
025.
Gran avenç de la 
startup Aelix per 
aconseguir un nou 
tractament contra el 
VIH, una fita històrica a 
nivell mundial.

021.
2,3 M€ en la millora 
dels jutjats de Girona.

007.
5 M€ a Fira de 
Barcelona per fer front a 
les despeses derivades 
de la Covid-19.

019.
El Programa 
d’Economia Social 
ha acompanyat 890 
nous projectes per a 
la creació d’entitats 
d’economia social i 
cooperativa durant el 
2020.

015.
1 M€ per reforçar 
el treball regulat i 
l’allotjament digne 
dels temporers en la 
campanya de la fruita.

020.
Supercoop, el primer 
supermercat cooperatiu 
de Catalunya.

006.
El CAP Passeig de Sant 
Joan de Barcelona 
s’amplia amb un nou 
annex assistencial 
per atendre urgències 
Covid i consultes 
d’especialitats.

008.
Salut presenta la 
primera guia clínica 
per tractar la Covid 
persistent.

016.
Sant Joan de Déu i 
el Clínic realitzen el 
primer trasplantament 
renal infantil creuat 
de l’Estat de donant 
incompatible.
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005.
Es destina 2 M€ en 
ajuts directes a la 
fase inicial d’startups 
nascudes durant la 
pandèmia.

001.
El Govern 
aporta 
60 M€ al sector 
esportiu per tal de 
garantir-ne la viabilitat 
durant la pandèmia.

002.
S’amplia el 
programa de 
personal del CatSalut 
amb la incorporació 
de 104 efectius nous 
per atendre la Covid i 
recuperar activitat.

003.
Es financen 
amb 
7,15 M€ 
un total 
de 32 
projectes de 
recerca sobre 
la Covid-19.

004.
S’aprova l’ampliació 

de l’Hospital 
de Granollers 
per atendre 
l’emergència de 

la Covid-19.

010.
1 M€ per 
reforçar els ajuts 
directes als establiments 
de restauració situats 
en centres, galeries 
i recintes comercials 
tancats per la Covid-19.

009.
Nou mòduls de suport 
per a l’activitat Covid 
en els centres d’atenció 
primària d’Alcover i de la 
Selva del Camp.

011.
Nou Pla amb 20 noves 
mesures per lluitar 
contra la violència 
masclista.

012.
52 M€ 
del fons 
extraordinari per 
implementar el Pla 
d’Educació Digital.

013.
Catalunya, 
pionera en la 
implementació de la 
prescripció social a tota 
l’atenció primària.

014.
Vall d’Hebron 
demostra 
l’efectivitat 
d’un tractament 
revolucionari 
contra la 
fibromiàlgia.

017.
L’Agència de Residus 
de Catalunya lidera 
un projecte europeu 
d’inclusió social en el 
sector del compostatge.

018.
El Clínic, el millor 
hospital d’Espanya i el 
38è del món, segons la 
revista Newsweek.

022.
L’Hospital Clínic i el 
centre tecnològic Leitat 
invertiran més de 
34 M€ en un nou 
centre d’innovació 
tecnològica 
sanitària.

023.
Es convoquen 500 
places en 8 sectors 

diferents per 
a persones 
que vulguin 

acreditar 
la seva 

experiència laboral.

024.
Bellvitge incorpora 
la radioteràpia 
intraoperatòria per a 
tumors cerebrals.
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030.
Es posa en marxa el 
Barcelona Health Hub 
5G Design, per a la 
creació de solucions 
eHealth basades en la 
tecnologia 5G.

039.
Glifing tanca un 
acord amb Xile 
per tal d’introduir 
el seu software  
d’entrenament de la 
lectura a 100 escoles 
d’aquest país.

027.
El tràfic de contenidors 
al Port de Barcelona 
creix un 18% en els dos 
primers mesos de l’any.

042.
L’Any 
Teresa Juvé 
recupera la 
trajectòria i 
l’obra de l’escriptora 
en el centenari del seu 
naixement.

050.
Es crea 
Esportcat.TV, la 
plataforma de continguts 
digitals de l’esport català.

048.
Queralt Castellet, 
bronze al Mundial 
d’snowboard.

046.
S’ha 
inaugurat la 
nova depuradora de 
Prat de Comte, a la 
Terra Alta.

033.
Wallbox crearà 400 
llocs aquest any en una 
nova planta a la Zona 
Franca.

035.
Alstom 
duplicarà la 
plantilla de la fàbrica 
de Santa Perpètua per 
construir 152 trens per 
a Renfe.

029.
L’ICF duplica el 

finançament el 
2020 per donar 
suport a 3.800 
empreses amb 

1.329 M€.

049.
Es crea el premi 
internacional 
Mediterranean 
Sustainability Award 
per donar visibilitat a les 
empreses d’economia 
verda, blava i circular.

044.
El Govern destina  
18,4 M€ en ajuts per 
a la transformació i la 
millora de regadius.

034.
Air Senegal 
incrementa 
la freqüència 
de vols entre 
Barcelona i Dakar.

031.
Repsol 
invertirà 
a Tarragona 
1.400 M€ en diversos 
projectes de transició 
energètica.
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026.
Es posa 
en òrbita 
el primer 
nanosatèl·lit 
de la Generalitat  des 
del Kazakhstan.

028.
3,5 M€ per finançar 
convocatòries 
d’ajuts a 
personal 
investigador.

032.
La UPF, entre les millors 
universitats del món 
en diverses disciplines, 
segons el QS World 
University Rankings.

040.
Catalunya compta 
amb 220 empreses 
big data que facturen 
uns 250 M€ en el seu 
conjunt.

036.
Barcelona es 
consolida com 
la 3a ciutat d’Europa 
preferida per iniciar una 
startup, una posició que 
repeteix per tercer any 
consecutiu.

037.
BASF invertirà 30 M€ a 
la planta de la Canonja 
a Tarragona.

038.
Les startup de salut de 
Catalunya dupliquen la 
inversió en dos anys i 
sumen 226 M€ el 2020.

045.
Neix el carnet únic 
de les biblioteques 
que donarà accés a 
més de 15 milions de 
documents.

041.
Més de 24 M€ a 25 
projectes per a la millora 
de la gestió de les 
aigües residuals.

043.
Les eleccions agràries 
s’han fet íntegrament 
en format electrònic.

047.
Més del 41% de la 
superfície de Catalunya 
és de protecció màxima 
envers la contaminació 
lumínica.

18,4 M€


