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COHESIÓ SOCIAL

ACTIVEM CATALUNYA

001.
Es destinen 94,7
M€ més a l’ajut
per al treball
autònom, fins
a un total de
374,7 M€.

002.
El Joan XXIII estrena
un nou edifici
de magatzem
d’equipaments
i material de
vacunació.

003.

004.

005.

18 M€ per cobrir
despeses dels
centres escolars
pels efectes de la
pandèmia.

Investigadors de
l’Hospital del Mar
impulsen un assaig
clínic per prevenir els
efectes secundaris
de la Covid-19.

Els ajuts del Govern
arriben a 22.725
petites empreses,
microempreses i
cooperatives.

18 M€

006.

007.

008.

009.

010.

18,4 M€ per
compensar les pèrdues
de les sales de cinema
arran de la Covid-19.

Dos nous mòduls de
suport als centres
d’atenció primària de
Bonavista i el Pla de
Santa Maria a Tarragona.

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

Noves ajudes
per pal·liar els
efectes de la
pandèmia a
les sales de
música per
un import
d’1,8 M€.

Prop d’1 M€ en
ajuts per pal·liar
l’impacte econòmic
de la Covid-19
sobre les persones
mariscadores a peu
i les explotacions
aqüícoles.

011.

012.

013.

014.

015.

El Govern inicia dos
nous programes
d’habitatge dotats
amb 23 M€.

Programa
per
recuperar operacions,
hores de visita a
especialistes i proves
diagnòstiques per un
import de 100 M€.

Es reserva 22 M€ de
la contractació pública
per a contractes amb
entitats que fomenten
la integració i inserció
social al mercat laboral.

Vall d’Hebron crea una
unitat d’atenció a la
violència cap a infants i
adolescents.

El nou Institut dels
Aliments aglutinarà
i impulsarà l’FP en
l’àmbit agroalimentari
a Mercabarna.

016.

017.

018.

019.

020.

Es destina 10,6 M€
per promoure la
inserció laboral de
les persones amb
discapacitat i malaltia
mental.

Es presenta el Pla
Escoles Lliures de
Violències.

Dones i homes,
coresponsables!,
campanya
per posar el
focus en la
coresponsabilitat
de les feines de
cura.

Programa pilot
pioner de prevenció
del consum de
risc d’alcohol a
les farmàcies
del Camp de
Tarragona i Terres
de l’Ebre.

Catalunya supera en
4,6 punts la mitjana
dels països de la Unió
Europea en l’índex
d’igualtat de gènere.

021.

022.

023.

024.

025.

Pla de millora del
sistema d’atenció a la
infància, l’adolescència,
la joventut i les seves
famílies.

El Port de Barcelona
impulsa un programa
d’FP dual en el sector
marítim per a 500
alumnes.

Un estudi
dirigit per
Joan Seoane troba un
mètode no invasiu per
saber si una metàstasi
al cervell respon a
immunoteràpia.

La URV impulsa un
nou grau en estudis
de gènere i política
d’igualtat.

L’Institut Pere Martell
de Tarragona, primer
centre català que
participa en un projecte
europeu de centres
d’excel·lència d’FP.
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100 M€

1/2

+4,6

Generalitat
de Catalunya

PROSPERITAT ECONÒMICA
ENFORTIMENT DEMOCRÀTIC

026.

027.

028.

029.

030.

Catalunya fa el
primer pas cap a la
implementació de
l’EuroQCI, la gran
infraestructura de
comunicació
quàntica europea.

S’ha ampliat en
35 M€ la línia d’ajuts
per a l’eficiència
energètica en la
indústria.

Catalunya, 3a
en el rànquing
de regions europees
que tenen més projectes
d’intel·ligència artificial
dins del programa
Horitzó 2020.

Les exportacions d’alta
tecnologia tanquen
l’any 2020 en el seu
valor més alt registrat
mai, 9.038,1 M€.

La UB, la universitat
de l’Estat espanyol
més ben valorada
segons l’informe
QS World University
2021.

031.

032.

033.

034.

035.

6,3 M€ per a la
contractació de
personal investigador
novell al sistema de
coneixement català.

Lleida.net obrirà una
segona filial a Dubai.

Primer acord per
impulsar l’activitat
aeroespacial a
l’aeroport de LleidaAlguaire.

Uriach farmacèutica
entra a Alemanya,
Suïssa i Àustria amb la
compra de Sidroga.

Ryanair recupera vint
rutes més per aquest
estiu des de l’aeroport
de Girona.

036.

037.

038.

039.

040.

Emirates operarà
quatre vols setmanals
entre Dubai i Barcelona.

Mònica
Roca,
primera
dona en presidir la
Cambra en 135 anys.

045.

27,9 M€

El Govern
destina
27,9 M€ en ajuts per
millorar la transformació
i comercialització de
productes agrícoles i
ramaders

Isolana reforça el
seu negoci a
l’Àfrica amb
l’exportació
d’1,5 M€ en
material per a
infraestructures
de salut.

041.

042.

043.

044.

11,4 M€
per a noves
deixalleries,
recuperació de sòls,
reutilització de residus
industrials i retirada
d’amiant.

Tret de sortida a
l’Any Joan Tomàs.

Més de 16,9 M€ de
fons europeus per
fomentar la mitigació
del canvi climàtic de les
explotacions agràries.

92 nous
vehicles per
renovar la flota dels
bombers, amb una
inversió de 40 M€ fins
al 2023.

La pel·lícula catalana
Las niñas de Pilar
Palomero
s’imposa
als Premis
Goya.

046.

047.

048.

049.

050.

L’agricultura
ecològica incrementa
18.800 ha el 2019 i
es consolida com a
sistema de producció
en ascens.

Es destina 4 M€ per
fomentar l’audiovisual
en català.

L’Uni Girona guanya
per primera vegada la
Copa de la Reina de
bàsquet.

Projecte pioner, convertir
fang en combustible per
a cotxes a la depuradora
de Lleida.

Obres de millora en
carreteres del Baix Ebre
i Montsià per valor de
4,5 M€.
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Més de la meitat
dels projectes
subvencionats
per l’ICEC durant
els últims tres
anys han estat
liderats per dones.

40 M€

