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COHESiÓ SOCIAL

ACTIVEM CATALUNYA

en POSITIU
001.

002.

003.

004.

005.

El Govern ha destinat
841 M€ en ajuts per
fer front a la Covid-19.

Primera unitat
pediàtrica integral
de Catalunya de covid
persistent
a Can Ruti.

Nous ajuts de 36 M€
al comerç, l’educació
en el lleure, l’esport
i la cultura, els
sectors més
afectats per les
últimes restriccions
de la Covid-19.

S’aprova el nou
programa de rastreig
de contactes de
casos de Covid-19
amb una inversió
de 20 M€.

Es millora la capacitat
assistencial de l’Hospital
Parc Taulí de Sabadell
per afrontar la Covid-19
i la post pandèmia.

006.

007.

008.

009.

010.

4,3 M€ en nous ajuts
d’urgència per a les
comarques del Ripollès
i de la Cerdanya.

Es crea el Programa
temporal de vigilància
del SARS-CoV-2 en
aigües residuals de
Catalunya per als anys
2021-2022.

460.000 euros
a l’Ajuntament de
Lleida per finançar els
equipaments destinats
a persones amb
Covid-19.

Investigadors
d’IrisCaixa i del
Dentaid Research
Center troben un
component dels
col·lutoris que té
efectes antivirals
sobre el coronavirus.

435.000 € a la
Fundació Institut
de Recerca
Biomèdica de
Barcelona per
al Programa de
detecció Massiva
Covid-19.

011.

012.

013.

014.

015.

La despesa sanitària de
la Generalitat creix fins
als 13.384 M€, un 22%
més que el 2019.

El Govern aprova
el Pla estratègic
de Serveis Socials
2020-2024.

Rècord de
trasplantaments
pediàtrics durant
el 2020.

Els usuaris d’Ofideute
valoren amb un 8,03 el
seu servei de mediació
en habitatge.

Nou servei per atendre
dones en situació de
violència masclista i
els seus fills i filles a
Figueres.

016.

017.

018.

019.

020.

Nou edifici polivalent
integrat a l’Hospital de
Granollers.

Una investigació
de Vall d’Hebron
explica quin
seria l’origen
del Parkinson.

2,6 M€ per a la
construcció de
pavellons escolars a
Amposta i Albatàrrec.

Projecte Sostre 360º,
suport habitacional
i social a joves
vulnerables sensellar.

La campanya Fas 6
anys. Tria un llibre
assoleix les xifres més
altes de participació
des de la seva creació.

023.

024.

025.

Acord de col·laboració
en matèria educativa
amb la regió acadèmica
de Provença-AlpsCosta Blava.

La Generalitat participa
en un projecte europeu
per fomentar la inclusió
educativa i social de les
dones d’ètnia gitana.

Reallotgem.cat
allotja 1.700 famílies
vulnerables que estan a
l’espera de rebre un pis
social.

841 M€

2,6 M€

021.
9 de cada 10 llars
tenen connexió
a Internet de
banda ampla,
un augment
d’11 punts en els
darrers dos anys.
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022.
S’ha donat suport
a més 64.000
famílies per fer
front al pagament
d’hipoteca o
lloguer.
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Generalitat
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ENFORTIMENT DEMOCRÀTIC
PROSPERITAT ECONÒMICA

026.

027.

028.

029.

030.

Bústia ètica, nou canal
electrònic per impulsar
la integritat en la gestió
pública i el bon govern.

El Parc Natural de Cap
de Creus obté la Carta
Europea de Turisme
Sostenible.

Es destinaran
37 M€ més
als ens locals perquè
puguin pal·liar els
efectes dels temporals
Dana
i Gloria.

Catalunya va separar,
el 2019, el 45% de
deixalles, un 8,4%
més que
l’any anterior.

5 grups catalans
participen a
l’Eurosonic, un dels
festivals musicals més
influents d’Europa.

031.

032.

033.

Programa Giravolt,
per impulsar la
digitalització 3D del
patrimoni cultural
català.

Millora
del sanejament
de les aigües
residuals del Bages
i del Berguedà per
un import de 6,5 M€.

El Govern
aprova el
Pla Japó
2020-2023,
per consolidar
la relació amb
aquest
país asiàtic.

036.

037.

038.

039.

040.

La producció industrial
a Catalunya creix un
0,7% al novembre.

El Govern aprova el
Pla de ports de
Catalunya Horitzó
2030.

Dos nous aparcaments
d’intercanvi modal de
FGC a les estacions
de Sabadell Nord i de
Terrassa Nacions Unides.

L’ocupació
creix un 19,1%
interanual en el
tercer trimestre
del 2020, en les
empreses TIC
catalanes.

13,48 M€
en la
millora de les
explotacions
agràries i la
instal·lació de joves
a les comarques de
Lleida.

041.

042.

043.

044.

045.

2 M€ per fomentar
l’economia circular.

Neix el Barcelona
hub d’Art, Ciència i
Tecnologia per impulsar
programes de recerca
i formació.

La UPF
s’uneix a la xarxa
The Guild of European
Research-Intensive
Universities per
impulsar la cooperació
entre universitats
europees.

Barcelona, la 8a ciutat
del món més atractiva
per viure i treballar.

Les biotech catalanes
dupliquen el capital
captat en rondes de
finançament el 2020.

046.

047.

048.

049.

050.

Wikiloc, app gironina,
supera els 7 milions
d’usuaris a tot el món.

El Parc de la
Universitat
de Girona acollirà el
Centre de Blockchain
de Catalunya.

16 empreses invertiran
4,2 M€ per impulsar
projectes d’R+D en
l’àmbit de l’economia
circular dels residus.

Skylab Coders
Academy, la millor
escola de programació
web del món és a
Barcelona, segons el
rànquing de Switch Up.

Les empreses catalanes
productores d’oli d’oliva
facturen 863 M€ i
ocupen
1.459 treballadors.
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6,5 M€

034.
7 M€ per als
ens municipals
per millorar el
tractament
mecànic i
biològic dels
residus.

035.
Seat i Grup
Volkswagen invertiran
1 M€ restaurar el
Delta de l’Ebre.

13,48 M€

