
per fer més 
competitives 
les empreses 
socials.

037.
Acord amb les 
associacions 
municipalistes 
per establir els 
criteris sobre 
la programació 
escolar del 
proper curs 
2016-2017.
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028. 
El Govern destinarà 14 
M€ a l’economia social, 
gairebé el triple que el 
2016.

027. 
Ensenyament signa 
l’acord amb els 
sindicats que preveu 
5.500 dotacions 
docents 
més per 
al curs 
vinent.

026. 
L’atur registrat marca el 
millor mes de gener en 
vint anys.

029. 
Campanya per fomentar 
l’ús del 061 en cas 
d’una urgència.

030. 
S’ha 
arribat als 
75.100 
beneficiaris 
de la Renda Mínima 
d’Inserció, un 33,4 % 
més que el 2012.

032.
La supervivència a un 
càncer a Catalunya 
creix un 7% en deu 
anys.

031. 
Presentació 
del programa 
+KESPORT pioner 
en la formació 
integral de 
jugadors de futbol 
d’entre 6 i 12 
anys.

033. 
Un projecte d’FP dual de 
Girona, seleccionat per 
la Comissió Europea.

035. 
L’Hospital Trueta 
implanta per 
primer cop un 
desfibril·lador 
automàtic cardíac 

per revertir una mort 
sobtada.

036.
La Xarxa 
Nacional 
d’Emancipació 
Juvenil de la 
Generalitat 
atén 858.217 
joves el 
2016.

040. 
Aquest any totes les 
estacions de FGC 
estaran adaptades per a 
persones amb mobilitat 
reduïda.

038. 
El pla català per als 
refugiats ja té gairebé 
500 mentors.

039. 
La biblioteca de la 
Universitat Rovira 
i Virgili és la més 
eficient de l’Estat, 
segons el rànquing 
de les Biblioteques 
Universitàries 
Espanyoles.

041. 
Catalunya ha acollit 
la cimera mundial de 
seguretat en incendis 
forestals, realitzada per 
primer cop a Europa.

042. 
Amb un 1,5% de la 
població europea, 
Catalunya ha obtingut 
un 3,75% de les 
beques Proof of 
Concept concedides 
pel Consell Europeu de 
Recerca.

043. 
Joid’art, empresa 
artesanal catalana, 
s’expandeix al Canadà.

044. 
L’IESE, al top ten 
mundial dels MBA, l’any 
2017.

045. 
Catalunya exporta 
al món el model de 
l’Observatori del 
Paisatge.

046. 
3 estudiants de l’Escola 
Pia de Sarrià entren a 
la llista de joves més 
influents 
d’Europa 
(llista 
Forbes).

048. 
Cinc candidats catalans 
opten al Premi Europeu 
de la Prevenció de 
Residus.

049. 
La Generalitat 
impulsarà el 080 
Barcelona 
Fashion 
al mercat 
mexicà.

034. 
Vacances 
en família 
reservarà 
places 
per a 
un mínim de 1.500 
famílies en situació de 
vulnerabilitat.

047. 
La UAB ofereix amb 
el Canadà una doble 
titulació en biologia, 

microbiologia 
i química.
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