
008.
L’Hospital d’Igualada 
serà universitari i 
permetrà crear un hub 
de ciències de la salut a 
la comarca.

016.
El Govern posa 
en marxa l’espai 
web jo pregunto 
per incentivar la 
participació directa 
de la ciutadania.
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005.
Més de 120 assajos en 
marxa situen Catalunya 
entre els països líders 
en la cursa clínica 
contra el coronavirus.

001.
Catalunya, port 
d’arribada del 
segon major 
cable submarí 
de fibra 
òptica del 
món.

002.
Les exportacions 

catalanes 
d’alta 
tecnologia 

creixen un 
17,4% fins al 
març.

003.
27.000 M€ 
del pressupost 
es posaran al 
servei de la 
lluita contra 
el coronavirus 
i de la reconstrucció 
econòmica.

004.
La producció 
ecològica 
catalana 
compta amb 
més de 4.000 
operadors i 

factura 700 M€.

010.
150 pimes reben un 
ajut de 14.000 euros 
per a projectes de 
transformació digital.

006.
CoLAB, nou espai 
col·laboratiu dirigit a tot 
el sector turístic català.

007.
5 M€ en ajuts a 
microempreses i 
autònoms, 
dins del 
pla de xoc 
durant i 
després de 
la COVID-19.

009.
El Clúster de la 
Indústria d’Automoció 
posa en marxa 
un marketplace 
per compartir 
coneixements i 
productes.

015.
Una empresa 

catalana dissenya 
una màquina per 
desinfectar les 
platges amb ozó 

per la COVID-19.

011.
Es destinen més de 
2,5 M€ a la campanya 
agrària d’enguany per 
intensificar el suport al 
sector.

012.
El programa Beatriu 
de Pinós rep el 
finançament de la 
Comissió Europea per 
contribuir en la lluita 
contra la crisi sanitària.

013.
ACCIÓ activa un servei 
d’assessorament 
financer per a empreses 
catalanes en el context 
de la COVID-19.

014.
#JoViatjoACasa 
la plataforma 
que promou 
el turisme 
de proximitat 
a Catalunya 
després de la 
pandèmia.

020.
En marxa un nou servei 
per alertar d’episodis 
meteorològics violents.

017.
El Govern 
finançarà amb 
10,5 M€ projectes 
municipals 
relacionats amb la 
crisi sanitària.

018.
Irene Solà guanya el 
Premi de Literatura de 
la Unió Europea 2020.

019.
Cultura destina 
17,2 M€ a l’audiovisual.

025.
1,5 M€ per impulsar 
millores en el 
sanejament de les 
aigües 
residuals.

021.
S’atorga 1 M€ a 
44 ens locals per al 
desenvolupament 
d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació 
al canvi climàtic.

022.
Les visites al 
Parc Natural 
de Montsant 
generen 
un impacte 
econòmic 
directe a la zona 
de 4 M€ el 2019.

023.
8 M€ per cobrir 

les despeses de 
les empreses 
culturals durant 

la COVID-19.

024.
Aula Mestra, espai 
virtual d’aprenentatge 
de català, incorpora 
113 cursos i 1.000 
usuaris nous durant el 
confinament.
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031.
Vall d’Hebron 
fa el primer 
trasplantament 
de l’Estat a 
una pacient que 
ha superat la 
COVID-19.
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030.
8,6 M€ per a 
empreses d’inserció 
per a la millora de 
l’ocupació i la inserció 
laboral dels col·lectius 
en situació d’exclusió 
social.

026.
Es 
destinen 
74,6 M€ 
a la integració laboral 
de les persones amb 
discapacitat o malaltia 
mental.

027.
La Vall d’Hebron 
participa en un estudi 
internacional en què la 
immunoteràpia dona, 
per primera vegada, 
senyals de resposta en 
el càncer de pàncrees.

028.
29 instituts escola nous 
i 5 IES de nova creació 
per al curs 2020-2021.

029.
Investigadors catalans 
identifiquen un nou 
tractament contra el 
càncer d’ovari a través 
de fàrmacs metabòlics.

035.
8,7 M€ 
més a 
projectes 
anuals de 
les entitats socials 
per aquest 2020.

032.
Ajuts extraordinaris 

per pagar 
el lloguer 
de famílies 

amb dificultats 
econòmiques 

sobrevingudes per 
la COVID-19.

033.
L’Institut Guttmann 
engega un programa 
de neurorehabilitació 
per les seqüeles 
dels pacients post 
COVID-19.

034.
Tres estudiants catalans 
de Batxillerat optaran al 
Premi Nobel júnior de 
l’aigua.

040.
En marxa un projecte 
d’informació i 
orientació virtual 
dels diferents 
ensenyaments 
postobligatoris per 
a l’alumnat.

036.
L’Hospital de 
Bellvitge crea 
una unitat 
específica per 
atendre les 
seqüeles de 
la COVID-19.

037.
6,1 M€ per a 

joves autònoms 
inscrits al 
Programa de 
Garantia Juvenil.

038.
Investigadors 
de Sant Pau 
estudien 
com prevenir 
les trombosis en 
pacients de COVID-19.

039.
#AgafaelGuant, 
infants i joves 
lliures de violències 
masclistes, campanya 
de sensibilització per fer 
front a aquest tipus de 
violències.

045.
La UPF impulsa un 
projecte de tests ràpids 
i ultrasensibles del 
coronavirus.

041.
El Govern 
aportarà 
1,3 M€ 
a l’ajut humanitari 
internacional per lluitar 
contra la COVID-19.

042.
La recaptació de la 
Marató del 
2019 sobre 
les malalties 
minoritàries, 
la segona més alta de 
la història.

043.
Les fundacions 
catalanes han rebut 
un 30% més de 
donacions des 

del començament de 
l’emergència sanitària.

044.
Òmnium Cultural, 
Coop57 i 
ECAS s’uneixen 
per fer front a la 
pobresa, l’exclusió 
i les desigualtats a 
Catalunya.

050.
La Caixa destina 
350.000 € a 
projectes de 
transformació 
social a través de 
l’art i la cultura.

046.
Mercabarna ha 
lliurat més de 
300.000 Kg. 
d’aliments a la 
Creu Roja i al 
Banc dels Aliments 
des de l’inici del 
confinament.

047.
Establiments 
turístics i productors 
impulsen una 
campanya 
col·laborativa 
per recompensar 
l’esforç del personal 
sanitari.

048.
La farmacèutica Uriach 
dona material sanitari 
a 25 hospitals i 4.000 
farmàcies.

049.
L‘escola 
d’hostaleria de 
Manresa cuina 
àpats per repartir 
entre qui més ho 
necessita.


