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ACTIVEM CATALUNYA

en POSITIU
001.

002.

003.

004.

Nou espai polivalent
a la Vall
d’Hebron
per reforçar
l’atenció als
pacients de
Covid-19 amb
una inversió de 18 M€.

S’incrementa en
500 M€ el
pressupost
per atendre
necessitats
urgents dels
departaments a
causa de la pandèmia.

L’Arnau de Vilanova
estrena nou espai
polivalent que
multiplica la capacitat
de resposta per fer
front a la pandèmia.

10 M€ en
nous ajuts
per a esdeveniments
firals, centres comercials
i locals de més de
400 m2 afectats per
les restriccions de la
Covid-19.

006.

007.

008.

009.

010.

S’amplia en 11 M€
els ajuts per a
empreses i autònoms
del sector turístic.

Es destinen 6 M€ més
en ajuts per al sector
de les extraescolars,
el lleure educatiu i les
instal·lacions juvenils.

Salut i Pimec faran
85.000 tests d’antígens
ràpids a les empreses
i polígons industrials
d’arreu de Catalunya.

Nous ajuts de 6 M€
per a establiments
d’oci nocturn i
els parcs infantils
privats tancats per
les restriccions de la
Covid-19.

S’amplia en
1,3 M€ els ajuts
al sector turístic
de la Cerdanya i
el Ripollès.

011.

012.

013.

014.

015.

Rècord en les
exportacions
agroalimentàries
a Catalunya que la
situa líder per primera
vegada a l’Estat
espanyol, el 2020.

Catalunya lidera
la càrrega aèria
de productes
farmacèutics
i químics,
representant el
47,2% del
total estatal.

Els ajuts ICREA
Acadèmia reconeixen el
potencial de recerca de
30 investigadors de les
universitats públiques
catalanes.

Danone inverteix
12 M€ en una nova
línia a Parets del Vallès.

016.

017.

018.

019.

020.

Els plans Ofercat de
promoció del català al
comerç arriben a 28
ciutats.

Les
exportacions
creixen un 1,4% a la
demarcació de Lleida
durant l’any 2020
malgrat la pandèmia.

Els cellers de les DO
catalanes arriben als
315 M€, amb més de
100 milions d’ampolles
venudes.

Vueling i IAG amplien
l’oferta al Prat amb 4
noves rutes cadascuna.

Mango presenta uns
texans que estalvien 30
milions de litres d’aigua
en la seva producció.

021.

022.

023.

024.

025.

Seat inicia la producció
del model híbrid
endollable del Cupra
Formentor a la planta
de Martorell.

FGC inverteix
2,2 M€
per culminar
la rehabilitació
dels túnels del
tren de la Pobla.

Oliba Green Beer del
Pallars Jussà ven,
en menys d’un any,
100.000 ampolles
arreu del món.

La multinacional
TransPerfect incorpora
293 persones a la seu
de Barcelona, on té la
seva oficina amb més
treballadors del món.

PROSPERITAT ECONÒMICA

+11 M€
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Les exportacions
d’alta tecnologia
augmenten un
3,4% l’any 2020.

Ekol Logístics
obre una nova
ruta comercial
que connectarà
el port de
Tarragona amb
Turquia.

005.

10 M€

1/2

Les estacions
de muntanya
d’FGC obtenen un
segon
segell de qualitat
com a espais segurs
davant la Covid-19.

Generalitat
de Catalunya

COHESiÓ SOCIAL
ENFORTIMENT DEMOCRÀTIC

026.

027.

028.

029.

030.

S’instal·len 120 mòduls
a tot Catalunya per
donar suport als
centres d’atenció
primària de salut.

Nou Centre de Salut
Mental i Addiccions
al barri barceloní de
Gràcia.

S’invertirà, en cinc anys,
162 M€ per lluitar
contra la segregació
escolar.

Ampliació
del servei
d’urgències
de l’Hospital
Universitari
Josep Trueta
amb una inversió de
4 M€.

32 M€ per
desenvolupar
els serveis de
salut pública
a la ciutat
de Barcelona,
durant el període
2021-2024.

162 M€

031.

032.

033.

034.

035.

El Govern
aprova el
Decret d’admissió i
programació de l’oferta
educativa per garantir
un sistema educatiu
més equitatiu.

Grifols posarà en
marxa un centre
pilot a Barcelona per
desenvolupar la seva
primera teràpia contra
l’Alzheimer.

Obres de rehabilitació i
millora del CAP Doctor
Jordi Nadal de Salt.

Col·laboració
amb els
hospitals catalans per
desenvolupar un centre
de protons dins la xarxa
oncològica pública.

El servei 900 900 120
d’atenció a dones en
situació de violència
masclista ha atès
un 24,5% més de
trucades l’any 2020.

036.

037.

038.

039.

040.

El Clínic
desenvolupa
una immunoteràpia
per a pacients amb un
tipus de leucèmia molt
avançada.

Homes pel canvi,
projecte per lluitar
contra la violència
masclista des de la
prevenció.

Investigadors de la UAB
ideen imatges 3D per
millorar el diagnòstic
i teràpies dels tumors
cerebrals.

El Grup Sifu
crea 62
nous llocs
de feina per a persones
amb discapacitat.

La Vall d’Hebron
demostra que
l’activació d’un
tipus de cèl·lules del
sistema immunitari
facilitaria l’eliminació
de la infecció per VIH.

041.

042.

043.

044.

045.

Any
Triadú, per
commemorar
el centenari
del naixement del
pedagog, escriptor i
activista cultural.

Les persones
amb discapacitat
intel·lectual han pogut
votar per primera
vegada aquest 14-F.

L’ACA inverteix 60 M€
en 4 anys per millorar
el subministrament
d’aigua.

El Govern renova
la col·laboració
amb l’ONU en
polítiques de
desenvolupament
urbà sostenible
i contra el canvi
climàtic.

13 M€ al foment
de la modernització
de les cooperatives
i altres entitats
associatives
agràries.

046.

047.

048.

049.

050.

2,4 M€ a les
biblioteques públiques
per adquirir novetats
editorials en català o en
occità, un 7,2 % més
que l’any
passat.

Els Mossos
d’Esquadra
crearan una unitat
específica per
investigar els delictes
d’odi.

S’incrementen en
1,2 M€ els ajuts
per reduir el risc
d’inundacions a
Catalunya.

2,1 M€ per a projectes
de coneixement i
innovació en la pesca.

Es destina 1,1 M€
a la transformació
tecnològica de
l’ensenyament del
català.
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+1,2 M€

13 M€

