
007.
Grifols assaja un 
nou anticòs contra la 
Covid-19.

025.
Més de 
8 M€ 
als centres privats 
que presten el 
Servei d’Educació de 
Catalunya en entorns 
socioeconòmics 
desafavorits.

021.
Projecte d’innovació 
social i sanitària per a 
l’atenció domiciliària de 
persones vulnerables a 
la comarca d’Osona.

019.
Prop de 300 persones 
compleixen pena fent 
tasques de prevenció 
de la Covid-19.

015.
10.000 professionals 
més de la salut des de 
l’inici de la pandèmia.

020.
El Trueta incorpora 
un tomògraf PET/TC 
d’altes prestacions, 
el primer que s’instal·la 
a la Regió 
Sanitària 
de Girona.

006.
6,3 M€ 
d’ajuts extraordinaris al 
sector del lleure educatiu 
afectat pel confinament 
perimetral del Ripollès i 
la Cerdanya.

008.
S’amplien amb 5 M€ 
els ajuts directes als 
comerços obligats a 
tancar fins al 24 de 
gener.

016.
S’ha presentat el nou 
Joan XXIII amb una 
inversió de prop de 
170 M€.

CATALUNYA Segona quinzena de gener de 2021
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005.
132.000 treballadors 
autònoms s’han 
beneficiat dels 264 M€ 
en ajuts del Govern.

001.
S’aprova 
un 
increment 
del pressupost de 
1.800 M€ per atendre 
les necessitats urgents 
derivades de la 
pandèmia.

002.
Es destinaran 618 
M€ a un nou 
pla d’ajuts per 
donar suport 
als col·lectius 
més afectats 
per la Covid-19.

003.
138 M€ per fer front 

a l’impacte de la 
Covid-19 en el 
transport públic.

004.
S’estan fent prop de 
170.000 cribratges 
massius als centres 
educatius de Catalunya.

010.
El Govern destina 
5 M€ més a mesures 
de suport al sector 
cultural davant la 
Covid-19.

009.
RUTI Immune capta 
1,6 M€ per fer una 
vacuna contra la 
Covid-19.

011.
Nou espai hospitalari 
polivalent a 
l’Hospital de 
Bellvitge que 
amplia la capacitat 
assistencial amb 
64 llits i 48 box 
d’urgències més.

012.
El Govern 
inverteix 32,8 
M€ per la 
modernització 
i per a la 
digitalització 
de la xarxa de 
metro.

013.
La Renda 
Garantida de 
Ciutadania 
augmenta un 
21% els seus 
beneficiaris.

014.
Entra en 
funcionament 
l’ECO, una unitat 
especialitzada per 
donar suport 24 hores 
als equips de les 
ambulàncies.

017.
A Catalunya s’han fet 
gairebé un miler de 
trasplantaments malgrat 
la pandèmia el 2020.

018.
Vall d’Hebron serà 
el primer centre a 
Europa a incorporar un 
laboratori de tests amb 
biòpsia líquida.

022.
L’Hospital del Mar 
desenvolupa un 
mètode que 
permet preveure 
si un pacient 
tindrà dolor crònic 
després d’una operació.

023.
Les residències de 

Catalunya faran 
cribratges 
a totes les 
persones que 

visitin residents.

024.
Prova pilot pionera a 
l’Anoia per facilitar la 
mediació en els casos 
de divorcis i custòdia 
de fills.
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042.
S’aprova la creació 
del Comitè Ètic de 
les Dades per 
garantir una 
transformació 
digital 
responsable de 
l’Administració.

050.
La UPC gestiona la major 
base de dades del món 
de sons de la naturalesa 
i de l’impacte humà que 
tenen.

048.
Primera Lliga catalana 
d’eSports, 
plataforma 
digital 
d’organització 
de competicions 
oficials d’esports 
electrònics.

046.
Aljames, 
programa de 
promoció dels 
calls a Catalunya.

033.
Seat inicia la producció 
de la nova versió del 
Tarraco, dissenyat 
i desenvolupat a 
Barcelona.

035.
Catalunya, al top 8 
d’Europa pel que fa al 
compromís del Govern 
amb la ciberseguretat.

029.
El trànsit  del port de 
Barcelona creix el 
novembre i el desembre 
un 13,12% i un 23,15%, 
respectivament.

049.
Spotify 

estrena la primera 
llista oficial de 
música en català 
amb 60 cançons.

044.
3,8 M€ 
per 
fomentar 
la utilització d’àrid 
reciclat.

034.
Nodus Tech Space, nou 
espai a la transferència 
de coneixement en 
tecnologies de la 
indústria 4.0, a Barberà 
del Vallès

031.
En marxa el primer 
Laboratori Digital 
Home, una 
iniciativa de la 
UPC, el Parc 
Audiovisual 
de Catalunya i 
Telefònica.
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030.
Se subministraran 
14 trens per als nous 
serveis ferroviaris 
a l’aeroport de 
Barcelona i a les 
Rodalies de Lleida.

026.
L’índex de confiança 
empresarial augmenta 
un 5% el primer 
trimestre del 2021.

027.
Les 
exportacions 
a Catalunya durant 
el novembre pugen 
un 5,5% respecte el 
mateix mes del 2019.

028.
Acord de col·laboració 
entre ACCIÓ i un grup 
d’agències europees 
de captació d’inversió 
estrangera.

032.
Singapore Airlines 

volarà a 
Barcelona tres 
vegades per 
setmana.

040.
Taurus Group invertirà 
4 M€ en un nou centre 
logístic a Oliana.

036.
La multinacional 
suïssa Also s’instal·la a 
Barcelona.

037.
L’índex de 
puntualitat 
en el 
2020 de les línies 
metropolitanes dels 
FGC és del 99,61%.

038.
Nova càtedra de Retail 
de la UPF-BSM, la  
primera especialitzada 
en comerç de Catalunya.

039.
BIOMED 
ScaleUP, programa per 
ajudar pimes i startups 
del sector de la salut i 
les ciències de la vida a 
globalitzar-se.

045.
FGC només farà servir 
energia solar a partir 
d’aquest 2021.

041.
El Govern aprova el 
Pacte Nacional per a 
la Mobilitat Segura i 
Sostenible.

043.
S’habilita el vot per 

correu i el vot 
electrònic per 
escollir els 
òrgans de 
govern de les 

entitats esportives.

047.
1 M€ per millorar 
la seguretat de les 
urbanitzacions i 
nuclis de població 
enfront dels incendis 
forestals.


