
CATALUNYA Segona quinzena d’abril de 2020

en POSITIU 40
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005.
S’incorporen els 
laboratoris universitaris 
i EURECAT al Programa 
Orfeu de detecció 
massiva de la COVID-19.

001.
El Govern destina 
20 M€ a un ajut 
extraordinari per 
a les despeses 
de primera 
necessitat.

002.
S’aprova el reglament 

de la Llei de la 
renda garantida de 

ciutadania.

003.
Primer hotel 
medicalitzat 
per a persones grans 
que viuen en residències 
per protegirla de 
possibles contagis.

004.
1,3 M€ per millorar la 
reinserció de persones 
amb problemes 
d’addiccions.

010.
El 82% de les entitats 
de voluntariat segueixen 

funcionant durant el 
confinament.

006.
3.000 famílies 
s’ofereixen per acollir 
menors que tenen els 
pares amb coronavirus.

007.
L’Hospital del Mar 
facilita el diagnòstic de 
coronavirus a partir de 
radiografies de tòrax.

008.
La UOC participa en un 
projecte europeu per 
abordar problemàtiques 
socials.

009.
Científics catalans del 
MIT assagen una app 
que detectarà qui té 
coronavirus 
per la seva 
tos.

015.
Macrorobots permetran 
al Clínic i a la Vall 
d’Hebron triplicar els 
tests de coronavirus.

011.
L’Hospital de Sant Pau 
crea un biobanc per 
investigar la COVID-19.

012.
2.500 llibres per als 
menors tutelats amb la 
col·laboració del Grup 
Enciclopèdia i The Ricky 
Rubio Foundation.

013.
El Clínic obre una 
consulta específica per 
fer el seguiment 
dels malalts que 
han sofert de 
forma més greu 
la COVID-19

014.
La Marató deTV3 es 
dedicarà aquest any a 

la COVID-19.

020.
#AlimentsDeProp, 
aliments de proximitat 
en un sol web.

017.
Catalunya, Andorra i 
França creen la primera 
xarxa transfronterera de 
laboratoris botànics a 
cel obert d’Europa.

018.
2,3 M€ per reparar els 
danys causats pel Glòria 
a Sant Feliu de Guíxols i 
a Palamós.

019.
La UNESCO inclou la 
guia d’acompanyament 
emocional de Joventut 
entre els millors 
recursos a nivell 
mundial per afrontar la 
COVID-19.

025.
3,8 M€ 
per a les 
comunitats 
de regants afectades 
pels temporals 
del 2019 i 2020.

021.
Alumnes 
d’una escola de Mollet, 
finalistes en el premi 
internacional Stockholm 
Junior Water Prize.

022.
Escriu un llibre, 
projecte per 
promocionar 
la lectura i la 
creació entre 
els 10 i els 16 
anys.

023.
38 M€ per 
ampliar la planta 
de tractament 
de fracció 
orgànica del 
Centre Comarcal 
del Vallès 
Oriental.

024.
FiraCampusVirtual, la 
plataforma digital que 
substituirà els salons de 
l’Ensenyament i Futura.
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016.
S’aproven 
noves 
subvencions 
extraordinàries d’ajuda 
al sector cultural per un 
import de 5 M€.

3,8 M€



031.
El Barcelona 
Supercomputing Center 
lidera una investigació 
de medicaments 
aprovats contra el 
coronavirus.
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030.
Nou canal de 
l’Agència Catalana del 
Consum per atendre 
les consultes de la 
crisi de la COVID-19.

026.
La recerca catalana 
rep el 70% del total 
de l’Estat en ajuts a la 
investigació del Consell 
Europeu.

027.
ICF atorgarà 
préstecs 
directament 
a autònoms 
i empreses 
afectats per 
la COVID-19.

028.
Els recursos 

d’herències intestades 
finançaran 
despeses 

sanitàries i 
assistencials 

causades per la crisi 
del coronavirus.

029.
Catalunya 
obté 4 
nous ajuts 
Proof of Concept del 
Consell Europeu de 
Recerca.

035.
Bon preu i 
BonaÀrea 
contracten 
prop de 600 
treballadors per fer 
front a l’increment de 
la demanda d’aliments.

032.
FGC col·labora en la 
implantació d’un nou 
model operatiu a la 
xarxa ferroviària de Xile.

033.
Els centres de 
recerca catalans 
posen en marxa 
campanyes de 
micromecenatge en 
suport a la investigació 
en COVID-19.

034.
Grup Met distribueix 

20 milions de kits 
de detecció del 
COVID-19 a 30 

països.

040.
L’empresa Alucan 
inverteix 13 M€ per 
obrir una fàbrica a 
Bèlgica.

036.
L’aeroport d’Andorra-
La Seu d’Urgell, 
primer aeroport de 
l’Estat espanyol amb 
una maniobra de vol 
instrumental basada 
exclusivament en GPS.

037.
La URV preveu crear en 
menys de tres mesos 
un test instantani 
per detectar el 
coronavirus.

038.
Capital Cell, plataforma 
de finançament, recapta 
4 M€ per a projectes 
biotecnològics en el 
1r trimestre de 2020.

039.
Les exportacions de 
mercaderies van créixer 
un 2,5% fins al febrer, 
amb 11.845,4 M€.

045.
La Fundació Profuturo 
dona 1.500 tauletes a 
Educació.

041.
El Col·legi de Metges 
recapta 1,5 M€ per 
repartir material 
sanitari a 400 centres.

042.
Sant Pau i Nissan 
s’uneixen per fabricar 
un respirador portàtil 
de baix cost per als 
països emergents.

043.
El Banc dels Aliments 
rep els productes de la 
campanya de fruita i 
llet a les escoles que no 
s’han pogut repartir.

044.
Roses 
solidàries 
per Sant 
Jordi, 
s’han multiplicat les 
iniciatives per recaptar 
diners per la lluita 
contra la COVID-19.

050.
La iniciativa Food For 
Good Bcn serveix 
mil menús diaris als 
sensesostre.

046.
Miki Núñez impulsa 
una versió solidària de 
la cançó 
Escriurem, 
dins la 
campanya 

#JoEmCorono.

047.
El grup Sagardi 
reparteix a domicili 

1.200 menús 
per a avis que 
estan sols.

048.
Endesa dona un milió 
d’euros a l’Institut 
Català de la Salut.

049.
Bayer dona 
150.000 € 
a la lluita contra 
el coronavirus a 
Catalunya.

+2,5%


