
020.
El Govern 
destina 11,5 M€ a 
diverses contractacions 
d’emergència a causa 
de la COViD-19 en 
Salut i Educació.

006.
L’Hospital de la Vall 
d’Hebron i el Pere 
Virgili uneixen els seus 
mitjans en una nova 
unitat per a malalts 
oncològics.

008.
ADmit Therapeutics 
capta 4,2 M€ per 
detectar precoçment 
l’Alzheimer.

016.
Es destinen 48 M€ 
als centres amb 
complexitat educativa 
per pal·liar els efectes 
de la COVID-19.
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005.
4,1 M€ al Servei 
d’Acompanyament 
a la Víctima del Delicte 
en seu judicial.

001.
Pla 
d’acció 
de l’atenció 
primària amb la 
incorporació de 3.811 
nous professionals i 
una inversió de 300 M€.

002.
Es construiran 5 
hospitals satèl·lit 
destinats a malalts 
de COVID-19.

003.
20 M€ per a la 
contractació de 
diferents serveis 
de suport a 
l’alumnat amb 
necessitat 
educatives 
especials.

004.
Primer servei integral 
d’atenció als infants i 
adolescents víctimes 
d’abusos sexuals de 
Catalunya.

010.
Es posen en servei les 
dues noves primeres 
línies de bus en el marc 
del projecte europeu 
ConnECT.

007.
20 M€ per millorar 
el subministrament 
d’aigua de diversos 
municipis catalans.

009.
Es 
destinen 
2,6 M€ al 
desenvolupament 
de programes de 
formació i inserció per 
al curs 2020-2021.

015.
Es destinen 1,6 M€ per 
al funcionament dels 
jutjats de pau.

011.
4 M€ 
per als 
Plans de 
consum 
de fruita i hortalisses 
i de consum de llet 
a les escoles.

012.
Sant Joan de 
Déu i Aigües de 
Barcelona s’alien 
per atendre els 
col·lectius en situació 
de vulnerabilitat 
arran de la crisi 
del coronavirus.

013.
1,2 M€ per a la retirada 
de materials d’aïllament 
i de la construcció que 
continguin amiant.

014.
Una startup catalana 
crea un sistema 
ràpid per detectar 
melanomes.

017.
El Consell Comarcal 
del Segrià rebrà 
4 M€ per 
reactivar el 
comerç i els 
serveis.

018.
10 M€ per a famílies 

en situació de 
vulnerabilitat 
que durant 

el curs escolar 
tinguin necessitat 

de quedar-se a casa a 
tenir cura d’infants.

019.
#COVIDSPOILER, 
campanya per 
sensibilitzar els joves 
sobre la COVID-19.

025.
2,5 M€ a les Cambres 
de Comerç per 
reactivar l’activitat 
econòmica de les 
empreses.

021.
1,5 M€ per a reactivar 
l’economia de les 
Terres de l’Ebre, 
en el marc 
del Pla per a 
la recuperació 
econòmica i la 
protecció social.

022.
Un país, un equip, 

campanya per 
animar la 
ciutadania a 
reprendre la 

pràctica esportiva 
amb seguretat i 

responsabilitat.

023.
8,6 M€ a les llars 
d’infants privades 
per pal·liar els 
perjudicis derivats del 
tancament a causa de 
la COVID-19.

024.
Oberts 
dos nous 
canals 
d’informació per a 
les famílies sobre la 
COVID-19.
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046.
La indústria 
del videojoc té el 52% 
dels ingressos del 
sector a Espanya, amb 
190 empreses i uns 
3.000 professionals.

044.
Es crea la marca 
Catalunya on el menjar 
és cultura.

034.
Catalunya 
participa 
en el Global Music 
Match, que uneix 
per primera vegada 
en línia 96 artistes 
de 14 països.

031.
S’ha 
finançat 
amb 
1,7 M€ projectes de 
cooperació en salut, 
accés a l’aigua i 
seguretat alimentària.
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030.
1,5 M€ per incentivar 
projectes d’economia 
circular en l’àmbit dels 
residus.

026.
57 M€ per accelerar 
el desplegament de la 
xarxa de fibra òptica al 
territori.

027.
Es lliura el Premi 
Catalunya al kenyà 
Ngugi wa Thiong’o.

028.
Es posa en 
marxa una nova 
administració 
digital per oferir 
als ciutadans 
serveis públics 
digitals, proactius 
i personalitzats.

029.
La recollida 
selectiva arriba 
al 45% del total, 
la xifra més alta 
de la història.

035.
Ampliació de la 
depuradora de 
Viladecavalls est, amb 
una inversió d’1,7 M€.

032.
El consum de 
biomassa forestal va 
créixer un 12,5% a 
Catalunya l’any 2019.

033.
1,2 M€ per a 
la millora del 
sanejament de 
Castellfollit de 
la Roca.

040.
3,3 M€ per a 
la contractes 
d’investigadors per part 
d’empreses i agents 
d’R+D.

036.
Catalunya incrementa 
les exportacions 
agroalimentàries un 
9,18% en el primer 
semestre de 2020.

037.
Es posa en marxa 
l’Observatori de 
Tecnologies Blockchain.

038.
El Govern 
aprova 
el Codi 
de bones pràctiques 
tributàries de la 
Generalitat i del seu 
sector públic.

039.
Les tres millors 
universitats de 
l’Estat són catalanes, 
segons el rànquing 
Times Higher 
Education.

045.
Industries 
Sostenibles 
Karibou, 
empresa de logística, 
invertirà 3,5 M€ 
a Sant Cugat.

041.
Barcelona, 4a ciutat 
preferida per les 
empreses tecno-
financeres per invertir 
a Europa, segons la 
consultora Savills.

042.
Acord de col·laboració 
amb la Fundació 
EOI per impulsar la 
transformació digital 
d’empreses industrials.

043.
El Port de 
Tarragona, 
líder en tràfic 
de productes 
agroalimentaris a tota 
la Mediterrània.

050.
La botiga online 
alemanya Mytheresa 
obre un nou hub 
tecnològic a Barcelona.

047.
S’aprova un nou 
Decret de turisme de 
Catalunya que regula 
els nous productes 
turístics.

048.
Level torna a 
programar vols 
intercontinentals al 
Prat.

049.
El Consorci de la 
Zona Franca de 
Barcelona aporta 
9.112€ al PIB i crea 
137.000 llocs de treball.
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