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El Govern crea el web ‘Activem Catalunya’ per informar sobre 
les noves mesures de recuperació econòmica i social   

 
• Els ciutadans hi trobaran informació actualitzada sobre les fases del 

desconfinament i tots els ajuts disponibles per a famílies i empreses 
 

• El web recollirà les actuacions aprovades per la Comissió per a 
l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com 
a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO) 

 

El Govern ha posat en marxa Activem Catalunya, un espai web que recull totes les 
mesures i ajuts públics a l’abast dels ciutadans i les empreses per reduir l’impacte de 
la COVID-19. ‘Activem Catalunya’ també incorporarà les noves mesures urgents 
aprovades setmanalment a la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la 
reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la 
COVID-19 (CORECO). A més, proporcionarà informació actualitzada sobre l’evolució 
de les fases del desconfinament arreu de Catalunya. 

Els ciutadans podran consultar-hi els continguts següents: 

1. Ajuts i mesures urgents per a la recuperació  

L’espai web presenta tots els ajuts públics als quals poden accedir actualment els 
ciutadans i les empreses, amb informació pràctica per sol·licitar-los. Les prestacions es 
troben classificades per àmbits: ajuts de consum; ajuts per a treballadors; ajuts per a 
l'economia personal i familiar; ajuts d’habitatge i ajuts per a empreses i autònoms. 

Cada setmana, el web també recollirà les noves mesures de reactivació econòmica 
i social presentades pels departaments de la Generalitat al comitè de la CORECO, 
majoritàriament actuacions de caràcter urgent, abast transversal i amb un efecte 
multiplicador sobre l’economia.  

 

2. Informació sobre les fases del desconfinament 

Els ciutadans trobaran informació actualitzada sobre les fases del desconfinament 
arreu del país i les activitats que es poden realitzar durant cadascuna de les fases. 
També s’hi inclou un apartat de preguntes freqüents i un altre amb els diferents 
canals d’informació institucional disponibles per efectuar consultes addicionals  
(GencatBOT, canals de missatgeria instantània i informació en llengua de signes, etc.).  

 

https://web.gencat.cat/ca/activem
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3. Indicadors econòmics i de seguiment 

Tots els indicadors en què es basen els treballs de la CORECO es poden consultar a 
‘Activem Catalunya’. D’una banda, s’hi recullen dades actualitzades i interactives sobre 
l’evolució de l’economia catalana (mercat de treball, preus, sector, exterior, turisme, 
etc). De l’altra, es presenten uns indicadors de seguiment dels ajuts disponibles, 
classificats per l’àmbit i pel col·lectiu al qual s’adrecen.  

 

4. Espai de participació ciutadana 

L’activitat de la CORECO s’organitza en grups de treball temàtics que valoren i 
analitzen les mesures de reactivació que s’acabaran portant a terme. Per tal que els 
ciutadans puguin participar en el disseny de les propostes, ‘Activem Catalunya’ ha 
creat un canal a través del qual es podran fer arribar opinions, idees i suggeriments.  
 
 
 
Què és la CORECO? 
 
La Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social 
com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO) és l’òrgan creat pel Govern 
de la Generalitat per articular la resposta del sector públic als reptes econòmics i 
socials derivats de la COVID-19. A través del seu Comitè Tècnic, la CORECO 
coordina les propostes dels departaments per atendre les urgències immediates de 
les persones, empreses i col·lectius afectats. I, en paral·lel, s’ocupa d’elaborar el Pla 
per a la reconstrucció, un document de caràcter estratègic orientat a reactivar 
l’economia productiva del país i avançar cap a un model de desenvolupament més just 
i sostenible. 


