
015.
Territori invertirà 6 M€ 
en un nou tren per a la 
línia de Lleida a la Pobla 
de Segur. 

001.
La inversió estrangera 
a Catalunya creix 
un 20,6% el primer 
semestre.

016.
Catalunya 
presenta 
els seus 
avenços 
a nivell 
climàtic, a la Setmana 
del Clima de Nova York.
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002.
La plataforma 
nord-americana 
de jocs Scopely 
obre seu a 
Barcelona, la 
primera fora  
dels Estats 
Units.

003.
L’economia catalana 
creix un 3% interanual 
el segon trimestre de 
l’any.

004.
La UPC i Ricoh creen un 
centre pioner a l’Estat 
dedicat 
a la 
impressió 
3D.

021.
Barcelona, 1a 
ciutat del món 
que acull la 
gran exposició 
oficial de Joc 
de trons.

006.
L’empresa catalana 
SEPMAG Systems 
introdueix a la Xina 
la seva tecnologia de 
fabricació de kits de 
diagnòstic mèdic.

011.
L’empresa de 
transport FedEx 
obre un nou centre 
d’operacions a la 
Zona Franca de 
Barcelona  i crearà 280 
llocs de treball.

007.
Rècord de visitants a la 
Barcelona Games World 
amb 135.000 persones.

017.
Barcelona, convidada 
d’honor a la Biennal 
Internacional 
d’Arquitectura de 
Buenos Aires.

022.
Start-ups 
catalanes viatgen 
a Silicon Valley 
en una missió 
empresarial 
organitzada per 
ACCIÓ.

023.
Fira de 
Barcelona 
acollirà per 
1a vegada 
el Congrés Mundial 
d’Oftalmologia.

008.
S’adjudiquen les obres 
d’eixamplament de dos 

trams de 
la C-58 
entre 
Terrassa i 
Badia del 
Vallès.

013.
39 empreses 
agroalimentàries 
catalanes presenten 
els seus productes 
a Anuga, el saló 
mundial de 
l’alimentació més 
important d’Europa.

018.
El port de Barcelona, el 
que més creix d’Europa 
en tràfic de contenidors 
el mes d’agost.

009.
Barcelona, el port amb 
més trànsit de cotxes, 
l’any 2016.

014.
Uniqlo obre la seva 
1a botiga de l’Estat a 
Barcelona.

019.
Celebració del World 
Routes, el principal 
congrés aeronàutic 
del món amb 350 
aerolínies 
i 700 
aeroports.

024.
S’ha signat un 
memoràndum entre 
Catalunya i Buenos 
Aires per reforçar 
operacions comercials.

010.
Un de cada 4 
microcomerços 
catalans ja 
té botiga en 
línia.

025.
Cathay Pacific 
convertirà la ruta estival 
de Barcelona-Hong 
Kong en un vol regular 

durant 
tot 
l’any.

020.
La UE inverteix 1,8 M€ 
en el projecte Inno4agro 
perquè Lleida lideri la 
innovació agroalimentària.
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005.
Barcelona, 3a ciutat 
de la UE més visitada 

per turistes 
estrangers l’any 
2016 i 12a a 
nivell mundial.

012.
Augmenta un 9,9% la 
despesa del turisme 
estranger el mes 
d’agost.

+20,6%



050. 
Catalunya acollirà el 

2018 la 1a 
edició del 
GPEX18, saló 
internacional 
sobre la 
transició 
energètica.

037.
1.650.000 € per a la 
construcció de l’Escola 
Sant Iscle de Vidreres.

Generalitat
de Catalunya2/2AIXECAR CATALUNYA 073

026. 
El Govern aprova el 
Pla de Ciutadania i 
Migracions 2017-2020 
per construir una 
societat 
més 
inclusiva.

027. 
Ensenyament 
destina, 
aquest curs, 
2,6 M€ per 
als programes 
de formació i 
inserció.

028. 
Es constitueix el Centre 
d’Estudis, 
Recerca i 
Capacitació 
sobre 
Violència 
Masclista.

029. 
L’afiliació a la Seguretat 
Social puja en 26.312 
persones en el millor 
mes de setembre en 
dotze 
anys.

030. 
El Sincrotró Alba ha dut 
a terme una part de la 
investigació sobre el 
paràsit de la malària 

que permetrà 
dissenyar 
fàrmacs més 
efectius.

032.
Neix el Centre 
per la Integració 
de la Medicina i 
les Tecnologies 
Innovadores 
a Catalunya, 
per millorar el 
posicionament 
en innovació.

031. 
Més d’1,1 milions 
de visitants durant la 
temporada d’estiu 2017 
a les estacions i trens 
turístics d’FGC.

033. 
Augmenta un 18% el 
pressupost destinat als 
Centres Especials de 
Treball.

035. 
L’atur de molt llarga 
durada cau un 26% en 
2 anys a Barcelona.

036.
Investigadors de la UAB 
dissenyen un test que 
determina la capacitat 
d’atenció i de memòria 
de pacients amb 
esquizofrènia.

040. 
El 2016, cada afiliat a 
Catalunya va cotitzar 
un 7,7% més que a 
Espanya.

038. 
S’aproven les línies 
estratègiques 2017-
2020 d’àrees prioritàries 
de salut per reduir la 
mortalitat i assegurar 
la qualitat de vida 
associada a certes 
malalties.

039. 
Des de 2011, s’han 
destinat 26 M€ a 
obres de les estacions 
de Ferrocarrils per 
adaptar-les a persones 
amb mobilitat reduïda.

041. 
Aprovat el nou Pla de 
Museus 2018-2030 
que preveu una inversió 
de 215 M€ els propers 
quatres anys.

042. 
Viure a Rural, una guia 
de serveis i recursos 
per a persones 
i empreses que 
decideixen establir-se 
en entorns rurals.

043. 
La Setmana de Llibre 
en català tanca 
amb  una 
facturació 
rècord, un 
13,56% 
superior a la 
del 2016.

044. 
Torroella de Montgrí i el 
nucli de l’Estartit, una 

de les cent 
destinacions 
més 
sostenibles 
del 2017.

045. 
La 
Finestreta 
Única Empresarial, 
finalista dels European 
Public Sector Award 
2017, que premien les 
iniciatives “excel·lents” 
de les administracions 
públiques.

046. 
27 M€ per a la millora 
de la transformació 
i comercialització 
d’aliments i la 
mitigació 
del canvi 
climàtic.

048. 
El Govern 
crea la 
comissió 
per avaluar la qualitat 
de l’aire a Barcelona 
amb l’objectiu de reduir 
un 30% les emissions 
en 15 anys.

049. 
La Generalitat certifica 
Els Ports 
com a 
Destinació 
de Natura i 
Muntanya 
en Família.

034. 
“What’s up: com vas de 
salut mental?”, un pla 
pedagògic per evitar 
l’estigma de la salut 
mental a les escoles.

047. 
L’escriptor David 
Nel·lo, guanyador de 
la 50a edició del premi 
Prudenci Bertrana de 
novel·la.
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