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015.
S’ha creat l’Observatori 
de la Mort per avançar 
en el dret a una mort 

digna.

001.
Ona Carbonell es 
converteix en la dona 
amb més 
medalles 
mundials 
de 
natació.

016.
Més de 6 M€ en 
subvencions a les arts 
visuals, arts escèniques 
i la música.
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002.
Les exportacions 
catalanes augmenten 

un 9% al 
maig.

003.
Aprovat 
el Pla 
director de 
cooperació al 
desenvolupament 2019-
2022, que marca el camí  
per assolir una inversió 
del 0,7% el 2030.

004.
L’Hospital de la Vall 
d’Hebron, el primer 
en tot el món en tenir 
un robot 
radiològic per 
a endoscòpies.

021.
S’estrena una nova web 
per orientar a l’hora de 
trobar feina.

006.
Govern i Ajuntament 
de Barcelona viatgen 
al Japó per impulsar la 
captació d’inversions 
estrangeres a Catalunya.

011.
S’ha constituït la Taula 
del Pacte Nacional pels 
drets de les persones 
amb discapacitat.

007.
Emirates connectarà 
amb un vol directe 
Barcelona i Ciutat 
de Mèxic a partir de 
desembre.

017.
Ethical Time, app 
barcelonina de botigues 
i marques 
de roba 
ètica i 
sostenible.

022.
Investigadors de 
l’Hospital del Mar 
descobreixen un 
mecanisme per 
tractar els càncers 
més agressius i amb 
metàstasi.

023.
Es lliuren 65 habitatges 
de protecció oficial de 
lloguer a Amposta.

013.
S’han iniciat obres de 
millora en 77 centres 
educatius de Barcelona.

018.
Inaugurat el nou CAP 
Roger que atendrà 
26.000 persones 
al barri de Sants-
Badal de 
Barcelona.

009.
L’empresa xinesa 
Jade Bird, productora 
d’alarmes antiincendis, 
tria Barcelona 
per establir 
la seva seu a 
Europa.

014.
Nou Pla de suport 
de 14,5 M€ per als 
municipis que allotgen 
centres de 
joves que 
emigren sols.

019.
En marxa el vol 
nocturn de l’helicòpter 
medicalitzat per assistir 
i traslladar pacients 

greus i crítics.

024.
L’escola Sant Josep 
de Navàs rep el premi 
eTwinning 2019 pel seu 
projecte “Monumental 
Europe”.

010.
Barcelona, 4a ciutat 
del món més atractiva 
per atreure talent 

després de 
Londres, 
Nova York i 
Berlín.

025.
Els hospitals Trueta 
i Santa Caterina 
incorporen mamògrafs 
3D.

020.
El 93,7% de 
l’aigua de 
les platges 
catalanes 
té una qualitat 
excel·lent.
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005.
El Parc Olímpic del 
Segre, escollit per 
celebrar el campionat 

del món de 
Piragüisme 
Canoa 
2019.

012.
432 M€ a projectes i 
activitats d’entitats de 
l’àmbit de 
polítiques 
socials fins 
al 2022.

008.
Catalunya es converteix 
en el primer laboratori 
obert de 5G a escala 
europea.
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028. 
S’impulsa la creació del 
clúster TIC Turisme.

050. 
La constitució 
d’empreses augmenta 
un 2,8% durant el 
segon trimestre a 
Catalunya.

037.
Entra en servei una 
nova connexió a l’enllaç 
de la C-32 de Mataró 
Oest.

026. 
S’aprova el Pla 
Estratègic del Cos 
d’Agents Rurals 2019-
2024, que consolida 
i potencia 
l’operativitat 
del cos.

027. 
7,7 M€ 
en 209 
ajuts per 
a la diversificació 
econòmica de les 
zones rurals.

029. 
1,6 M€ per als 
municipis afectats 
en l’incendi a les 
comarques de la Ribera 
d’Ebre, les 
Garrigues i el 
Segrià.

030. 
Es constitueix el Plenari 
del Pacte Nacional per 
a la Mobilitat Segura i 
Sostenible.

032.
Nou reforç de 320 
mossos per a la ciutat 
de Barcelona. 

031. 
El Consell Assessor per 
a l‘Impuls del Fòrum 
Cívic i Social pel Debat 
Constituent 
presenta les 
conclusions i 
obre la fase del 
lideratge de la 
societat civil.

033. 
S’han aprovat les bases 
reguladores del PUOSC 
2020-2024 dotat amb 
250 M€.

035. 
S’instal·laran punts de 
recàrrega de vehicles 
elèctrics a 13 ports.

036.
L’aeroport de Barcelona 
tanca el millor juny 
de la seva història, 
amb un 5,5% més de 
passatgers 
respecte el 
2018.

040. 
Es quadruplica el 
nombre d’empreses 
que formen part 
dels 30 clústers de 
Catalunya en els últims 
10 anys.

038. 
Es 
convoquen 
els Premis 
Dona TIC 
2019 per fer aflorar el 
talent femení en l’àmbit 
tecnològic. 

039. 
Es crea una línia 
de préstecs dotada 
amb 30 M€ per 
millorar instal·lacions 
d’allotjaments turístics.

041. 
La fibra òptica s’estén 
pel Berguedà i arriba a 
Casserres.

042. 
La UPF és una de les 
primeres universitats 
europees en tenir un 
mitjà multicanal fet per 
estudiants.

043. 
Ports de la Generalitat 
millora el port de Sant 
Carles de la Ràpita. 

044. 
El consum de biomassa 
forestal per a usos 
tèrmics va créixer un 
5,2% el 2018.

045. 
Barcelona atrau un 
30% de talent digital 
d’altres ciutats.

046. 
Primer pas de la Llei de 
la ciència de Catalunya, 
per fer de la innovació i 
la recerca una prioritat.

049. 
La Generalitat 
ha ajudat 
23.300 
empreses 
a ser més 
competitives 
l’any 2018.

034. 
Llum 
verda a les 
bases de 
l’estratègia 
catalana de 
l’FP fins al 
2030.

047. 
Barcelona bat el rècord 
en la contractació 
d’oficines 
el primer 
semestre 
de 2019.
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+13,8%

+5,2%

048. 
El sector logístic 
suposa un 13,8% del 
PIB català.


