
Reig Jofre i Hipra 
preveuen fabricar 250 i 
400 milions de dosis 
anuals de dos fàrmacs 
contra el coronavirus.

14,6 M€ per reforçar el 
personal de les 
residències de gent 
gran i de persones amb 
discapacitat.

La Vall d'Hebron, 
primer hospital 
d'Europa que assaja 
una tècnica que neteja 
la sang dels pacients 
crítics per Covid-19. 

Pla de reactivació del 
sector turístic dotat  
amb més de 6,5 M€.

Nous ajuts a empreses 
d'atraccions i 
restauració de fires i 
revetlles, tancades per 
la Covid-19 per un 
import de 2,5 M€. 

La producció industrial 
puja un 15,9% en 
termes interanuals al 
març, l'increment més 
gran des del 2008.

Catalunya creix un 
0,3% en l’últim 
trimestre del 2020.

L’ocupació creix 
lleugerament durant el 
primer trimestre del 
2021, en 33.300 
persones.

Catalunya atreu més de 
1.500 M€ de fons 
competitius europeus 
en recerca i innovació 
en el període 
2014-2020.

Catalunya té 1.700 
startups que generen 
17.500 llocs de treball.

8,8 M€ al comerç 
detallista orientats a la 
reactivació econòmica i 
la transformació digital.

La indústria i 
l'agricultura 
experimenten un 
increment interanual de 
l'1,9% i de l'1,2% 
respectivament, en el 
primer trimestre del 
2021.

4,5 M€ per al 
desplegament de 
l'administració digital 
en l'àmbit de l'empresa 
entre el 2022 i 2026.

El Port de Tarragona 
s’incorpora al rànquing 
Top-30 dels ports de la 
Unió Europea. 

Seat, primer fabricant 
de l’automoció a l’Estat 
a usar robots autònoms 
a la planta.

El Pacte Nacional per a 
la Indústria ha executat 
1.668 M€ entre 2017 i 
2020.

Nova Àrea 5G a la 
Catalunya Central per 
als sectors 
agroalimentari, 
indústria 4.0, drons i 
repoblament rural.

Es destinen 3,7 M€ per 
reforçar programes 
d'atracció i retenció de 
talent científic.

Barcelona ha captat 
més de 2.800 M€ 
d’inversió en startups 
en els darrers 
cinc anys.

Veritas Intercontinental 
obre a Barcelona el seu 
primer laboratori de 
genòmica avançada a 
Espanya.
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S'han atorgat 54,1 M€ 
en ajuts a empreses i 
autònoms del sector 
turístic català.

Eliminats els mínims 
de facturació del cànon 
de l'aigua per al sector 
hoteler per al 2021 i 
2022, més de 5.900 
establiments se’n 
beneficiaran. 

7,9 M€ en ajuts per a 
projectes de recerca 
sobre l'impacte de les 
pandèmies al món.

Catalunya és la 
comunitat que ha donat 
més ajuts directes per 
la Covid-19, 1.794 
M€ a les 
empreses 
durant la 
pandèmia.

Programa temporal per 
reforçar la gestió 
d’ajuts a persones 
treballadores 
autònomes i afectades 
per un 
ERTO. 

1.794
M€

15,9%

4,5
M€

2.800
M€



Barcelona acull el 
primer centre de l’Estat 
espanyol dedicat a 
teràpies per a malalties 
incurables.

Nou model d'atenció 
emocional amb 
psicòlegs a través del 
SEM.

En funcionament un 
nou jutjat a Arenys de 
Mar.

Nou Grau en Ciències 
de l'Activitat Física i 
l'Esport al nou centre 
INEFC Pirineus.

Inaugurat el Centre 
d’Urgències d’Atenció 
Primària Maresme amb 
una inversió d’1,2 M€. 

La taxa d’atur a 
Catalunya baixa fins al 
12,9% en el primer 
trimestre del 2021.

Plataforma Forma't per 
formar, per millorar 
competències 
professionals de 
formadors i tutors de 
l'àmbit de l'FP per a 
l'ocupació.

La Generalitat i 
l'Hospital Universitari 
de Bellvitge 
col·laboraran en la 
prevenció de les 
malalties relacionades 
amb el joc.

Rècord de participació 
de centres i alumnes 
en el congrés 
Recerkids 2021 de 
foment de la recerca 
científica escolar.

5,13 M€ per a les obres 
d'ampliació i 
construcció de l'escola 
El Gegant del Rec de 
Salt.

Salut 4D, una nova 
eina per accedir a la 
història clínica dels 
pacients dels hospitals 
de l'ICS.

Nova línia d'ajuts de 
12 M€ per millorar les 
xarxes d'abastament 
supramunicipals.

97 platges i 22 ports 
esportius, guardonats 
amb la Bandera Blava 
2021.

23,7 M€ per al 
manteniment durant 4 
anys dels trams de les 
autopistes de la 
Generalitat que deixen 
de ser de peatge.

Inversió de 187 M€ en 
10 trens perquè 
Ferrocarrils de la 
Generalitat operi 
l'R-Aeroport.

El Govern envia ajuda 
humanitària a l'Índia 
amb la Fundació 
Vicente Ferrer i Open 
Arms, en resposta a 
l'emergència sanitària 
per la Covid-19.

13,4 M€ fins al 2025 
per al manteniment de 
la senyalització 
horitzontal a la xarxa 
viària.

Obres 
d’ampliació de 
la depuradora 
de Riudoms 
amb una 
inversió 
superior als 
4 M€.

8 M€ per a la millora 
de la transformació i 
comercialització 
d'aliments i la 
mitigació del canvi 
climàtic.

90 anys del Diari Oficial 
de la Generalitat de 
Catalunya.

S'instal·laran plaques 
fotovoltaiques a 30 
depuradores per un 
import de 3,3 M€.

Nou equipament a 
Barcelona per allotjar i 
acompanyar joves 
sense llar d'entre 18 i 
23 anys.

El Clínic, primer 
hospital de l’Estat 
espanyol en realitzar 
1.000 trasplantaments 
de ronyó de donant viu.

Nou centre de 
Salut Mental 
de Móra 
d’Ebre, de la 
Fundació Pere 
Mata. 

16,5 M€ per a la 
contractació de joves 
en pràctiques en el 
marc del 
Programa 
de 
Garantia 
Juvenil.
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16,5
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90è
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