
021.
La farmacèutica 
catalana Reig Jofre 
produirà la vacuna 
de Jannsen contra el 
coronavirus.

019.
Salut fa el seguiment 
d’1,8 milions de 
persones considerades 
de risc si emmalalteixen 
de Covid-19.

015.
Prop de 900.000 euros 
per a la lluita contra 
el sensellarisme en 
un conveni amb la 
Fundació Arrels.

020.
8,17 M€ a entitats per 
atendre necessitats 
socials causades per 
la pandèmia de la 
Covid-19.

006.
36 M€ en l’ampliació 
i reforma integral de 
l’Hospital de Calella en 
els pròxims 5 anys.

008.
L’atenció      
 sociosanitària 

s’incrementa en 
539 llits i amplia 
l’horari del PADES 

arreu de Catalunya.

016.
S’han destinat 500 M€ 
a Salut per pal·liar els 
efectes de la pandèmia 
de la Covid-19.
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005.
S’han atorgat 141.796 
ajuts de menjador, 
8.049 més que ara fa 
un any.

001.
62,5 M€ per finançar 
projectes i activitats de 
les entitats socials.

002.
Nou CAP Alhambra 
a l’Hospitalet de 
Llobregat.

003.
El Clínic de 
Barcelona 
inaugura un bloc 
quirúrgic oftalmològic 
pioner en la sanitat 
pública.

004.
Es posa en 
funcionament el 
segon jutjat de Família 
a Girona amb una 
inversió de 2,3 M€.

010.
S’aprova l’oferta de 
3.152 places docents 
per a l’estabilització 
i reposició de 
les plantilles de 
professorat.

007.
El Govern impulsa el 
mercat de lloguer amb 
la regulació de 
l’allotjament amb 
espais comuns i 
l’actualització dels 
mòduls de l’habitatge 
protegit.

009.
El Clínic de Barcelona fa 
el primer trasplantament 
d’úter de donant viu a 
Espanya.

011.
L’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta 
s’ampliarà amb 
dos edificis, un 
d’ambulatori i 
un d’oncològic 
per un import de 
46 M€.

012.
Es destina 23 M€ 

a l’ampliació del 
parc d’habitatges 
de lloguer social.

013.
L’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona cura 
el primer pacient en 
el món d’un càncer de 
retina tractat amb un 
virus oncolític.

014.
Nova promoció 
d’habitatges protegits de 
lloguer al Polvorí amb un 
pressupost d’ 1,7 M€.

017.
300 M€ per fer front 
al pagament dels ajuts 
als autònoms.

018.
S’amplien fins a 
75 M€ els ajuts a 
restauració, estètica, 
centres comercials, 
parcs infantils i oci 
nocturn afectats per 
les restriccions de la 
Covid-19.

025.
Programa per 
l’alimentació infantil 
a famílies en situació 
d’extrema vulnerabilitat 
conjuntament amb la 
Creu Roja.

022.
Es destina més de 
mig milió d’euros 
a explotacions 
ramaderes d’oví i 
cabrum afectades 
per la crisi 
sanitària de 
la Covid-19.

023.
1,3 M€ per a la 
despesa extraordinària 
dels centres CERCA 
durant la 
Covid-19.

024.
1,8 M€ al sector de les 
fires i revetlles afectat 
per les restriccions de 

la Covid-19.
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050.
 

Tecnologia 5G a 
Mercabarna per 
prevenir accidents 

laborals amb 
vehicles industrials.

048.
La facturació de 
l’e-commerce a 
Catalunya equival 
a l’1,5% del PIB.

046.
8’6 M€ al 
programa 
Beatriu de Pinós 
d’incorporació de 
personal investigador 
qualificat.

033.
La pel·lícula 
Josep, 
guanya el 
premi del 
cinema europeu a 
millor film animat.

035.
L’equip femení 
d’hoquei del Junior FC 
guanya la Copa de la 
Reina per segon cop a 
la seva història.

029.
Neix AINA, per garantir 
el català en l’era 
digital.

049.
La catalana Anna 
Navarro, la dona 
més influent 
del món en 
tecnologia el 
2020, segons 
Analytics Insight.

044.
Biomarket, el primer 
mercat majorista 
d’aliments ecològics de 
l’Estat a Mercabarna.

034.
Reciclem bé. Separem 
bé, per fomentar la 
recollida selectiva dels 
residus municipals.

031.
38 M€ per a 
l’ampliació i millora de 
la planta de tractament 
de la fracció orgànica 
del Vallès Oriental.
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030.
Es destina
3,3 M€ a garantir 
la navegabilitat 
del riu Ebre.

026.
S’aprova el PUOSC 
2020-2024 amb una 
inversió prevista de 
250 M€.

027.
El 89% de la població 
del Berguedà quedarà 
coberta amb la xarxa 
de fibra òptica de la 
Generalitat aquest 
2021.

028.
Conveni 
amb l’Estat 
per destinar 
37 M€ a pal·liar els 
efectes dels temporals 
Dana i Glòria.

032.
El Parc 
Astronòmic 
Montsec i l’estació de 
muntanya d’Espot, 
guardonats als Premis 
Internacionals Starlight 
2020.

040.
El sector TIC ha 

creat 6.000 nous 
llocs de treball a 
Catalunya des de 
principis d’any.

036.
El Govern impulsa 
la creació d’un 
hub tecnològic 
d’innovació 
financera a l’edifici 
de la Borsa de 
Barcelona.

037.
43,8 M€ per a 
la rehabilitació 
energètica 
d’edificis.

038.
Catalunya 
lidera la creació 
d’ocupació a l’Estat 
durant la campanya 
de Nadal amb 162.600 
contractes.

039.
1,7 M€ per 
finançar la 
incorporació 
d’investigadors 
al sistema 
català de 
coneixement.

045.
Nou edifici 
d’estudis en 
Ciències de la Salut del 
Campus Universitari 
Igualada-UdL amb un 
cost de 2 M€.

041.
Es reprenen les obres 
del tram central de 
l’L9/L10 del metro, 
entre Sagrera i Zona 
Universitària.

042.
La despesa total en 
R+D al 2019 puja un 
2,4, la xifra més alta de 
la sèrie històrica.

043.
El sector digital català 
crea 14.000 llocs de 
treball els nou primers 
mesos de l’any.

047.
Grifols es consolida 
com a líder mundial de 
plasma amb l’expansió 
a l’Àfrica i l’Orient 
Mitjà.

37 M€

43,8 M€ 6.000


