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005.
Més de 1.600 
professionals sanitaris 
s’han incorporat al 
sistema de salut
pel coronavirus.

001.
Creació del Programa 
Orfeu per abordar el 
cribratge massiu de 
la població 
per detectar 
la COVID-19.

002.
Es reparteixen 
22.000 dispositius 
de connectivitat als 

alumnes que 
no en disposen 
per poder 
continuar 
el curs.

003.
S’ha endegat un assaig 
clínic dirigit per 
l’Oriol Mitjà i el 
seu equip, per 
subministrar a les 
residències una 
medicina preventiva.

004.
Tres models 
de respiradors 

desenvolupats a 
Catalunya obtenen 
la certificació per 

poder fer l’assaig 
clínic previ a la seva 
fabricació.

010.
Bonaventura Clotet 
investiga una vacuna 
pancoronavirus que 
previngui el 
següent brot. 

006.
S’aprova un Protocol 
de prevenció 
d’abusos sexuals 
en l’àmbit de 
l’educació 
en el lleure a 
Catalunya.

007.
Salut activa la web 

Gestió Emocional 
per donar atenció 
psicològica pel 
coronavirus.

008.
Ajuts per l’acolliment 
d’infants separats del 
seu nucli 
familiar a 
causa de la 
COVID-19 i 
en situació de 
guarda.

009.
16 M€ per a infants i 
joves emigrats sols.

015.
Biòlegs, químics i 
farmacèutics dels 
Mossos d’Esquadra 
ajuden en la detecció 
ràpida del coronavirus.

011.
La Vall d’Hebron rep 
la felicitació de l’OMS 
per la seva gestió del 
coronavirus.

012.
L’IBEC, en col·laboració 
internacional, identifica 
un fàrmac 
capaç de 
blocar els 
efectes de 
la COVID-19.

013.
CatSalut i el SEM posen 
en marxa un nou centre 

d’operacions 
logístiques.

014.
La Vall d’Hebron prova 
un fàrmac contra 
l’artritis en pacients 
greus de coronavirus.

020.
El Govern portarà 
d’urgència la fibra 
òptica als 50 municipis 
amb menys cobertura.

017.
ConfinApp, l’aplicació 
per aclarir dubtes sobre 
el confinament.

018.
S’avancen 
61 M€ a les 
administracions 
locals per 
fer front al 
coronavirus.

019.
En marxa una línia 

de finançament 
per a empreses 

afectades 
per desastres 

naturals per un 
import de 10 M€.

025.
1 M€ per al foment 
de la millora de la 

competitivitat 
de cooperatives 
i entitats 
agràries 
2020.

021.
Neix el Covid Art 
Museum, la primera 
galeria 
d’art virtual 
sobre el 
coronavirus.

022.
S’han convocat ajuts 
associats al Contracte 

Global 
d’Explotació 
per un 
import total 
de 65 M€.

023.
45 M€ per millorar la 
planta de valorització 
energètica de residus 
del Camp de Tarragona.

024.
Reducció del 50% 
del cànon de residus 
industrials i de 
la construcció 
durant els 
mesos d’abril 
i maig.
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016.
Pla 
de Rescat 
de 31 M€ 
per pal·liar 
l’aturada 
del món cultural.

45M€



031.
Una plataforma de 
voluntariat digital 
per solucionar els 
reptes socials del 
confinament guanya el 
concurs d’aplicacions 
innovadores Hackovid
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030.
Labdoo recull portàtils 
antics per donar-los a 
alumnes sense accés 
a la tecnologia.

026.
TelecomuniCAT, 
solidaritat per 
connectar malalts de 
coronavirus 
amb les 
seves 
famílies.

027.
Uns 4.000 alumnes 
d’FP han ofert el 
seu suport com a 

professionals 
en els àmbits 
sanitari i 
social.

028.
La UB produeix solució 
hidroalcohòlica a gran 
escala per als centres 
sanitaris.

029.
El Banc 
dels 
Aliments reparteix al 
voltant de 900 tones 
de menjar durant el 
confinament.

035.
Mercabarna i 
T-Systems creen una 

aplicació per 
portar aliments a 
entitats socials.

032.
Esprint Solidari, 
campanya solidària 
d’Òmmiun per recaptar 
recursos contra el 
coronavirus.

033.
The Covid 
Game, un nou 
videojoc per 
ajudar a fer 
entendre 
la importància 
del confinament 
als més petits.

034.
L’exfutbolista Xavi 
Hernández i la seva 
dona donen 
1 M€ a 
l’Hospital 
Clínic.

040.
S’ha posat 
en marxa la 
línia de préstecs per a 
autònoms i empreses 
afectats per la crisi de 
la COVID-19.

036.
El Govern 
destina 
80 M€ del 
Fons de Contingència 
per fer front a 
la COVID-19.

037.
Catalunya, 
tercer país 
de l’espai 
europeu de recerca en 
nombre de projectes 
Advanced Grants per 
milió d’habitants.

038.
Una cinquantena de 
projectes investiguen 
teràpies, vacunes 
i noves proves 
diagnòstiques per 
a la COVID-19 en 
el nostre país.

039.
3,5 M€ per donar 
suport a microempreses 
i professionals del 
sector turístic.

045.
Oficina des de casa, 
web de recursos 
tecnològics oferts per 
empreses del sector 
TIC per a pimes i 
autònoms.

041.
4 M€ per finançar 
19 projectes de recerca 
per prevenir i tractar  
la COVID-19.

042.
Lleida.net obté una 
patent a Corea del Sud 
pel seu mètode de 
recepció 
certificada 
d’email.

043.
El projecte europeu 
CoNVat, liderat per 
l’Institut Català 
de Nanociència i 
Nanotecnologia, 
dissenyarà un nou 
sistema de diagnòstic 
de la COVID-19.

044.
Més de 1.100 
empreses catalanes 
ofereixen la seva 
tecnologia, material i 
capacitat de producció 
per fer front a la 
COVID-19.

050.
El 2019, l’economia 
catalana va crèixer un 
1,9%.

046.
La Fundació La Caixa 
i el centre de recerca 
IrsiCaixa ha creat 
Coronavirus Community 
Lab, orientat a millorar 
la salut integral.

047.
La URV i Eurecat 
fabriquen cinturons 
fetals d’un sol ús per 
evitar contagis del 
coronavirus.

048.
S’impulsen 
mesures 
econòmiques 
dirigides als usuaris, 
gestors i agents dels 
ports per valor 
d’1,3 M€.

049.
Cuidem el consum, per 
conèixer els drets dels 
consumidors i fomentar 
un consum responsable 
i solidari.

3,5M€

+1,9%


