
007.
Catalunya disposa de 
1.300 llits d’UCI, més 
del doble que a l’inici 
de la pandèmia.

025.
Nova convocatòria 
d’ajuts en el marc del 
projecte Odisseu per al 
retorn i la inserció dels 
joves en el medi rural.

021.
Tècnica pionera a la Vall 
d’Hebron per trasplantar 
pulmons de donants 
que es descartaven.

019.
Bellvitge realitza una 
intervenció pionera 
al món en un cor 
trasplantat.

015.
Es constitueix el Grup 
de desplegament de la 
Llei d‘eutanàsia.

020.
En marxa el 
projecte per a 
la construcció 
d’espais 
segurs per a 
bicicletes en 
deu estacions 
dels FGC.

006.
23,7 M€ per 
atendre les 
necessitats 
extraordinàries 
del sector cultural, 
afectats per les 
mesures anticovid.

008.
Es destinen 2 M€ per 
atendre l’increment 
de despesa en 
l’organització 
de les PAU 
derivat de la 
Covid-19.

016.
La població ocupada 
s’ha incrementat en 
16.700 persones i 
la població activa en 
48.000 persones, en el 
4t trimestre de 2020.
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005.
Reig Jofré 

fabricarà a 
Catalunya la 
vacuna de la 
farmacèutica 
Janssen contra la 

Covid-19.

001.
Nou espai de l’hospital 
universitari Germans 
Trias i Pujol de Badalona 
amb una inversió de  
prop de 20 M€.

002.
208 M€ 
per al nou 
programa 
d’ajuts directes a 
microempreses, 
petites empreses i 
cooperatives amb 
treballadors en ERTO.

003.
Es reforça amb 7 M€ 
els ajuts per a 
restauració, estètica 
i botigues de centres 
comercials.

004.
S’han fet més d’un 
milió de proves 
de detecció de 
la Covid-19 a 
la comunitat 
educativa des 
de l‘inici del curs 
escolar.

010.
El Pla d’Actuació de 
Joventut 2021-Covid 
fixa noves prioritats per 
fer front als efectes de 
la pandèmia sobre els i 
les joves.

009.
S’ha atorgat un ajut de 
7.500 euros a totes les 
escoles de muntanya de 

les estacions 
d’esquí.

011.
S’ha 
aprovat 
el Pla 
Estratègic de 
l’Alimentació de 
Catalunya 2021-2026.

012.
S’han convocat 
3.490 places noves 
en oposicions per a 
docents, en total 13.495 
places en tres anys.

013.
Aprovats els estatuts 
de la nova 
Agència Pública 
de Formació 
i Qualificació 
Professionals de 
Catalunya.

014.
Es reforça amb prop de 

200 professionals 
les residències de 
la Generalitat.

017.
El Clínic crea la primera 
immunoteràpia pública 
contra la leucèmia.

018.
El CAP Gòtic de 
Barcelona s’amplia 
amb un nou annex 
assistencial.

022.
La UB entre 
les 100 millors 
universitats 
del món, segons el 
Webometrics Ranking 
Web of Universities.

023.
S’ha iniciat el Programa 
Esport Blanc Escolar 
2020-2021 amb prop 
de 1.700 alumnes de 
44 escoles.

024.
La webapp 
GestióEmocional.cat 
ha permès identificar 
80.000 persones 
que requerien ajuda 
psicològica urgent.
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042.
8,6 M€ per reincorporar 
60 investigadors 
postdoctorals al sistema 
català de recerca.

050.
El Port de Tarragona 
destina 1,6 M€ per a les 
empreses portuàries per 
reactivar l’economia.

048.
L’empresa tecnològica 
Seidor inaugura un 
centre d’intel·ligència 
artificial a Israel

046.
17 
investigadors 
de la UdL es troben en 
la base de dades dels 
científics més citats de 
tot el món.

033.
S’aprova el Pla de 
protecció del medi 
natural i el paisatge 
de l’Alta Garrotxa.

035.
L’autogeneració 
a partir d’energia 
fotovoltaica creix un 
140% a Catalunya 
l’any 2020, fins als 
84,5 MW.

029.
59 vehicles nous per als 
agents rurals.

049.
Maersk, la naviliera 
més gran del món, tria 
Barcelona per al negoci 
logístic.

044.
Es destinen 
1,2 M€ al 
Barcelona 
Supercomputing 
Center.

034.
La UB 
desenvolupa 
una tècnica 
per millorar 
la detecció 
automàtica de 
deixalles flotants 
al mar.

031.
El Programa de 
Desenvolupament 
Rural de Catalunya 
ha destinat 121,1 M€ 
durant l’any 2020.

CATALUNYA en POSITIU 56

EN
FO

RT
IM

EN
T 

DE
M

OC
RÀ

TI
C

 P
RO

SP
ER

IT
AT

 E
CO

N
ÒM

IC
A

030.
Es renova l’Estratègia 
per a l’aprofitament 
de la biomassa 
forestal i agrícola per 
al període 2021-2027.

026.
S’aprova el Decret sobre 
la transparència i el dret 
d’accés a la informació 
pública.

027.
Es destinen 
10 M€ 
per promoure la 
implantació de models 
més eficients de 
recollida selectiva de 
residus.

028.
El Govern deroga 
més de mil normes 
reglamentaries obsoletes 
adoptades entre el 1977 
i el 1985.

032.
Es crea l’Organització de 
Productors Pesquers de 
Peix Blau de Catalunya.

040.
Sateliot i Open 
Cosmos construiran 
els primers satèl·lits 
de la Generalitat.

036.
S’aprova l’Estratègia 
Logística per a la 
Internacionalització de 
l’Economia Catalana per 
al període 2020-2040.

037.
El Govern 
proposa 27 projectes 
catalans emblemàtics 
per optar als recursos 
del fons Next 
Generation EU.

038.
L’Agència Tributària de 
Catalunya fa aflorar 
219 M€ procedents 
del frau fiscal el 2020, 
un 7,5% més que l’any 
anterior.

039.
Les 
exportacions 
de Catalunya guanyen 
pes a Espanya, el mes 
de novembre arriben al 
26,6% del total.

045.
A Catalunya hi ha 
més de 70 startups 
relacionades amb el 
sector de la moda.

041.
El transport de 
mercaderies marítim  
creix un 1,6% interanual 
(novembre 2020).

043.
13 obres construïdes a 
Catalunya, nominades 
al Premi d’Arquitectura 
Contemporània de la 
Unió Europea 2022.

047.
El Barcelona Tech City 
impulsa un hub 
sobre urbanisme

1,6 M€

10 M€


