
019.
Es reforça amb 40 M€ 
el finançament als ens 
locals per fer front a 
l’impacte social de la 
pandèmia.

015.
El Govern aprova el Pla 
Viure Millor, pioner a 
promoure polítiques del 
temps i de la reforma 
horària.

020.
19 M€ a empreses i 
autònoms del sector 
turístic afectades per 
les restriccions de la 

Covid-19.

006.
Es reforça el programa 
de suport a la pròpia 
llar per a persones 
amb discapacitat en 
286 persones 
ateses més.

008.
Rehabilitem.cat, un 
nou programa per a la 
mobilització d’habitatges 
en el món rural.

016.
120 M€ per dotar de 
recursos el món local 
per fer front a la crisi 
de la 
Covid-19.
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005.
Entra en funcionament 
el Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària de 
Granollers.

001.
S’aprova un 
Decret llei per 
incrementar la 
protecció dels 
col·lectius més 
vulnerables 
davant els 
desnonaments.

002.
40,5 M€ 
més per 
fer front 
a l’augment de 
sol·licituds de la 
Renda Garantida de 
Ciutadania.

003.
El Govern aprova una 
deducció de l’IRPF 
per a les rendes més 
baixes.

004.
35 M€ per millorar la 
qualitat assistencial 
dels usuaris en els 
sectors de la gent gran, 
la discapacitat i la 
infància.

010.
Investigadors 
internacionals i del 
Clínic-IDIBAPS creen 
un biomarcador que 
prediu el pronòstic 
d’un dels càncers de 
mama més agressius.

007.
La Vall d’Hebron troba 
una eina nova contra 
el tumor cerebral en la  
biòpsia líquida.

009.
Es crea el premi 
Coeduquem a les 
Escoles-Lorena 
Pérez Garcia per 
reconèixer les 
bones pràctiques 
en la igualtat de 
gènere.

011.
3,6 M€ per a les 
entitats que es 
dediquen a l’atenció de 
col·lectius vulnerables i 
en risc d’exclusió.

012.
S’aprova l’oferta de 
1.421 places de serveis 
essencials: bombers i 
mossos.

013.
Investigadors catalans 
desenvolupen 
intel·ligència artificial 
que detecta la Covid -19 
en asimptomàtics pel 
so de la tos. 

014.
11,6 M€ 
per al 
desplegament de 
programes de millora 
de l’ocupació i el 
desenvolupament local.

017.
50 M€ a bars, 
restaurants, 
oci nocturn i 
altres serveis 
aturats per la 
Covid-19.

018.
Es destinen 20 M€ 

per a les persones 
autònomes 
afectades per les 
conseqüències 

econòmiques de 
la Covid-19.

025.
Es crea una ajuda 
extraordinària per a les 
famílies acollidores de 
menors tutelats per la 
Generalitat.

021.
20 M€ per al sector 
de les extraescolars 
i del lleure educatiu 
per fer front a les 
conseqüències de la 
Covid-19.

022.
Es destinen 17,2 M€ 
per pal·liar els efectes 
de la pandèmia en el 
sector cultural.

023.
1,65 M€ per als 
cellers amb 
denominació 
d’origen de 
Catalunya 
afectats per la 
Covid-19.

024.
Es destinen més de 

9 M€ per a una nova 
línia d’ajuts per 
a la reactivació 
industrial post-

Covid-19.
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033.
Lleida.net cotitza a la 
Borsa de Nova York.

050.
La 
plataforma 
Disney+ incorpora 
el català als seus 
continguts.

035.
Alstom fabricarà els 
tramvies de Casablanca 
a Santa Perpètua.

029.
L’Agència de 
Ciberseguretat 
de Catalunya 
desplega un model 
de ciberseguretat 
per a ajuntaments i 
ens locals amb una 
inversió de 2,5 M€.

049.
Es destina més 
d’ 1,3 M€ a l’adquisició 
d’art i béns mobles per 
tal d’enfortir 
la Col·lecció 
Nacional 
d’Art.

046.
Ajuts per fomentar 
la col·laboració 
entre científics i 
pescadors en el 
sector aqüícola 
per un import de 
2,1 M€.

044.
L’Escolania de 
Montserrat, entre els 
10 millors cors del 
món, segons la BBC.

034.
9 clústers catalans 
capten més de mig 
milió d’euros de fons 
europeus per 
internacionalitzar 
pimes

031.
Més de 
15 M€ per 
construir les noves 
pistes de proves i 
instal·lacions per a 
vehicles connectats i 
autònoms.
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030.
Rècord d’ocupació 
en les TIC, creixen 
un 19,1% durant el 
3r trimestre respecte 
el mateix període 
de l’any passat.

026.
Catalunya 
serà el 
primer 
port digital 
de cables submarins a 
nivell mundial.

027.
El PIB intertrimestral 
de Catalunya creix 
un 15,7% el tercer 
trimestre.

028.
La producció industrial 
creix un 0,8% al 
setembre respecte el 
mateix mes de l’any 
passat.

032.
MediaMarkt instal·la 
a Barcelona el seu 
centre administratiu 
internacional.

040.
La companyia catalana 
de vot electrònic Scytl 
ha prestat servei a 900 
jurisdiccions electorals 
dels EUA.

036.
Basf i Cellnex porten 
el 5G a la química de 
Tarragona.

037.
La startup 
Mjn-neuro 
treu al 
mercat un auricular 
que prediu les crisis 
epilèptiques.

038.
L’empresa 
alemanya G+D crea 60 
llocs de treball al seu 
centre d’R+D del Prat de 
Llobregat.

039.
Lidl instal·la a Sant 
Esteve Sesrovires un 
hub agroalimentari 
per a la seva operativa 
internacional.

045.
Més de 300.000 € 
per pal·liar els efectes 
del temporal Dana a 
Cambrils.

041.
Es destinen més 
d’11 M€ per connectar 
amb fibra òptica les 
Terres de 
l’Ebre 
i el 
Ripollès 
el 2021.

042.
100 € per a la 
millora del 
ferm de les 
carreteres en 
els pròxims 4 
anys.

043.
Nova convocatòria 

d’ajuts del Pla 
d’assegurances 
agràries 2020 
de 7,9 M€.

047.
Una boia intel·ligent 

mesurarà les 
condicions 
oceanogràfiques 
i meteorològiques 

al Parc Natural del 
Montgrí, les IIles Medes 
i el Baix Ter.

048.
La cooperació 
transfronterera de la 
Generalitat durant la 
COVID-19 rep el premi 
internacional Sail of 
Papenburg.

15 M€

+1,5 M€

15,7% PIB


