
025.
El Pla d’Impuls del Circ 
s’amplia fins al 2022 per 
reforçar les iniciatives  
perjudicades per la 
pandèmia.

021.
7,2 M€ per 
compensar les 
cancel·lacions 
sobtades 
d’activitat 
cultural 
causades pel 
confinament comarcal.

007.
Es destina 
6 M€ per a ajuts 
a empreses i 
autònoms del 
sector 
forestal.

019.
3a línia de suport 
a treballadores i 
treballadors de la 
cultura, amb més de 
4 M€.

015.
El grup 
holandès 
Huijbrets inverteix 
20 M€ en les seves 
noves instal·lacions 
industrials a Massanes, 
la Selva.

020.
El 85% de les sancions 
per incompliment de 
les mesures decretades 
durant el primer estat 
d’alarma es destinaran 
a la lluita contra la 
pandèmia.

006.
L’ocupació 
femenina en els 
sectors de la 
informació i de la 
comunicació s’ha 
incrementat un 
32% l’any 2020.

008.
La licitació d’obres 
a Catalunya creix un 
139% interanual en el 
primer trimestre, fins als 
695,6 M€.

016.
“És el moment 
de fer el gest 
que estàvem 
esperant”, 
campanya de 
vacunació per 
a la Covid-19.
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005.
BAA Training 

invertirà fins a 
68,5 M€ al centre 
d’entrenament de 

pilots a Gavà.

001.
Les exportacions 
catalanes augmenten 
el febrer un 6,4% 
interanual fins als 
6.351,5 M€.

002.
La creació d’empreses 
a Catalunya durant el 
primer trimestre creix 
un 11,9% en termes 
interanuals.

003.
Neix Catalunya Rural 
Hub, una iniciativa per 
incentivar l’arrelament 
del talent digital a 
les zones rurals de 
Catalunya.

004.
L’índex de confiança 
empresarial 
augmenta un 7,7% 
al segon trimestre 
del 2021.

010.
Emirates i Aeroméxico 
recuperen els vols entre 
Barcelona i Mèxic el 
juliol.

009.
El sector de la 
ciberseguretat a 
Catalunya genera 
820 M€ i gairebé té 
7.000 treballadors.

011.
El Prat amplia la 
capacitat per a avions 
de grans dimensions 
amb la remodelació de 
la T1 per un import de 
48,2 M€.

012.
La UPC-BarcelonaTech 
participa en un projecte 
europeu  amb l’objectiu 
d’implementar mercats 
locals d’electricitat.

013.
Mango creix a l’Europa 
de l’Est i al centre de 
l’Àsia amb l’obertura 
de 4 noves botigues 
aquest 2021.

014.
El tràfic de contenidors 
del Port de Barcelona 
creix un 25% el primer 
trimestre.

017.
23,2 M€ als ens 
locals per pal·liar 
l’impacte social de 
la Covid-19.

018.
Programa de cribratges 
entre les empreses 
agràries del Baix Segre 
durant la campanya de 
la fruita.

022.
Nou edifici polivalent 

de l’Hospital de 
Sant Joan Despí 
amb 56 nous 
llits de crítics i 
semicrítics per 

a la Covid-19, amb una 
inversió de 16 M€.

023.
Programa d’ajuts per 
formar i reorientar 
laboralment uns 12.500 
treballadors afectats 
per la crisi de la 
Covid-19, per un import 
de 25 M€.

024.
S’inicien a Girona els 
cribratges seriats amb 
PCR d’automostra 
nasal.
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6 M€

23,2 M€

+25%

11,9 %



030.
Barcelona es converteix 
en la primera ciutat del 
món a col·locar etiquetes 
intel·ligents a tota la 
xarxa de metro i bus.

039.
S’obren les inscripcions 
a les colònies “L’estiu 
és teu!” amb més de 
2.500 places.

027.
20 M€ per 

a ajuts 
ordinaris per al 
pagament del 
lloguer el 2021.

042.
Han finalitzat les obres 
per reparar els danys 
del temporal Glòria als 
ports de l’Ametlla de 
Mar, l’Ampolla, les Cases 
d’Alcanar i Sant Carles 
de la Ràpita, amb una 
inversió de 8,5 M€.

050.
#JoJugoNet, campanya 
de tolerància zero 
amb els clubs amb 
comportaments 
violents.

048.
Impuls a la creació de 
continguts audiovisuals 
en català amb una 
inversió de 6 M€.

046.
Catalunya incrementa 
un 12% la 
producció 
agrària 
ecològica,  la 
superfície que 
s’hi destina duplica 
la de fa sis anys.

033.
S’aproven ajuts a la 
Cooperació per a la 
Innovació de l’any 
2021, per un import 
de 7 M€.

035.
1.753 places 
de residències 
de gent gran 
reservades per 
fer aïllaments 
es destinaran 
a nous 
ingressos.

029.
4,4 M€ per 
finançar 
la Xarxa d’atenció i 
recuperació de dones 
en situació de violència 
masclista.

049.
El CRAM 
recupera 
més de 700 tortugues 
marines i assisteix a 
més de 350 dofins i 
balenes en els seus 25 
anys d’història.

044.
15 M€ més per a la 
millora de la planta de 
valorització energètica 
de Tarragona.

034.
Vall d’Hebron realitza la 
primera cirurgia híbrida 
de Catalunya en una 
cardiopatia congènita.

031.
Tria educativa, nou 
portal que unifica tota 
la informació dels 
diferents ensenyaments 
en un únic espai web.
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026.
Es destinaran 
450 M€ a 
polítiques 
actives 
d’ocupació 
aquest 2021.

028.
L’Hospital de Bellvitge 
inaugura una nova 
unitat de diàlisi que 
modernitza i duplica la 
capacitat de l’anterior.

032.
El Clínic i la Vall 
d’Hebron entre els 
millors hospitals del 
món, segons la revista 
Newsweek.

040.
M’adapTU, projecte 
pioner de la Vall 
d’Hebron per fer 
comprensibles tots els 
espais de l’hospital.

036.
S’han lliurat 222.379 
ordinadors a alumnes 
d’ESO, batxillerat i FP 
i 72.400 portàtils als 
docents.

037.
La UdG i 
l’IDIBGI identifiquen 
set variants genètiques 
que determinen el 
risc de patir arrítmies 
cardíaques.

038.
La UOC participarà en 
un programa europeu 
Erasmus+ ECOLHE per 
millorar la docència en 
linia.

045.
Quasi veu, projecte 
artístic per reactivar les 
arts visuals al territori.

041.
Es destinaran 
63 M€ aquest 2021 
per fomentar la 
circularitat dels residus.

043.
El consum elèctric 
renovable s’ha 
incrementat un 23% 
entre 2018 i 2019.

047.
Neix Espaigea, el nou 

espai de divulgació 
de la geologia a 
Catalunya.

15 M€

4,4 M€

7 M€


