
020.
L’Hospital de Sant 
Pau identifica una 
cèl·lula clau en el 
desenvolupament 
de l’ELA.

006.
8.258 noves 
contractacions de 
personal educatiu per al 
curs 2020-2021.

008.
23,2 M€ a ajuts per a 
associacions de pares 
i mares que presten 
servei de menjador.

016.
S’aprova el Pla 
de Drogues 
i Addiccions 
Comportamentals 
2019-2023.
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005.
Es crea un grup de 
treball per al control 
de la presència del 
virus Sars-CoV-2 a les 
aigües residuals.

001.
Acord 
Nacional 
de Bases per a 
la Reactivació 
Econòmica amb 
Protecció Social 
amb un cost total 
de 31.765 M€.

002.
S’amplia el pressupost 
en 1.230 M€ 
per reforçar 
els àmbits 
residencial i de 
salut i finançar 
mesures d’estímul 
econòmic.

003.
6,5 M€ en ajudes 

als municipis i 
comerços del 
Segrià i 1,5 M€ 
per als de la 

Conca d’Òdena.

004.
300.000 ordinadors per 
a l’alumnat a partir de 
3r de l’ESO dins del Pla 
d’Educació Digital de 
Catalunya 2020-2023 
que té una inversió de 
184,8 M€.

010.
Vall d’Hebron 
provarà la detecció 
ràpida de la 
covid-19 amb 
TAC de tòrax 
i intel·ligència 
artificial.

007.
Gairebé 3 M€ per 
impulsar la competitivitat 
de fins a 600 pimes 
catalanes arran de 
la covid-19.

009.
Neix a Catalunya el 
primer observatori 
basat en Big Data 
i Intel·ligència 
Artificial per 
detectar i preveure 
futures epidèmies.

015.
65,6 
M€ per 
garantir 
l’assistència jurídica 
gratuïta a les persones 
sense recursos.

011.
Es crea 
el Comitè 
d’experts 
per a la transformació 
del sistema públic de 
salut.

012.
17 noves 
construccions i grans 
actuacions en obres 
en centres educatius 
per valor de 91 M€.

013.
31,5 M€ per a projectes 
d’igualtat, protecció 
social, infància, famílies 
i joventut 
amb 
càrrec al 
0,7% de 
l’IRPF.

014.
Nou decret de concert 
social per millorar la 
qualitat assistencial i 
les condicions laborals.

017.
16,2 M€ per al 
finançament dels 
serveis adreçats 
a menors i joves 
emigrats sols.

018.
El 99% de les 
sol·licituds de P3 i 
el 97% de 1r d’ESO 
obtenen una de les 
places demanades.

019.
2,6 
M€ per al 
desenvolupament 
de programes de 
formació i inserció.

025.
Grifols llança a Europa 

un fàrmac 
per tractar 
problemes de 
coagulació.

021.
S’ha aprovat la millora 
de l’estació de metro 
de Trinitat Nova per 
11,4 M€.

022.
La Vall d’Hebron 
desenvolupa el primer 
fàrmac efectiu contra 
un tipus de càncer 
sense tractament.

023.
Acord per construir 
271 habitatges 
protegits a Viladecans.

024.
La startup Buddy 
desenvolupa 
un sistema 
d’informació 
i assistència 
per als 
turistes amb 
diversitat funcional.
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PLA de DROGUES i 

ADDICCIONS 

COMPORTAMENTALS 

2019-2023 

 
"De la prevenció  

universal a la reducció 

de danys"  

 

  

  

Canal Salut 

> Drogues 



044.
El Govern 
aprova el 
Pla director de Mobilitat 
2020-2025 de l’àrea de 
Barcelona.

034.
1,5 M€ per incentivar 
projectes d’economia 
circular en l’àmbit 
dels residus.

031.
5 M€ en ajuts als 
pescadors per les 
vedes realitzades 
durant els anys 
2019-2020.
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030.
Més de 6 M€ destinats 
a polítiques de 
muntanya el 2020.

026.
250 M€ als municipis 
de Catalunya a través 
del PUOSC 2020-2024.

027.
S’aprova el Pla 
d’actuacions d’obres 
forestals 2021-2022.

028.
Millora del 
subministrament 
d’aigua a 9 municipis 
de la comarca de la 
Conca de Barberà amb 
un cost d’11 M€.

029.
El Pla 
Anual 
de Cooperació 
al Desenvolupament 
2020 s’adapta  
a la covid-19.

035.
En marxa tres 
bústies ètiques 100% 
anònimes.

032.
El 
78,9% de 
les cadenes de 
supermercats 
que venen en línia 
ho fan en català.

033.
Creació del Banc 
de Llavors de la 
Generalitat de 
Catalunya.

040.
Les 
Terres de 
l’Ebre superen per 
primera vegada el 
milió d’usuaris de 
transport públic en els 
moviments interns.

036.
El Govern 
aportarà 
59 M€ 
al Barcelona 
Supercomputing Center 
en el període 2020-
2029.

037.
L’índex de confiança 
empresarial de 
Catalunya augmenta 
un 1,1% al 3r trimestre 
del 2020 respecte del 
trimestre anterior.

038.
Catalunya, el territori 
de la Península Ibèrica 
més actiu pel que fa a la 
captació de finançament 
dins l’ecosistema 
startup.

039.
S’aproven 
els estatuts 
de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació 
Professionals de 
Catalunya.

045.
La UPF, líder en 
generació de 
coneixement a l’Estat 
per vuitè any seguit, 
la UAB i la UPC en 
segona posició.

041.
Creix un 73% el 
nombre d’empreses 
a Catalunya que es 
dediquen a la 5G.

042.
2,4 M€ a 
projectes 
de transformació 
digital i nous models 
de negoci de 
microempreses 
i autònoms.

043.
S’amplia la gratuïtat de 
la C-16 a la ronda de 
Manresa les 24 hores 
dels dies feiners.

050.
La multinacional 
alemanya Hartmann 
invertirà 14 M€ el 
2021 en les plantes de 
Montornès i Mataró.

046.
Catalunya, al Top 5 dels 
països més avançats 
digitalment d’Europa.

047.
Inici de 
les obres 
per adaptar 
l’intercanviador de 
la plaça d’Espanya a 
Barcelona per 10 M€.

048.
Noel invertirà 25 M€ 
en una nova planta a 
Olot.

049.
Barcelona acollirà la 
Conferència europea 
sobre Cicloturisme la 
tardor del 2021.

10 M€

59 M€

11 M€

1,1%


