
015.
La Fundació Lluita 

contra la Sida inicia 
un assaig clínic 
per saber si el 
plasma dels 

curats de Covid 
pot millorar el 

diagnòstic dels malalts.

020.
Vall d’Hebron 
i UPF 
desenvolupen 
intel·ligència artificial 
per detectar si un fetge 
es pot trasplantar.

006.
40 M€ per 
compensar els 
sectors més 
afectats per 
les mesures 
restrictives 
sanitàries.

008.
S’incorporan 500 

persones més als 
equips de rastreig 
de Covid-19.

016.
El Govern faculta els 
arrendataris a rebaixar 
el lloguer dels negocis 
tancats.

CATALUNYA Segona quinzena d’octubre de 2020
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005.
Es destinen 7,2 

M€ a la recerca 
sobre l’impacte 
de la Covid-19 
i de les 
pandèmies.

001.
El pressupost de Salut 
es reforça amb 300 M€.

002.
185,7 M€ addicionals 
a les polítiques laborals 
contra la Covid-19.

003.
Es manté la gratuïtat 
del 061 mentre duri la 
pandèmia.

004.
236 M€ per 
recuperar 
l’activitat 
ajornada 
per la 
COVID-19 
en els centres 
sanitaris.

010.
S’han destinat més de 
22 M€ en inversions 
extraordinàries a 
Barcelona per la 
Covid-19.

007.
Una vacuna contra 
la Covid-19 
desenvolupada 
a Catalunya rep 
llum verda per 
fer un assaig a 
escala internacional.

009.
Pla de reforç de 
l’atenció primària 
al Baix Llobregat 
de 26’9 M€.

011.
S’amplia amb 85 M€ 
la línia de finançament 
per rehabilitar les 
comunitats de 
propietaris.

012.
Més de 55 M€ per 
construir, ampliar 
o adequar centres 
educatius a Rocafort 
de Queralt, Caldes de 
Montbui, Santa Oliva i 
Barcelona.

013.
La campanya de 
vacunació contra la grip 
dobla el pressupost fins 
8,4 M€.

014.
67 M€ a la despesa 
extraordinària 
realitzada durant 
l’inici del curs 
escolar a causa 
de la Covid-19.

017.
Vall d’Hebron 
participa en l’Aliança 
Europea d’Hospitals 
Universitaris.

018.
1a edició dels 
premis Bitbot 
Challenge 
2020 per potenciar 
les vocacions 
tecnològiques entre 
les noies a través del 
lleure.

019.
La 5a edició de la 
campanya Fas 6 anys. 
Tria un llibre arribarà 
a 76.006 infants 
catalans.

025.
Investigadors de 
l’IDIBAPS i la 
UB identifiquen 
mecanismes 
clau de la 

immunitat cel·lular.

021.
En marxa el 
nou Laboratori 
d’Immunologia de 
l’Hospital de Bellvitge.

022.
La startup Moirai 
Biodesign desenvolupa 
un kit per diagnosticar 
la sèpsia en només 3 
hores.

023.
Vall d’Hebron fa set 
trasplantaments en 
quatre dies, rècord 
des de l’inici de la 
pandèmia.

024.
L’European Youth Card 
Association 
premia el 
Carnet Jove de 
Catalunya pel 
projecte Carnet 
Jove Local.
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contra la grip!
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(*) En aquest document, professional sanitari és tot aquell que 
treballa en centres sanitaris en contacte directe amb pacients.
Inclou el col·lectiu mèdic i d’infermeria, els treballadors/ores socials,
els auxiliars de clínica, administratius i altre personal.
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035.
La contractació 
d’espais logístics a 
Barcelona arriba als 
128.419 m2 durant 
el 3r trimestre, un 
augment del 40% 
intertrimestral.

029.
Barcelona acollirà 
el Global Public 
Transport Summit, el 
congrés internacional 
de transport públic 
més important del 
món el 2023.

049.
Millora del sanejament 
de l’Alt Camp, amb 
una inversió superior 
als 5 M€.

046.
Catalunya esdevé 
membre de l’OGP, la 
xarxa internacional de 
govern obert.

044.
3 M€ per millorar 

el sanejament 
de les aigües 
residuals al Baix 
Empordà.

034.
Les obres de 
RCR i MiAS 
Arquitectes entren 
en la col·lecció 
permanent 
del Centre 
Pompidou de Paris.

031.
El Port de Barcelona 
és el primer del món 
que redueix un 20% la 
petjada de carboni.
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030.
El grup alemany Messer 
inverteix 35 M€ en 
una nova planta de 
producció al polígon 
petroquímic 
sud de 
Tarragona.

026.
El Govern 
incrementa 
els 
pressupostos 
de la 
Generalitat 
per al 2020 
en 420 M€.

027.
S’ha presentat 
l’Estratègia 
NewSpace de 
Catalunya per 
desenvolupar 
una nova 
economia de 
l’espai.

028.
El sector 

alimentari 
exporta, els 8 

primers mesos de 
l’any, un 8,3% més 

que l’any anterior.

032.
Coactum, 
startup de 
Ripoll, envia 
satèl·lits petits a 
òrbites més llunyanes 
que les actuals.

033.
Els sistemes de mobilitat 
de Barcelona, entre els 
deu millors d’Europa, 
segons l’Urban Mobility 
Readiness Index 2020.

040.
La startup catalana 
123Sonar crea un 
violí sostenible, únic 
al món, amb fibres 
naturals i de carboni.

036.
En marxa les obres 
de transformació 
de la C-245 
entre Cornellà 
de Llobregat i 
Castelldefels amb 
un pressupost de 32 
M€.

037.
Es destina 15 M€ per 

al finançament 
de projectes 
d’innovació a 
través d’Avança.

038.
Barcelona acollirà una 
instal·lació d’assaig i 
validació d’energies 
renovables.

039.
La multinacional  Zoetis 
crearà 100 nous llocs 
de treball a la Vall de 
Bianya.

045.
Nou mirador 
astronòmic starlight 
del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici.

041.
El Govern destina més 
de 64 M€ a fomentar 
la viabilitat de les 
explotacions agràries.

042.
Es presenta 
el projecte 
de modernització del 
reg dels Canals d’Urgell, 
que suposarà una 
inversió de 1.350 M€.

043.
El Govern declara 
l’Illa de Mar 
i l’Embut 
reserves 
naturals de 
fauna salvatge.

050.
25 entitats catalanes 
reben finançament de 
la Comissió Europea 
per participar en el 
programa Erasmus+ 
Sport 2020.

047.
Prova pilot de 
senyalització 
de revolts 
amb alta 
sinistralitat 
per als 
motoristes.

048.
Més d’un milió de 
persones són usuàries 
del servei idCAT Mòbil.

35 M€

+5 M€

1.350 M€

 

 

 

 


