
008.
Una trentena 
de centres i 
hospitals investiguen 
teràpies prometedores 
contra la COVID-19.

016.
Creació d’una taula 
bilateral amb el món 
local per reactivar el 
país.
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005.
9,3 M€ per finançar 
projectes d’inserció 
laboral de les persones 
amb discapacitat i 
trastorns de la salut 
mental.

001.
El Govern 
destinarà 
prop de 
60 M€ a 
impulsar 
polítiques actives 
d’ocupació.

002.
Un assaig clínic de la 
Vall d’Hebron mostra 
l’eficàcia del primer 
tractament personalitzat 
per al càncer de 
pròstata avançat.

003.
7,3 M€ per promoure 
la inserció laboral de 
persones beneficiàries 
de la RGC.

004.
L’Hospital Germans 
Trias i Pujol i el Clínic 
coordinen un estudi 
internacional sobre un 
fàrmac contra l’Ebola 
per a la recuperació 
dels malalts de 
COVID-19.

010.
Vall d’Hebron participa 
en un assaig per 
avaluar un fàrmac de 
tractament del càncer 
per a casos greus de 
COVID-19.

006.
Una 
investigació 
liderada per 
Valentí Fuster 
obre la via 
per millorar el 
tractament de 
la COVID-19.

007.
Es destina 1’5 M€ a 
combatre la pobresa 
i malnutrició infantil a 
través d’un acord amb 
Creu Roja.

009.
Neix la Mostra 
d’ImpulsFP per mostrar 
i reconèixer el valor 
social, econòmic i 
professional de l’FP.

015.
L’Hospital de Mataró 

posa en marxa 
un servei de 
rehabilitació 
telemàtica per 
recuperar-se de la 
COVID-19.

011.
S’amplia el 
termini per 
demanar 
l’ajornament o reducció 
del pagament del 
lloguer.

012.
 #HeyBrain, campanya 
sobre l’ús conscient de 
mòbils i xarxes socials 
entre els joves.

013.
IrsiCaixa dissenya un 
protocol de detecció 
d’anticossos de 
coronavirus sense 
tests comercials per fer 
recerca.

014.
Es posa en marxa 
un servei 
d’atenció 
telefònica per 
als familiars 
de presos amb 
COVID-19.

020.
Més de 1.400 
joves ja participen 
al concurs de 
foment de la 
lectura de Llegir 
té premi.

017.
Cultura 
aprova nou 
línies de 
subvencions amb 
una dotació global 
de 12,7 M€.

018.
FGC redueix un 72% 
les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle 
l’any 2019.

019.
60 M€ per a 
tasques de 
conservació 
de talussos i 
de ponts de la 
xarxa viària en 
els pròxims 4 
anys.

025.
1,1 M€ a les Confraries 
de Pescadors i les seves 
Federacions.

021.
14,5 M€ per donar 
suport a l’activitat de les 
federacions esportives i 
els consells esportius de 
Catalunya.

022.
Els aprenents 
de català 
actius en línia han 
passat dels 8.500 a 
l’inici de la pandèmia 
fins a superar els 
18.000.

023.
El Govern destina 
1,5 M€ al 
programa de 
manteniment 
i conservació 
de lleres per als 
anys 2020-2021.

024.
Inversió de 3,7 M€ 

al port de 
l’Ampolla 
per reparar 

els danys 
estructurals 

causats pel Glòria.

Generalitat
de Catalunya1/2CATALUNYA en POSITIU 41

60 M€

12,7 M€

14,5 M€ 1,1 M€



031.
Eurecat guanya una 
hackató europea 
amb un projecte per 
pronosticar brots de 
la COVID-19 a partir 
de l’anàlisi d’aigües 
residuals.
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030.
El Govern destinarà 
3,9 M€ a l’impuls 
de projectes de 
l’economia social i 
cooperativa.

026.
Es posa 
en marxa 
la Comissió 
del Pla destinat a 
minimitzar l’impacte 
econòmic i social de la 
COVID-19.

027.
59,3 M€ per al 
Pla de xoc per a 
l’ocupació destinat 
a pimes, autònoms, 
cooperatives, empreses 
de l’economia social i 
administracions locals.

028.
En marxa el Pla d’ajuts 
al Comerç per reactivar 
l’activitat econòmica 
davant 
l’emergència 
sanitària de la 
COVID-19.

029.
Catalunya obté 
finançament de la 
CE per al projecte 

European 
Researchers’ 
Night.

035.
82 places per a 

joves universitaris 
perquè facin 
pràctiques 
remunerades 

en empreses 
establertes al món 

rural.

032.
Dona la volta al teu 
negoci, per posar en 
marxa negocis en línia.

033.
Grifols 
desenvolupa 
un test 
molecular 
que permet 
detectar la 
COVID-19.

034.
Taulellcomerç.cat, 
una plataforma 
d’iniciatives 
innovadores 
per reactivar el 
comerç local.

040.
L’artesania entra a 
casa teva, campanya 
per promoure la tasca 
del sector artesà català.

036.
Conveni amb 
Electronics Watch per 
garantir una compra 
pública socialment 
responsable de 
productes electrònics.

037.
Ara és el teu torn, 
campanya per reactivar 
l’activitat del comerç.

038.
L’startup Better Care 
ha aportat a hospitals 
d’arreu del món la seva 
plataforma que dona 
suport al monitoratge 
remot de pacients.

039.
Gamelab, el congrés 
internacional del 
videojoc, se celebrarà 
en format digital.

045.
Els Centre d’Iniciatives 
de Reinserció ha 
realitzat 32.000 
uniformes per al 
personal sanitari.

041.
Es crea un 
Marketplace 
d’iniciatives 
solidàries que 
lluiten per 
donar resposta 
a l’emergència 
alimentària.

042.
Per una 
abraçada, 
campanya de 
L’Hospital Clínic 
i l’IBAPS per 
recaptar fons 
per investigar la 
COVID-19.

043.
Agricultura 
compra 
productes 
frescos per valor de 4 
M€ a petits productors 
i els lliura al Banc 
d’Aliments.

044.
L’IQS rep 
190.000 
euros per 
desenvolupar 
una vacuna 
contra la 
COVID-19.

050.
L’ONG nord-americana 
Direct Relief ha fet 
una donació de 100 
concentradors d’oxigen.

046.
Bon Preu entrega 20 
tones d’aliments a la 

Creu 
Roja.

047.
L’empresa de videojocs 
IGG fa una donació de 
250.000 mascaretes a 
l’Hospital Clínic.

048.
Mango donarà l’1% 
de la recaptació de 
les vendes al fons 
COVID-19 de l’OMS.

049.
La Fundació Banc 
Sabadell finança 

un estudi de 
seroprevalença 

del l’Hospital 
Taulí.


