
015.
S’ha organitzat 
el Barcelona New 
Economic Week, fòrum 
per a la reactivació 
econòmica, amb la 
participació de més 
de 100 països.

020.
Incorporació de 
600 persones als 
serveis de vigilància 
epidemiològica per 
enfortir la prevenció 
dels contagis de la 
Covid-19.

006.
S’han creat 2.175 
negocis a Catalunya 
en el segon trimestre 
del 2020

008.
El 29% 
de les 
empreses TIC catalanes 
han augmentat més 
d’un 5% la seva 
facturació durant el 
2019.

016.
Més de 38 M€ per 
enfortir l’atenció 
primària a la Regió 
Sanitària Metropolitana 
Nord.
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005.
Es posa en marxa 

el complex 
d’innovació de la 
Ciutadella amb 
una inversió de 

148 M€.

001.
Es destinaran 59 M€  
al Barcelona 
Supercomputing 
Center en el període 
2020-2029.

002.
Creixen un 13%  
les empreses que 
s’internacionalitzen a 
través de les oficines 
d’ACCIÓ, en aquest 
1r semestre.

003.
Nou edifici de recerca 
al Campus Diagonal-
Besòs.

004.
Les biotech 
catalanes 
atrauen 
120 M€ 
d’inversió 
i superen el 
rècord de l’any 
passat.

010.
Gaudeix del que és 
bo #vicatalà, per 
promocionar el consum 
de vi català a Catalunya.

007.
36 M€ per a projectes 
d’especialització 
i competitivitat 
territorial 2021-2024

009.
Prop de 
60 M€ per 
desenvolupar 
el PDU d’activitat 
econòmica del Baix 
Llobregat nord.

011.
ACCIÓ capta 365,2 M€ 
d’inversió estrangera 
l’any 2019, un 13% 
més que l’any anterior.

012.
FGC invertirà 
14 M€ 
a Boí Taüll per 
modernitzar 
l’estació.

013.
76 empreses a 
Catalunya  
treballen en 
l’àmbit de la 
blockchain, 
un 117% més 
que al 2018.

014.
L’empresa catalana 

8wires i Eurecat 
reben 2,4 M€ d’un 
projecte europeu 
per millorar 

la preparació de 
pacients abans d’una 
operació.

017.
20 M€ a les 
universitats per fer 
front a les despeses 
extraordinàries 
derivades de la 
pandèmia.

018.
Traçacovid, una 
aplicació per conèixer 
la incidència de la 
Covid-19 en els 
centres educatius.

019.
El SOC, 
guardonat 
per 
l’Organització de 
Regions Unides per 
la resposta davant la 
Covid-19.

025.
ContacteCovid.cat, 
una eina digital per 
identificar positius de 
Covid-19.

021.
S’aprova el 
Programa 
transversal del Servei 
Català de la Salut 
davant de l’escenari 
originat per la Covid-19.

022.
El Govern abona 
els 71 M€ 
restants de 
l’avançament 
del Fons de 
Cooperació Local 
davant la crisi de la 
Covid-19.

023.
Es destinen més de 

1,9 M€ del pla 
de xoc per 
a l’ocupació 

Covid-19 a 
Sabadell, Terrassa 

i el Garraf.

024.
L’Hospital Sant Joan de 
Déu estudia a la Masia 
del Barça la capacitat 
de transmissió 
de la Covid-19 en 
adolescents.
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035.
L’Observatori 
Internacional 
de la Democràcia 
Participativa  distingeix 
l’Estratègia de 
Transversalitat de 
Gènere del Govern.

029.
Primera unitat 
d’hospitalització del 
trastorn de l’espectre 
autista.

049.
Rosalia, Aitana i Joan 
Magrané nominats als 
Grammy Llatins.

046.
10 M€ per al 
foment de 
les energies 
renovables per 
a usos tèrmics 
i elèctrics.

044.
25 M€ per incorporar 
tecnologies sostenibles 
en obres de millora a 
la xarxa viària arreu del 
territori.

034.
L’Hospital de Sant Pau, 
pioner en implantar un 
transcatèter per tractar 
la insuficiència mitral 
severa.

031.
Premi europeu a 
l’especial de l’InfoK 
sobre el coronavirus.
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030.
L’Hospital 
Clínic 
se situa en el 21è  
lloc del rànquing 
mundial, segons la 
revista Newsweek.

026.
Es posen en marxa 
quatre nous jutjats a 
Catalunya, a Terrassa, 
Reus i dos a Barcelona.

027.
S’aprova 
el Pla de 
Museus de 
Catalunya.

028.
Més de 137.100 
persones 
beneficiàries de la 
Renda Garantida de 
Ciutadania, el doble 
de les inicials.

032.
Diposita aquí el teu 
masclisme, campanya 
per sensibilitzar 
contra el masclisme i 
erradicar-lo.

033.
Nou model 
de rodalies 
de Lleida per millorar la 
mobilitat interna amb 
la Catalunya Central 
i Barcelona amb una 
inversió de 60 M€.

040.
Cinturó, cadiretes i 
casc, nova campanya 
preventiva d’ús de 
sistemes de seguretat 
passiva.

036.
La Generalitat 
administra un parc 
de 20.657 habitatges 
públics, un 16% més 
des del 2016.

037.
Es crea una xarxa per 
desplegar l’atenció 
pal·liativa pediàtrica i 
infantil.

038.
Impuls a 
l’emprenedoria 
femenina 
en l’àmbit 
tecnològic amb 
una nova línia de 
subvencions de mig milió 
d’euros.

039.
Un assaig clínic de 

la Vall d’Hebron 
obre la porta a 
un tractament 
per al càncer 

d’endometri avançat 
o recurrent.

045.
L’assistent de veu 
d’Apple, Siri, parlarà 
català.

041.
El Govern obrirà tres 
noves delegacions a 
Austràlia, al Japó i al 
Senegal.

042.
S’han destinat 
més de 
300 M€ a la 
sostenibilitat 
agrària el 2019.

043.
Es renova la flota dels 

mitjans aeris dels 
Bombers de la 
Generalitat per 

un import de 
45 M€.

050.
L’Institut 
Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya i la UB 
premiats per l’Agència 
Europea de l’Espai pel 
projecte QUIFER.

047.
Les Terres de l’Ebre, 

reconegudes de 
nou entre les 
cent millors 
destinacions 

sostenibles del 
món.

048.
Catalunya lidera un 
Pla d’Acció de la 
UNESCO que promou 
el desenvolupament 
global i la pau a través 
de l’esport i l’activitat 
física.

60 M€

25 M€

16%
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