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ACTIVEM CATALUNYA

PROSPERITAT ECONÒMICA

001.
Les exportacions d’alta
tecnologia augmenten
el 5,7% interanual el
2n trimestre del 2020.

002.

51,1 M€, 51,1 M€
en quatre
anys,
a la recerca de
l’excel·lència,
l’atracció de talent i
la transferència de
coneixement.

003.

004.

005.

La taxa d’activitat
emprenedora manté
la tendència a l’alça a
Catalunya situant-se en
el 8,31%
l’any 2019.

Catalunya, la 5a regió
europea amb més
nombre d’startups.

La renda agrària
catalana el 2019 creix
un 5,4% en relació al
2018.

5,4%

006.

007.

008.

009.

010.

16 M€ per a
l’adquisició de vehicles
elèctrics i la instal·lació
de punts de recàrrega.

60 ajuts per
incorporar
investigadors
amb
experiència
internacional al
sistema català
de recerca.

Les exportacions als
Estats Units l’any 2019
van superar els 2.600
M€, un 5,3% més
respecte l’exercici
anterior.

S’instal·la a Barcelona
la multinacional de
videojocs CI Games.

La campanya Legends
of Catalonia rep dos
guardons atorgats en
el marc dels Japan
Tourism Awards.

011.

012.

013.

014.

015.

Les exportacions
agroalimentàries de la
fruita i l’horta creixen
un 25,28% i les del
carni un 21,66%, en
el primer semestre de
2020.

Grand Tour de
Catalunya, una
ruta circular
per conèixer
els principals
atractius
patrimonials i naturals
amb vehicle.

La startup catalana
Hedyla crea una
plataforma per
reduir el 30% les
rutes logístiques.

La companyia
suïssa Ypsomed, que
desenvolupa tecnologies
mèdiques, obrirà un
hub digital a Barcelona.

Un grup
d’empreses
catalanes crea el
Consorci de l’Hidrogen
Verd per al sector
industrial.

016.

017.

018.

019.

020.

Es posa en marxa el
Protocol de
gestió de
casos positius
de Covid-19
als centres escolars.

Es construiran amb
urgència dos
nous edificis
polivalents als
hospitals de
Bellvitge i de Can Ruti.

Prop de 41 M€ en
contractacions
urgents per
garantir la
prestació de
serveis de la
Generalitat durant
la Covid-19.

021.

022.

023.

024.

025.

Nou Pla sectorial de
gestió de la infecció pel
coronavirus en l’àmbit
residencial.

Hospitals catalans
proven un test ràpid
per diagnosticar la
Covid-19 en 15 minuts.

Seleccionades una
cinquantena d’escoles
sentinella per fer
un monitoratge de
l’evolució de la
pandèmia.

L’Hospital Clínic
recorre a la
intel·ligència
artificial per
reduir un 50%
la mortalitat per
coronavirus.

Una empresa
catalana
desenvolupa un
lector de tests de
Covid-19 capaç de
quantificar el grau
d’infecció.
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2,5 M€ als ens
locals del Segrià
per fer front a
les despeses
associades
al rebrot de
coronavirus.

1/2

FGC obté el certificat
de qualitat AENOR com
a espai segur davant la
Covid-19.

Generalitat
de Catalunya

COHESiÓ SOCIAL
ENFORTIMENT DEMOCRÀTIC

026.

027.

028.

029.

030.

Inici del curs
escolar amb
1.587.395 alumnes
i 8.162 noves
contractacions de
personal, de les
quals 5.321 són
docents.

S’aprova la Llei de
mesures urgents
en matèria de
contenció de rendes
en els contractes
d’arrendament
d’habitatge.

Neix BeCritical, un
programa perquè els
joves facin front a les
fake news.

Catalunya
prova la
primera experiència
d’esport immersiu amb
tecnologia 5G durant el
Mundial de Superbike.

La Vall d’Hebron
identifica una proteïna
clau en la metàstasi del
càncer de mama.

031.

032.

033.

034.

035.

El Clínic
opera de
pròtesi
de maluc sense
hospitalitzar per primer
cop a l’Estat.

L’epidemiòleg Oriol
Mitjà escollit com
un dels dos
joves científics
per representar
Europa al Fòrum
de Premis Nobel.

El Govern comprarà
per valor de 23
M€ habitatges
provinents
d’execucions
hipotecàries per fer
lloguer assequible.

Es posarà
en marxa
un programa
d’atenció dental gratuït
per als menors de
14 anys i persones
vulnerables.

Sant Joan de Déu i
l’ICFO posen en marxa
un nou laboratori per
impulsar la recerca
sobre malalties
pediàtriques.

036.

037.

038.

039.

040.

Mercabarna i la UPC
creen una càtedra
per lluitar contra
el malbaratament
alimentari.

L’arquitecte Vicente
Guallart construirà
habitatges anticovid
a la Xina.

L’Institut Josep
Carreras ha
descobert un
marcador que
permet predir els
casos de pitjor
pronòstic del
limfoma de Hodgkin.

Investigadors de la
UB descobreixen
noves funcions
d’una proteïna
en els processos
d’inflamació
i infecció
bacteriana.

L’Hospital de
Bellvitge utilitza
la tècnica de la
crioablació per
eliminar tumors de
mama benignes.

041.

042.

043.

044.

045.

S’han adjudicat 57
projectes en grans
infraestructures
culturals.

L’Indicador
Global
d’Adaptació al canvi
climàtic de Catalunya
ha estat inclòs en la
base de dades de
treballs científics de
l’ONU.

4,8 M€ per a la millora
del sanejament de les
aigües residuals de
Maçanet de Cabrenys.

Mataró impulsa un parc
d’economia circular
pioner a Europa.

4,4 M€
a l’Àrea
Metropolitana
de Barcelona per
preservar el patrimoni
cultural i industrial.

046.

047.

048.

049.

050.

13 M€ en ajuts
per fer front a les
conseqüències de
l’atac de la malaltia
del míldiu
a les
13 M€ vinyes.

El Festival Internacional
de Cinema de
Nara (Japó)
dedicarà
un focus al
cinema català
realitzat per dones.

Nova convocatòria de
subvencions de
cooperació al
desenvolupament
de 10 M€.

L’ACA i l’ICFO
desenvolupen un
sistema de mesura
ràpida de la qualitat
de les aigües de bany.

3,23 M€ perquè les
biblioteques adquireixin
novetats bibliogràfiques
en català.
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