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015.
Share4rare, una 

plataforma mundial 
liderada per 
Sant Joan de 
Déu, connectarà 
pacients, cuidadors 
i investigadors de 
malalties rares.

001.
El Govern destina 
100 M€ a la 
rehabilitació 
d’edificis.

016.
Els governs de 
Catalunya i Flandes 
signen un pla de 
cooperació 2019-2021.
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002.
Vall d’Hebron opera per 
primer cop un tumor de 
pàncrees amb el robot 
Da Vinci.

003.
El Govern impulsa una 
Taula de diàleg contra el 
racisme.

004.
Es crea la comissió per 
avaluar i fer seguiment 
de 
l’aplicació 
de la Renda 
Garantida de 
Ciutadania.

021.
L’UdL oferirà tres nous 
graus internacionals 
amb la Via University 
College de Dinamarca. 

006.
L’oferta educativa per 
al curs 2019-2020 ha 
augmentat en 35 grups 
nous  a 1r 
d’ESO, 51 al 
Batxillerat i 46 
a l’FP.

011.
Es crea el Programa de 
gestió de la preins-
cripció universitària 
per millorar 
l’atenció als 
estudiants.

007.
Investigadors de 
l’IDIBAPS descobreixen 
un mecanisme per 

evitar que 
el fetge 
gras derivi 
en càncer.

017.
20 municipis catalans 
pioners a Europa en un 
projecte de reciclatge 
5.0.

022.
Level llança el primer 
vol directe entre 
Barcelona i Santiago 
de Xile.

023.
Acord de cooperació 
amb Cuba per 
intercanviar 
coneixement 
cientificotècnic 
sobre sanitat 
vegetal.

013.
El Centre 
de 
Formació Professional 
de l’Automoció de 
Martorell tindrà una 
gestió integrada de tota 
l’FP.

018.
Antoni Ribas 
presidirà 
l’Associació 
Americana 
d’Investigació del 
Càncer, l’organització de 
recerca de càncer més 
gran del món.

009.
Els alumnes catalans 
obtenen 6 medalles 
d’or, 1 de plata i 3 de 
bronze en el campionat 
Spainskills 
d’FP.

014.
Augmenten un 17% 
les places 
de màster 
per ser 
professor.

019.
Catalunya 
lidera un 
grup de 
treball en bioeconomia 
dins la xarxa de 
Regions europees per 
a la innovació agrícola, 
alimentària i forestal.

024.
Participació catalana a 
la fira Hannover Messe 

a Alemanya, la 
més important 
del món de la 
indústria 4.0.

010.
L’Hospital Clínic 
trasplanta dos cors 
alhora per primer cop a 
Catalunya.

025.
Barcelona, 7è destí 
més popular del món, 
segons els premis 
Tripadvisor.

020.
I Love PDF, l’startup 
catalana  està en el TOP 
500 dels llocs web més 
visitats del món.
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005.
Nou protocol d’actuació 
per maltractaments 

a la infància 
que amplia 
el seu abast 
a l’atenció 
primària de 
salut.

012.
Vall d’Hebron cura un 
nen bombolla detectat 
en la prova del taló, 

amb un 
trasplan-
tament 
immediat.

008.
Entra en funcionament 
el Consorci Sanitari Alt 
Penedès i Garraf.
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050. 
Les donacions a les 
fundacions sense ànim 
de lucre es dupliquen a 
Catalunya.

037.
Barcelona rep el 41% 
de les noves marques 
de moda estrangeres 

establertes a l’Estat 
espanyol, 
l’any 
2018. 

026. 
Catalunya, per damunt 
de la mitjana estatal en 
contractació indefinida.

027. 
El Govern reconeix 
45 investigadors 
d’universitats 
catalanes amb les 
distincions ICREA 
Acadèmia.

028. 
Palamós i Roses 
superaran per primer 
cop els 60.000 
creueristes, amb un 
impacte econòmic de 
4,3 M€.

029. 
El circuit de Castellolí 
serà un laboratori de 
vehicles connectats.

030. 
L’alta velocitat entre 
Girona i Barcelona, una 
de les més utilitzades 
a tot l’Estat, amb 1,9 
milions de passatgers 
anuals.

032.
Les universitats 
catalanes, líders 
en publicacions 
científiques a l’Estat.

031. 
VERIFICAT, la primera 
plataforma catalana 
contra les fake news.

033. 
L’arribada de turistes 
internacionals ha 
augmentat el mes de 
febrer amb un 1,4 % 
interanual.

035. 
L‘aeroport de Barcelona  
supera els 10 milions 
de viatgers el 1r 
trimestre de l’any amb 
un creixement del 
5,9%.

036.
L’empresa Axilone 
Metal inverteix 9 M€ 
per ampliar la seva 
fàbrica a 
Osona.

040. 
L’operadora turística 
TUI Rússia & CIS 
escull la Costa 
Daurada per 
expandir-se per 
Espanya.

038. 
El Port de Tarragona 
mou 2,6 milions de 
tones de mercaderia 
al febrer, un 2,6% més 
respecte al mateix mes 
de l’any 
passat.

039. 
Mango obre un centre 
d’innovació al 22@. 

041. 
La superfície ecològica 
de Catalunya s’ha 
multiplicat per 42 en 
els últims 25 anys.

042. 
Fes-lo nou de nou, 
la campanya de la 
Generalitat 
que anima 
a reutilitzar 
abans de 
llençar.

043. 
Commemoració de 
l’Any Dolors Monserdà.

044. 
Es destinen 2,3 M€ en 
ajuda humanitària a 
Moçambic.

045. 
La UPF i la UAB, les 
millors de l’Estat 
complint els objectius 
de l’Agenda 2030 de 
l’ONU.

046. 
Neix Apparella’t, l’app 
que facilita el contacte 
entre persones que 
vulguin practicar el 
català.

048. 
En marxa el web 
eleccions.gencat.cat 
per informar dels 

diversos 
comicis 
del 
proper 
26 de 
maig.

049. 
Acord sobre 
l’estratègia 
de 
cooperació 
entre els  
membres integrants 
dels Quatre Motors per 
a Europa.

034. 
La UPC 
ha 
inaugurat 
l’IDEAI, 
un 
centre de recerca en 
intel·ligència artificial 
i ciència de dades 
intel·ligent.

047. 
El Govern declara 
la Festa Major del 
Santíssim Misteri de 
Cervera 
festa 
patrimonial 
d’interès 
nacional.
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