
020.
Respira natura, la 
campanya de FGC per 
la temporada turística 
d’aquest estiu.

006.
Barcelona, entre les 
millors ciutats del món 
per captar inversió 
estrangera, segons el FI.

008.
IESE, millor escola 

del món en 
formació de 
directius, per 6è 
any consecutiu.

016.
El Govern 
destinarà 95 
M€ per reforçar 
l’atenció a la 
gent gran.

CATALUNYA Primera quinzena de juliol de 2020

en POSITIU 45

PR
OS

PE
RI

TA
T 

EC
ON

ÒM
IC

A
AC

TI
VE

M
 C

AT
AL

UN
YA

005.
Les 
exportacions 
d’alta tecnologia 
augmenten un 
17,5% aquest primer 
trimestre.

001.
El Govern aprova la 
llei de les àrees de 
promoció econòmica 
urbana.

002.
Creix un 13% la inversió 
estrangera captada 
per la Generalitat l’any 
2019.

003.
L’economia catalana 
tanca el 2019 amb un 
creixement de l’1,9%, 
sis dècimes superior 
al de la mitjana de la 
zona euro.

004.
Pla DONATIC per 
promoure el talent i el 
lideratge de les dones 
en l’àmbit tecnològic.

010.
Gaudeix de l’enoturisme 
amb els cinc sentits, 
campanya per promoure 
el turisme del vi a 
Catalunya.

007.
#NegoCibersegur, 
campanya 
per protegir 
el teixit 
empresarial de 
ciberamenaces 
i impulsar una 
digitalització segura.

009.
Les biotec catalanes 
capten 112 M€ el 
2019, el seu rècord 
històric.

015.
Amazon obre el nou 
centre logístic de Rubí 
al setembre.

011.
Catalunya 
participa en 
el Dream to 
Travel, per 
reforçar el seu 
posicionament 
en el mercat 
asiàtic.

012.
Programa per impulsar 
les vendes de marques 
de moda catalana als 
Estats Units, el primer 
importador mundial 
del sector.

013.
Porsche situa 
a Barcelona 
la seva filial 
de mobilitat 
per a Espanya.

014.
La startup catalana 
Oimo crea un material 
biodegradable igual que 
el plàstic.

017.
370 M€ per 

fer front a 
l’emergència 
educativa.

018.
Salut crea una unitat 
de seguiment de la 
covid-19.

019.
Crèdits als autònoms 
i empreses del sector 
primari més afectats 
per la covid-19 per un 
import de 20 M€.

025.
La UPF i l’ISGlobal 
treballen amb un 
model d’intel·ligència 
artificial que ajudarà 
a predir la insuficiència 
respiratòria greu en 
pacients de covid-19.

021.
El Govern destina 4 M€ 
a la recerca contra la 
covid-19.

022.
5 M€ al 
lloguer de 
famílies amb 
dificultats 
econòmiques 
sobrevingudes 
per la 
covid-19.

023.
INTERmedic crea 
un dispositiu dual 
basat en tecnologia 
ultraviolada i ozó que 
elimina patògens 
com el virus de la 
covid-19.

024.
Mig milió d’euros a 
la Fundació Miró per 
l’impacte de la 
covid-19.
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044.
1 M€ al sector pesquer 
per a la recollida de 
deixalles marines.

034.
Construcció i 
ampliació de 4 escoles 
a Castell-Platja d’Aro, 
El Palau d’Anglesola, 
Vilablareix i a Santa 
Maria de Palautordera 
per un import de 
6,8 M€.

031.
El Clínic, l’únic hospital 
d’Espanya que porta a 
terme cirurgia de cor 
mínimament invasiva 
amb tecnologia robòtica.
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030.
Per primera vegada una 
universitat catalana, la 
UPF, entra en el TOP-10 
mundial del prestigiós 
rànquing THE.

026.
8,3 M€ per  promoure 
la inserció laboral de 
persones destinatàries 
de la RGC.

027.
La Vall d’Hebron lidera 
una plataforma digital 
europea per millorar el 
diagnòstic de tumors.

028.
Neix 
l’Observatori 
d’Ètica en Intel·ligència 
Artificial de Catalunya, 
impulsat per Polítiques 
Digitals i la UdG.

029.
5,8 M€ als ens locals 
per a la lluita contra la 
violència masclista.

035.
Es crea un 
observatori per 
detectar tractaments 
estigmatitzats a 
les persones 
drogodependents.

032.
428.000€ 
per a 
l’allotjament 
de temporers 
i persones sense llar 
al Segrià.

033.
El Govern 
renova una 
línia de 
finançament 
per construir 
habitatges de 
lloguer social.

040.
La UPF i la UPC se situen 
entre les 50 millors 
universitats del món de 
menys de 50 anys.

036.
3 nous serveis d’atenció 
a dones maltractades a 
Sant Boi de Llobregat, 
Terrassa i Figueres.

037.
1,1 M€ 
d’ajuts per 
fer obres 
d’accessibilitat per a 
la gent gran a l’interior 
dels habitatges.

038.
RBLleida i la UdL revelen 
els beneficis de la 
inhibició de la Calpaïna 
per tractar l’atròfia 
muscular espinal.

039.
Investigadors 
de la Fundació 
Josep Carreras 
curen una malalta 
de la covid-19 amb 
un fàrmac contra el 
càncer.

045.
5 noves estacions 
de recàrrega per a 
vehicles elèctrics als 
ports de l’Ametlla 
de Mar, l’Ampolla, 
Deltebre, Sant Carles 
de la Ràpita i les 
Cases d’Alcanar.

041.
Prop de 4 M€ per a 
l’impuls de les arts 
visuals a Catalunya.

042.
1,3 M€ per 
connectar 
amb fibra 
òptica les comarques 
del Baix Ebre i de la 
Terra Alta.

043.
L’escola Sant Josep 
de Navàs guanyadora 
catalana al Premi 
Europeu de Prevenció 
de Residus.

050.
El Voluntariat per la 
llengua arriba a més 
de 147.000 parelles 
lingüístiques des de 
l’inici del programa.

046.
Neix a les Terres de 
l’Ebre la primera àrea 
5G de Catalunya.

047.
Camins del català, 
rutes per conèixer la 
llengua catalana sobre 
el terreny.

048.
3 M€ a ajuts per a 
la utilització d’àrid 
reciclat dels residus 
de la construcció.

049.
S’ha aprovat 
el projecte de 
soterrament de la 
Gran Via al seu pas 
per l’Hospitalet de 
Llobregat per un 
import de 114,8 M€.

5,8 M€

1,1 M€


