
021.
Es crea un nou grau en 
Medicina a la UPF.

019.
Manel Esteller, 

reconegut 
per Stanford 
entre els 200 
científics de 

major impacte 
mundial.

015.
Prop 
d’1 M€ per enfortir 
el cooperativisme i 
l’economia social.

020.
Vall d’Hebron 
participarà en l’assaig 
clínic d’un tractament 
contra el càncer de 
pàncrees.

006.
Les estacions de 
muntanya d’FGC 
aconsegueixen el 
certificat AENOR 
davant la Covid-19.

008.
6 espais 
nous per 
acollir persones que 
no tenen un domicili 
adient per fer un 
aïllament correcte de 
la Covid-19.

016.
Govern i UPC s’alien per 
oferir el primer grau en 
Intel·ligència Artificial 
a Catalunya, el proper 
curs 2021-2022.
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005.
S’incorporaran 75 
educadors socials 
com a reforç a les 
escoles per fer 
front a l’impacte 
de la Covid-19 a 
les famílies més 
vulnerables.

001.
El Govern incrementa en 
795 M€ el pressupost 
del 2020 per atendre 
noves necessitats 
urgents derivades 
de la Covid-19.

002.
Es crea un registre de 
persones treballadores 
autònomes afectades 
econòmicament pel 
coronavirus.

003.
S’amplien a 25 
M€ els ajuts al 
sector esportiu 
per pal·liar 
els efectes 
de l’aturada 
d’activitat a causa 
de la Covid-19.

004.
La Grossa de Nadal 

destinarà els 
beneficis als 
afectats pel 
coronavirus.

010.
Obren la segona 
unitat Covid-19 
al Centre 
Penitenciari Puig 
de les Basses 
per atendre 
presos amb 
símptomes lleus.

007.
3,5 M€ per a 
instal·lacions juvenils 
per fer front a l’impacte 
de la Covid-19.

009.
4,59 M€ per a 
subvencionar la lluita 
contra la desigualtat 
social agreujada per la 
crisi de la Covid-19.

011.
1 M€ per a les 
persones refugiades 
que viuen a Catalunya 
i queden fora del circuit 
estatal de protecció.

012.
Educació 
destina 
750.000 € a 
la promoció 
escolar de 
l’alumnat 
gitano.

013.
2 M€ als ens 

locals per a 
la retirada 
d’amiant.

014.
#Orgullosa, futbol 
per a la igualtat per 
trencar els estereotips 
i visibilitzar el futbol 
femení entre el jovent.

017.
Un estudi liderat 
per l’hospital 
Vall d’Hebron 
permet descobrir 
de forma precoç 
el risc de patir 
càncer de mama.

018.
700.000 euros 
als ens locals 
per reforçar la 
lluita contra 
la violència de 
gènere.

025.
Les fundacions 
especials destinen 
69,7 M€ a projectes 
d’obra social el 2019, 
un 13,3 
% més 
que l’any 
anterior.

022.
Un estudi de l’Hospital 
del Mar prediu el risc 
de complicacions 
dels pacients de 
Covid a través de dos 
indicadors de dany 
cardíac.

023.
La Setmana de la 
Ciència 2020 dedicada 
a l’estat de la recerca 
sobre la Covid-19.

024.
Científics 
catalans 
participen 
en un estudi on troben 
l’explicació a la cura 
inesperada d’alguns 
malalts de càncer.
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033.
Tesla, la primera 
automobilística que 
inclou el català 
en els seus vehicles.

050.
Panattoni, multinacional 
nord-americana de 
logística, s’instal·la 
a Castellbisbal.

035.
Rosalia guanya 3 
Grammy Llatins.

029.
7 M€  per a 
l’electrificació dels 
autobusos gestionats 
per FGC.

049.
El 84% dels 
consumidors compren 
habitualment al comerç 
urbà.

046.
Boí Taüll, reconeguda 
com la millor estació 
d’esquí de l’Estat de 
l’any 2020 a la gala 
dels World Ski Awards.

044.
Les 1.100 
empreses 
del sector audiovisual 
sumen una facturació 
de 6.700 M€ i 
ocupen unes 26.000 
persones.

034.
Fem créixer el verd, 
campanya per 
promoure el consum de 
flor i planta ornamental.

031.
El 77% de la població 
de l’Alt Empordà 
coberta amb la xarxa 
de fibra òptica el 2021 
amb una inversió total 
de 5,3 M€.
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030.
Una 
nova 
micro-sèrie
de TV3 promourà 
la protecció del 
medi ambient i la 
sostenibilitat.

026.
Pla integral de gestió de 
l’aigua dolça del delta de 
l’Ebre, per millorar l’estat 
ambiental i la capacitat 
productiva de la zona.

027.
S’ha creat 
un fons 
extraordinari 
addicional per 
als ens locals 
dotat amb 
20 M€.

028.
Prop de 30 M€ 

per millorar el 
subministrament 
d’aigua a 
Catalunya.

032.
5,7 M€ per millorar 
infraestructures de 
gestió de residus.

040.
L’empresa sud-
coreana Smilegate 
obre a Barcelona 
el seu primer estudi 
internacional per 
dissenyar videojocs 
triple A.

036.
Reobert el pont de la 
Tordera entre Blanes 
i Malgrat de Mar amb 
un cost de 4,6 M€.

037.
En marxa 
un programa 
d’incentius 
per impulsar la 
reconversió del 
sector de l’automoció 
per 13 M€.

038.
El Port de Barcelona, 
pioner a utilitzar el 5G 
per controlar el trànsit.

039.
Augmenta un 20%  
la preferència pels 
productes locals entre 
els consumidors 
catalans durant la 
pandèmia.

045.
L’empresa Henkel tria 
Catalunya com a hub 
del sud d’Europa.

041.
Instal·lacions 
fotovoltaiques a les 4 
estacions del viaducte 
de l’L10 sud amb una 
inversió de prop 
de 3 M€.

042.
L’empresa paperera 
Pere Valls de Sant Pere 
de Riudebitlles obté 
el registre europeu de 
gestió ambiental EMAS.

043.
Es destinen 5,3 M€  
per desenvolupar el 
programa Reempresa 
fins al 2023.

047.
El sector de 
la mediació 
d’assegurances a 
Catalunya genera 
813 M€ de negoci 
l’any 2019.

048.
L’empresa tecnològica 
francesa SQLI crea 
100 llocs de treball 
a Sant Just Desvern 
amb l’obertura de 
la primera seu a la 
Península.

4,6 M€


