
CATALUNYA en POSITIU 24

015.
El Govern elabora una 
guia per a la igualtat 

retributiva.

001.
Catalunya lidera la 
reducció de l’atur a 
l’Estat espanyol.

016.
El Govern presenta el 
Pla estratègic d’acció 
exterior i de relacions 
amb la UE 2019-2022.
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002.
72,5 M€ aquest any 
per avançar en igualtat 
efectiva 
de dones 
i homes.

003.
El Govern impulsa 
l’assistència personal 

per promoure 
l’autonomia de 
les persones amb 
discapacitat física i 
sordceguesa.

004.
S’aprova el Pla de 
prevenció i control 
de l’hepatitis C a 
Catalunya.

021.
Microxips fabricats a la 
UPC mesuraran el vent 
a Mart, en una missió 
de la NASA.

006.
Inauguració del nou 
hospital de dia de Blanes.

011.
Els alumnes  d’FP han 
augmentat un 5,7% 
aquest curs 2018-2019.

007.
Es destinen 7,2 M€ a 
obres en 
77 centres 
educatius 
de 
Barcelona 
aquest 
estiu.

017.
J. A. Bayona dirigirà la 
sèrie d’El senyor dels 
anells per Amazon.

022.
4 universitats catalanes 
escollides per participar 
en les primeres 
“aliances” universitàries 
europees.

023.
Rosalía publica la 
primera cançó en 
català, Milionària.

013.
670.000 € per a la lluita 
contra el mosquit tigre i 
la mosca negra.

018.
S’han inaugurat els 
World Roller Games a 
Barcelona 
amb la 
participació 
de 81 
països.

009.
El Govern crea un 
guardó per la inclusió 
de la perspectiva de 

gènere a la 
universitat.

014.
Nou pla de xoc per una 
atenció integral dels 
menors i 
joves en 
dinàmiques 
de carrer. 

019.
La Fageda rep el premi 
Turn the World Outward 

pel seu 
model de 
negoci.

024.
L’edició en DVD de 
Vida en sombras de la 
Filmoteca de Catalunya, 
premiada al Festival Il 
Cinema Ritrovato de 
Bolonya

010.
La Vall d’Hebron troba 
una combinació de 
fàrmacs que millora  el 
tractament del càncer 
colorectal.

025.
Norwegian connectarà 
Barcelona amb San 
Francisco.

020.
L’empresa catalana SYM 
Naval construirà una 
drassana a la República 
Dominicana.
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005.
Es destinen gairebé 
6 M€ a promoure 
l’autoocupació juvenil.

012.
Salut reforça amb més 
de 500 professionals 
aquest estiu els CAPs i 

hospitals 
de la 
costa.

008.
S’aprova un Pla 
d’atenció integrada 
dels serveis sanitaris i 
socials, 
que situa 
la persona 
al centre.
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028. 
Els departaments de 
la Generalitat validen 
el Pla Nacional per 
implementar 
a Catalunya 
l’Agenda 
2030 de 
l’ONU.

050. 
Les empreses de 
distribució socialment 
responsables tenen 
un rendiment un 38% 
superior a la mitjana 
del sector.

037.
Catalunya, el territori  
amb més depesa 
turística el 
mes de 
maig.

026. 
Es presenta la 1a Carta 
catalana per als drets 
i les responsabilitats 
digitals.

027. 
2,4 M€ per construir 
l’Arxiu Comarcal de 
les Garrigues a les 

Borges 
Blanques.

029. 
Cultura estrena un canal 
de Twitter íntegrament 
en aranès.

030. 
La Generalitat invertirà 
150 M€ fins al 2023 en 
la xarxa d’abastament 
d’aigua de la nova ATL 
pública.

032.
Després de 17 anys, la 
“trenca”, una espècie 
protegida,  torna al Parc 
Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà.

031. 
Catalunya recicla un 
8,4% més el 2018.

033. 
Es destinen 2,3 M€ a 
la seguretat a la xarxa 
viària.

035. 
El programa d’activitats 
d’estiu Viu el Patrimoni 
torna de nou amb 
més d’un centenar de 
propostes arreu del 
territori.

036.
L’ICF invertirà 70 M€ en 
pimes i start-up amb 
dos nous fons.

040. 
El sector logístic 
representa el 12,19% 
del PIB català i 
aporta 27.389 M€ a 
l’economia.

038. 
Es destinen 1,59 M€ a 
la nova implantació de 

comerços i a 
la millora dels 
establiments.

039. 
El Port de Tarragona 
invertirà 160 M€ en els 
propers 4 anys.

041. 
La UPF, 11a millor 
universitat jove del 
món, 6a d’Europa i 1a 
de l’Estat.

042. 
WeWork obrirà a 
Barcelona el seu primer 
edifici de fusta del món. 

043. 
Alemanya lidera amb 
1.129 empreses 
el nombre de 

multinacionals 
estrangeres 
establertes a 
Catalunya.

044. 
La UB, la UPC i la 
UAB, entre les 100 
universitats més 
innovadores d’Europa,  
per quantitat de patents 
registrades.

045. 
Barcelona tanca 
el millor semestre 
d’inversió en oficines 
des del 2007.

046. 
Ferrocarrils adquirirà 
5 locomotores i 66 
vagons per modernitzar 
el seu material mòbil.

049. 
300.000 € per  
modernitzar les 
estacions d’esquí 
nòrdic.

034. 
El Liceu a la Fresca 
porta l‘òpera Tosca a 
més de 250 localitats.

047. 
Les vendes del sector 
de la gran distribució 
pugen un 3,89% i 
l’ocupació un 5,78%  
en 2 anys.
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+38%

048. 
El videojoc Gris, del 
català Nomada Studio, 
guanya 7 dels Premis 
Nacionals del Videojoc 
Gamelab.

+12,19%


