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015.
Se subvencionen  628 
projectes d’entitats 
socials amb la 

recaptació de 
l’IRPF.

001.
Nova 
tarifa 
plana 
de transport públic per 
als 36 municipis de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

016.
Vinton Cerf, guanyador 
del XXX Premi 
Internacional Catalunya.
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002.
Els CAP ja contracten 
metges nous per 
atendre 12 minuts cada 
pacient.

003.
Es convoquen 
oposicions per a un 
total de 5.005 places de 
cossos docents.

004.
Entra en funcionament 
la UCI de pacients 
crítics a l’hospital 
Santa Caterina de Salt 

amb 8 boxs.

021.
The Guardian situa el 
delta de l’Ebre entre 
les millors destinacions 
turístiques 
del món.

006.
Dos hospitals catalans 
s’integren en un 
projecte europeu de 
telemedicina per al 
tractament i diagnòstic 
de l’epilèpsia.

011.
El Clínic, pioner en  
implantar una càpsula 
radioactiva als tumors 
per guiar el cirurgià.

007.
#Trenquemestereotips,  
campanya per 
impulsar la 
superació dels 
estereotips de 
gènere que es 
transmeten als 
infants.

017.
El català entra en 
el grup de les vint 
llengües més utilitzades 
a la Wikipedia.

022.
El Centre de Regulació 
Genòmica coordina el 
projecte d’investigació 

més gran a Europa 
sobre malalties 
neurodegenera-
tives.

023.
El Prat, 7è aeroport 
europeu en volum de 
passatgers.

008.
Catalunya arriba als 53 

trasplantaments 
pediàtrics el 
2018, la xifra més 
alta en un any.

013.
Can Ruti 
implanta 
un nou 
dispositiu per tractar la 
insuficiència cardíaca, 
i és el primer d’Europa 
a fer-ho.

018.
Catalunya acumula 
un 45% de totes les 
exportacions 
de la 
indústria 
espanyola 
de la 
joguina.

009.
Inauguració del nou 
edifici de l’Institut 
Viladomat de Barcelona,  
amb tres línies d’ESO i 
dues de batxillerat.

014.
Més de 262.000 
alumnes catalans 
participen aquest curs 
del Pla de 
consum 
de fruita a 
l’escola. 

019.
La  Sagrada Família, 
6a  atracció més 

popular del 
món segons 
TripAdvisor 
2018. 

024.
L’Agència 
Catalana de 
Turisme ha participat 
en més de 800 accions 
per promocionar la 
destinació turística 
catalana.

010.
El Trueta ha fet 123 
angiografies cerebrals 
durant el primer any 
d’implantació d’aquesta 
prova diagnòstica.

025.
La coreana Asiana 
Airlines obre al Prat la 
seu per a la península 
Ibèrica.

020.
L’observatori d’Albanyà 
comença a treballar per a 
la NASA aquest 2019.
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005.
Rècord històric de 
viatges als FGC, amb  
87,15 milions de 
viatges, un 3,3% més 

que el 
2017.

012.
40 M€ per a nous 
edificis 
judicials 
fins al 
2025.
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050. 
La Filmoteca de 
Catalunya tanca el 
2018 amb prop de 
140.000 espectadors, 
un 5,6% més.

037.
418 joves catalans 
han rebut 29.000 € 
cadascun per la seva 
incorporació al món 

rural.

026. 
Catalunya rep 845 M€ 
d’inversió estrangera el 
tercer trimestre, un 56% 
més que 
l’any passat.

027. 
La Finestreta Única 
Empresarial ja és 
present al 97% dels 
municipis de Catalunya

028. 
S’impulsa el Pacte 
Nacional per a 
la Societat del 
Coneixement, el 
marc de referència 
de  l’estratègia entre 
universitats, recerca i 
innovació.

029. 
Catalunya 
tanca el 
2018 amb 
25.111 
aturats 
registrats menys, un 
descens del 6%.

030. 
Els pagesos catalans, 
els primers de l’Estat a 
cobrar els 218 M€ dels 
ajuts directes de la PAC.

032.
7 M€ per al comerç 
urbà i de proximitat el 
2018.

031. 
L’start up americana 
MedAnswers 
s’instal·larà a 
Barcelona. 

033. 
Rècord de turistes 
estrangers i de despesa 
el mes de novembre.

035. 
Els Premis de Recerca 
Jove distingeixen 90 
alumnes i 11 centres de 
secundària pels seus 
treballs científics.

036.
El mercat logístic a 
Barcelona ha assolit 
la xifra rècord de 
665.000 m2 en 
superfície 
contractada el 
2018.

040. 
Value Retail invertirà 
50 M€ a la Roca 
Village i crearà 170 
llocs de treball.

038. 
El port de Roses 
tanca la temporada 
creuerística doblant 
xifres de passatgers i 
escales.

039. 
Investigadors de 
l’Idibaps descobreixen 
un nou mecanisme pel 
qual l’obesitat provoca 

resistència a 
la insulina.

041. 
750 noves 
places del 
cos de 
Mossos 
d’Esquadra i 250 places 
del cos de Bombers de 
la Generalitat.

042. 
El Govern invertirà 144 
M€ els pròxims 5 anys 
en sanejament d’aigua 
a l’àrea metropolitana.

043. 
Tota l’energia elèctrica 
que utilitza FGC és 
d’origen renovable des 
del 2019.

044. 
7.543.825 habitants, 
màxim històric de 
població a Catalunya.

045. 
Augmenten un 28% els 
visitants al MACBA l’any 
2018.

046. 
S’ha inaugurat la 
restauració del 
Monestir de Santa 
Maria de l’Estany.

048. 
L’Any Fabra tanca amb 
més de 700 activitats 
arreu de Catalunya.

049. 
Any de rècords a TV3: 
líder d’audiència per 9è 
any consecutiu, amb 
el millor resultat dels 
últims 6 anys.

034. 
Les matriculacions 
de vehicles elèctrics 
a Catalunya creix un 
10,3% durant el 2018.

047. 
L’Agència de Residus 
de Catalunya destinarà 
més de 43 M€ per 
finançar obres al Garraf, 
al Gironès, al Bages, al 
Vallès Occidental i a la 
Noguera.
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