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PROSPERITAT ECONÒMICA

ACTIVEM CATALUNYA

en POSITIU
001.

002.

003.

004.

005.

S’han destinat
1.720 M€ a ajuts
directes als col·lectius
afectats des de l’inici
de la pandèmia.

A Catalunya
hi ha 27.000
professionals
d’atenció
primària, 3.200
més que en
el 2020.

15 M€ més d’ajuts
directes per a oci
nocturn i parcs infantils
privats tancats per la
Covid-19.

S’han instal·lat tots
els mòduls de suport
per a l’activitat Covid
als centres d’atenció
primària del Pirineu.

S’amplien els ajuts
de 7.000 a 15.000
euros per establiment
de restauració dels
centres comercials que
continuen tancats per
la Covid-19.

006.

007.

008.

009.

010.

Es crea el Programa
de suport d’accés a la
universitat i d’atenció
a l’alumnat per donar
resposta a les noves
necessitats derivades
de la Covid-19.

300.000 € addicionals
per completar els ajuts
per al sector de fires
d’atraccions, revetlles i
festes majors.

En funcionament els
mòduls de suport per
a l’activitat Covid als
CAP de Cunit, Pallejà i
Esplugues de Llobregat.

Reig Jofre de Sant Joan
Despí començarà a
produir al juny un milió
de dosis diàries de la
vacuna Janssen.

La farmacèutica
veterinària HIPRA
investiga una nova
vacuna contra la
Covid-19, en
col·laboració amb
l’Hospital Clínic
de Barcelona.

011.

012.

013.

014.

015.

Catalunya, líder de la
indústria del videojoc a
l’Estat espanyol, amb el
51% de la facturació el
2020.

S’han creat 2.800
ocupacions d’alta
qualificació al 2020,
un 0,2% més que l’any
anterior.

S’adjudiquen els
primers ajuts per a
projectes singulars
en infraestructures de
recerca per un
import de 19
M€.

1.111 empreses
treballen en la indústria
4.0 a Catalunya, el
triple que al 2017.

017.

018.

019.

020.

480 M€
La
Generalitat
capta
480 M€ d’inversió
estrangera el 2020, un
31% més que
l’any anterior.

016.

+12,5 %

+300.000 €

6,5 M€

Creix un 12,5%
el nombre
d’empreses que
s’internacionalitzen
el 2020 a través de
les oficines d’ACCIÓ a
l’exterior.

Mig miler
d’empreses
catalanes
reben
6,5 M€ el 2020
per iniciar els
seus processos de
transformació digital.

El port de Tarragona
creix un 13% al febrer
respecte el mateix mes
de l’any passat.

Tres vins catalans,
al top 50 mundial,
segons la revista Drinks
International.

L’empresa alemanya
d’automoció Technica
Engineering situa el seu
centre d’R+D a Sant
Cugat.

021.

022.

023.

024.

025.

La contractació logística
a Catalunya augmenta
un 126% el primer
trimestre del 2021.

Barcelona,
entre les 25
ciutats més
competitives del món,
segons el Global Power
City Index.

Més de 60
estudiants
catalans
participen en
la competició
#CanSatCat
de l’Agència
Espacial Europea.

Nestlé invertirà uns
6,5 M€ a la seva
fàbrica de Reus.

L’aeroport
del Prat
reconverteix l’antiga
torre de control de la
T2 en una acceleradora
de startups.

126 %
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6,5 M€
1/2

Generalitat
de Catalunya

COHESIÓ SOCIAL

026.

027.

028.

029.

030.

El Govern destina 54 M€
al finançament de les
entitats socials entre el
2021-2022.

Acord amb
Endesa
per condonar el deute
de 35.000 famílies
vulnerables i regular la
pobresa energètica.

S’ha inaugurat un nou
equipament per acollir
dones en situació
de sensellarisme a
Barcelona.

El 061 Salut Respon,
accessible al col·lectiu
de persones sordes.

1,1 M€ per fer obres
d’accessibilitat per a
gent gran a l’interior
dels habitatges.

031.

032.

033.

034.

035.

Es destina 4 M€ a
la convocatòria de
subvencions 2021 del
Pla estratègic de recerca
i innovació en salut.

Inversió d’1,7 M€ en
l’edifici dels jutjats
d’Arenys de Mar.

Nou servei d’atenció i
orientació laboral per
a persones trans a les
oficines del SOC.

Bellvitge crea la primera
unitat de reconstrucció
d’esòfag d’Espanya.

El proper curs
hi haurà dos
centres públics
específics
d’FP, un d’arts
gràfiques
i un altre
d’alimentació.

036.

037.

038.

039.

040.

El Clínic valida el primer
biomarcador que
prediu la supervivència
en càncer de mama
metastàtic.

El Govern s’incorpora
al projecte europeu
Shababuna per
combatre la
desinformació sobre la
migració irregular entre
el jovent al Marroc.

La Marató de TV3 i
Catalunya Ràdio es
dedicarà aquest any
a la salut mental.

Un assaig clínic de
Sant Pau pioner a
Europa administra
un medicament
d’immunoteràpia
propi per al
limfoma de
Hodgkin.

041.

042.

043.

044.

045.

El Govern commemora
els 90 anys de la
proclamació de la
República Catalana.

S’han convocat
ajuts associats
al Contracte
Global
d’Explotació
2021 per un
import de
81,8 M€.

S’aprova el Pla especial
de protecció del medi
natural i del paisatge
del Parc Natural de la
Serra de Collserola.

S’ha instal·lat el primer
punt de càrrega de
cotxes elèctrics amb
energia generada per
l’aigua a Igualada.

046.

047.

048.

049.

050.

Nou Portal de
transparència en ordre
públic al web del
Departament d’Interior.

Obres per
ampliar
i remodelar la
depuradora de Rubí
amb una inversió de
7,1 M€.

Alzamora
Group rep el premi
World Food Innovation
Awards per un
envàs sostenible i
biodegradable.

Es destina prop de
3 M€ per al
sanejament
de les
aigües
residuals de
Pau a l’Alt
Empordà.

2,5 M€
Prorrogat
per a quatre
anys més
el contracte programa
amb la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya
amb una inversió de
2,5 M€.

ENFORTIMENT DEMOCRÀTIC

1,1 M€
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7,1 M€

Es destinen més de
6 M€ per a la
gestió forestal
sostenible de
boscos públics.

Èlia Canales,
campiona del
Gran Premi
d’Europa de tir amb
arc.

