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PROSPERITAT ECONÒMICA

en POSITIU
001.

002.

003.

004.

005.

Les exportacions
catalanes representen
una quarta part del total
de l’Estat.

Catalonia
Exponential,
una
iniciativa
per aplicar la innovació
de Silicon Valley a les
empreses.

Les pimes
industrials
van millorar
els seus resultats
econòmics en un 19%
el 2018.

La cosmòloga italiana
Licia Verde
ha guanyat
el Premi
Nacional
de Recerca
2018.

Les empreses TIC
generen un 24,5% de
l’ocupació.

006.

007.

008.

009.

010.

El sector dels videojocs
va atreure 36,5 M€
d’inversió estrangera
entre 2014 i 2018.

La creació d’empreses
creix un 9,1% el
novembre del 2018.

Neix a Monells
l’Associació
de Dones del
Món Rural,
Pageses i
Ramaderes.

CATALUNYA AL MÓN

+9,1%

Rècord històric de
contractació al
mercat logístic de
Barcelona, amb
665.000 m2.

L’aeroport de Girona
supera els 2 milions de
passatgers el 2018.

011.

012.

013.

014.

015.

Lidl
inverteix
4,7 M€
i crea 50 llocs de
treball amb 2 nous
supermercats a
Barcelona.

La Terra Alta impulsa
una Ruta
del Vi com
un nou
reclam
enoturístic.

Biocat convoca nous
ajuts per
buscar
innovacions
“healthtech”.

El Consorci de la
Zona Franca i La Salle
impulsen un programa
d’acceleració
d‘startups
immobiliàries.

La multinacional
Indra obre un centre
tecnològic a Sant
Joan Despí
amb 1.500
treballadors.

016.

017.

018.

019.

020.

Catalunya
és la regió
europea
que més
recursos
atreu per a la innovació
de les pimes.

El port de Barcelona es
consolida com el 1r port
europeu, l’any 2018.

El Prat tanca el 2018
amb un nou rècord
de passatgers, 50,1
milions.

El Camping & Resort
Sangulí de Salou,
el millor d’Europa,
en la categoria
d’allotjaments.

Els turistes estrangers
van gastar 20.600 M€ el
2018, un 7,2% més que
el 2017.

021.

022.

023.

024.

025.

Eurecat lidera un
projecte tecnològic
europeu per impulsar la
col·laboració homerobot.

Participació de 7 films
de producció catalana
al Festival de Cinema
de Rotterdam.

Goodman, multinacional
d’inversió immobiliària,
desenvoluparà 4
plataformes
logístiques a
Catalunya.

La UPC participarà en el
projecte AI4EU
per impulsar la
intel·ligència
artificial a la UE.

Vueling llança 14
freqüències
entre Barcelona
i Bèrgam per
Setmana Santa
i el pont de
maig.
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COHESIÓ SOCIAL
ENFORTIMENT DEMCORÀTIC

026.

027.

028.

029.

030.

Les titulacions
universitàries
incorporaran la
perspectiva de
gènere,
de manera
pionera a
tot Europa.

Nou protocol per evitar
talls de llum a persones
que depenguin de
dispositius
elèctrics per
sobreviure.

Rècord de
trasplantaments de
Catalunya per cinquè
any consecutiu.

L’atur dels graduats en
FP de grau mitjà és del
8,64%, tres vegades
inferior que l’atur
juvenil.

S’ha inaugurat el nou
edifici de secundària de
l’Institut Escola Mestre
Andreu de Sant Joan de
les Abadesses.

031.

032.

033.

034.

035.

Augmenten un 4% el
nombre de viatges als
transport públics de
l’àrea de Barcelona,
l’any 2018.

La UPC bonifica la
matrícula de cursos
especialitzats a
professionals que
estan a l’atur.

En marxa el nou
Hospital de Dia
Sociosanitari Hestia
Balaguer.

El Programa NanoEduca
rep el Premi Nacional
de Comunicació
Científica.

Rècord de contractació
de persones amb
discapacitat, l’any
2018.

036.

037.

038.

039.

040.

S’ha desplegat la
xarxa de tècnics
d’ocupació juvenil per
acompanyar els joves
més vulnerables al món
del treball.

L’Hospital Clínic ha
demostrat l’eficàcia
d’un nou tractament
contra el càncer de
fetge
en estat
avançat.

Conveni amb les
universitats per facilitar
el canvi d’estudis de
grau a les estudiants
víctimes de
violència
masclista.

Investigadors de la
UAB descobreixen un
procés de resistència a
fàrmacs en bacteris.

Rècord de viatges al
tramvia de Barcelona
l’any 2018.

041.

042.

043.

044.

045.

Més de 130.000
parelles lingüístiques
des de la creació del
Programa Voluntariats
per la Llengua.

S’ha presentat
l’estratègia de
connectivitat del
país per fer arribar la
fibra òptica a tots els
municipis, el 2023.

Cervera comença l’any
com a Capital de la
Cultura Catalana.

S’ha
aprovat
l’estratègia
de dades
obertes per
reforçar la
proximitat
entre ciutadania i
administració.

8,64%

S’estrenen
30 autobusos
híbrids a
l’Hospitalet
de Llobregat
per millorar la
sostenibilitat.

046.

047.

048.

049.

050.

261 viticultors es
beneficien dels ajuts
al sector agrícola en
matèria de sanitat
vegetal.

Oralpha, el primer
mètode per
aprendre
català i
alfabetitzarse al mateix
temps.

Es posa en marxa
un nou jutjat de
primera instància
a l’Hospitalet de
Llobregat.

El telèfon 012 compleix
20 anys amb més de
34 milions de trucades
ateses.

S’ha
declarat
l’església
de Sant
Ruf de
Lleida bé cultural
d’interès nacional.
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