
020.
IDIBGI, 
referent estatal 
a Europa contra 
l’obesitat.

006.
3,6 M€ per al foment 
del català, 
l’aranès 
i la 
llengua 
de signes 
catalana.

008.
Es 
destinen 
6 M€ 
per reduir el risc 
d’inundació en zona 
urbana.

016.
Salut crearà un grup 
d’experts per abordar 
els casos de 
coronavirus 
persistent.
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005.
Descobert 
al Ripollès 
un jaciment prehistòric 
dels últims caçadors 
i recol·lectors a 
Catalunya.

001.
Es crea l’Agència de la 
Natura.

002.
6,3 M€ per 
reparar els 
danys causats 
pel temporal 
Glòria al port 
de l’Ametlla 
de Mar i al de 
Blanes.

003.
Catalunya acollirà un 
dels primers espais test 
agraris que entraran en 
funcionament a l’Estat.

004.
Es destinen 2,4 M€ a 
rehabilitar la Cartoixa 
d’Escaladei.

010.
1,8 M€ per a la 
reparació dels 
desperfectes pels 
aiguats d’octubre a 
les carreteres de les 
Garrigues.

007.
El Parc Astronòmic 
Montsec organitza 
el congrés en 
línia International 
Conference on Artificial 

Light at Night 2020.

009.
Les inscripcions als 
cursos de català 
augmenten un 11 
en el 2019.

015.
1,4 M€ en ajuts a les 
persones treballadores 
de les cures i de la llar.

011.
El personal de 
les residències 
en atenció 
directa rebrà 
900 € com a 
reconeixement 
de la seva tasca 
durant la crisi sanitària.

012.
7,7 M€ per reforçar 

els CAP aquest 
estiu, 436 
professionals 
més.

013.
L’Hospital 
Clínic liderarà 
un projecte 
europeu sobre 
immunoteràpia 
i COVID-19.

014.
La UB, 
primera 
universitat 
de l’Estat 
en els rànquings 
internacionals QS World 
University i CWUR.

017.
Es destinen 
500.000 € a 
promoure la 
implementació 
de plans 
d’igualtat a les 
empreses.

018.
L’IRB obté 

30 M€ de 
finançament per 
desenvolupar 
un medicament 

contra la 
metàstasis.

019.
1,7 M€ per rehabilitar 
i ampliar una escola a 
Fonollosa.

025.
Les preinscripcions 
als cicles formatius 
de grau mitjà de les 
Escoles Agràries 
augmenten un 20%.

021.
Es destinen 
770.000 € a entitats 
que es dediquen a la 
reinserció i rehabilitació 
dels presos.

022.
Sant Pau 
impulsa 
més de 
trenta 
investigacions per 
combatre i conèixer la 
COVID-19.

023.
Naturgy se suma a un 
projecte europeu contra 
la pobresa energètica.

024.
Més de 50.000 
persones van donar 
sang durant el 
confinament.
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031.
6 clústers 
catalans capten 
més de mig 
milió d’euros 
de la Comissió 
Europea 
per a projectes 
d’innovació.
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030.
Barcelona 
acollirà 
la seu 
internacional de 
World DesignWeeks.

026.
67 M€ per a la C-12 
de Lleida a Amposta 
per millorar-ne la 
seguretat.

027.
Un terç de 
les patents 
europees 
que 
demanen les empreses 
espanyoles són 
catalanes.

028.
IE, ESADE i EADA en 
el top 25 de formació 
financera.

029.
630.000 € per a obres 
de millora als ports del 
Port de la Selva i Roses.

035.
5 instituts 
catalans 
presenten projectes 
d’auditoria ciutadana 
de les finances 
públiques a partir de 
dades obertes.

032.
Pastoret inverteix 

8 M€ per 
ampliar 
les seves 

instal·lacions 
a Sant Guim de 

Freixenet.

033.
Catalunya, pol de 
recerca de referència 
a Europa, amb 87 
centres, 16 parcs 
científics i tecnològics i 
3 grans infraestructures 
científico-tècniques 
singulars.

034.
Bayer situa 
a Barcelona la 
direcció del seu negoci 
agrari per a l ‘àrea 
mediterrània.

040.
Damm generarà 
energia renovable a 
partir de la cervesa 
que retiri dels bars.

036.
Olirium, rep dues 
medalles d’or en el 
certamen internacional 
NYIOOC World Olive Oil.

037.
S’inaugura Casa Seat, 
punt de trobada i 
innovació.

038.
Puig compra l’empresa 
britànica de cosmètics 
Charlotte Tilbury.

039.
Vopak Terquimsa 
inverteix 14 M€ al Port 
de Tarragona.

045.
3,5 M€ en subvencions 
per activitats esportives.

041.
Pla de xoc de 5,3 M€ 
per al sector vitivinícola.

042.
Catalunya 
és casa 
teva, 
campanya per 
potenciar el turisme 
de proximitat.

043.
2,4 M€ de suport 
a microempreses i 
autònoms per fer front a 
la crisi de la COVID-19.

044.
Una seixantena 
d’investigadors 
ICREA lideren 
més d’un 
centenar 
d’activitats de 
recerca sobre 
la COVID-19.

050.
Olaria, fabricant de 
manetes, dissenya un 
pany de porta pensat 
per reduir els contagis 
de malalties com 
la COVID-19.

046.
La UAB 
crea una 
nova eina per 
a la detecció precoç 
de la COVID-19 
amb raigs X.

047.
L’Institut Hospital del 
Mar treballa en un 
fàrmac 
contra la 
COVID-19 
basat en 
anticossos 
de malalts.

048.
200 oportunitats de 
negoci al món per a 
empreses catalanes 
que tinguin una 
activitat vinculada 
a la COVID-19.

049.
Grifols comença a 
produir immunoglobina 
anticovid-19.
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