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LaUPC s’erigeix enmotor
de transformació del Besòs

FEDE CEDÓ
Sant Adrià de Besòs

L’impuls que la Universitat Poli
tècnica de Catalunya (UPC) im
primeix al campus DiagonalBe
sòs ha generat una nova dinàmica
territorial que marca la transfor
mació de l’Eix Besòs. Ahir es va
presentar el parc del campus i es
va col∙locar la primera pedra del
nou edifici universitari que acolli
rà petites i mitjanes empreses,
startups i espais de treball com
partits per a autònoms i emprene
dors que estan relacionats, direc
tament o indirectament, amb
l’àmbituniversitari.
L’obertura del parc del campus

DiagonalBesòs, la nova zona ver
da de 20.000 m² que connecta la
rambla de laMina amb el port del
Fòrum, obre un nou accés al mar
no només per a la comunitat uni
versitària, sinó per als veïns dels
barris del Besòs i el Maresme de
Barcelona i de la Mina de Sant
Adrià, el port i el mateix campus.

Ambun pressupost de 3,6milions
perdesenvolupar laparcel∙laP1,el
nou parc, que disposarà de zona
infantil i una pista de futbol i de
bàsquet, també ha permès millo
rarelpas sota laRondaLitoral.
La inauguració del nou espai

verd ahir va ser el preludi de la
col∙locacióde laprimerapedradel
futur edifici, que té un pressupost
de 16 milions, a la parcel∙la E, de
7.235m²destinatsapetites imitja
nes empreses. A l’edifici d’activi

tat econòmica s’ubicaran empre
ses sorgides de grups ja existents i
amb presència al campus, o que
prioritàriament treballin en les
mateixes àrees d’investigació. Es
preveu que s’inauguri el març del
2023 i disposarà d’una capacitat
pera700persones.
L’acte protocol∙lari no va estar

exemptd’unmarcat to reivindica
tiu per part de l’alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Joan Callau, que
va recordar la controvèrsia amb
l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci del Besòs i els tres ajun
tamentsdelBarcelonèsNord“que
ens hem coordinat per reclamar
un impuls al territori”, cosa que
xocaamb lesdecisionsde lapresi
denta del Consorci del Besòs, Ja
net Sanz, també segona tinenta
d’alcalde de l’Ajuntament de Bar
celona. Callau va aprofitar la tri
buna per fer una crida a totes les
administracions “perquè apostin
per l’Eix Besòs amb un pla d’im
pactecontra ladesocupació”.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada

Colau, que vaobrir el tornd’inter

vencions, va lloar que el campus
sigui el motor de creixement i
d’“una nova dinàmica territorial”
que enriqueix el territori amb la
presència de 3.000 estudiants i
400 docents. La batllessa va res
pondrealescrítiquesdelsalcaldes
de Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià assegurant
que “reforçar l’Eix Besòs és una
prioritat per a nosaltres”, i també
va recordar al seu homòleg adria
nenc que “sempre ens tindràs al
costat”.
Enel seu tornd’intervenció, Ja

net Sanz, com a presidenta del
Consorci del Campus Diagonal
Besòs, també va replicar als seus
crítics i els va recordar que “el Be
sòs ens importa moltíssim”, si bé
també va reconèixer que fins fa
poc era un espaimetropolità obli
dat. Per això, va assegurar que
“treballem perquè sigui un espai

central que connecti el milió de
persones dels barris veïns” i per
quèelcampussiguiel“motorde la
transformació econòmica del ter
ritori, elmotordelBesòs”.
El conseller d’Empresa i Conei

xement de la Generalitat, Ramon
Tremosa, que va tancar l’acte pro
tocol∙lari, va recordar que la zona
delBesòs és “probablement la que
pitjors indicadorseconòmicstéde
Catalunya”, demanera que va ad
vocarper “transformar la realitat”
a través de la Universitat i el Hub
de les Tres Xemeneies com a font
de progrés econòmic i social. Tre
mosa va dir que l’indicador d’èxit
del centre universitari del Besòs
“és l’èxode de professors cap
aquest centre”, però que tot i això
un problema comú aCatalunya és
la falta de connexió i transparèn
cia “entre les fonts de coneixe
mentcomlesuniversitats i lesem
preses”.
Per la seva banda, el rector de la

UPC,FrancescTorres,vadestacar
queel campusdelBesòs ésunèxit
gràcies a la complicitat de les ad
ministracions en la transformació
de l’entorn. Actualment l’àmbit
universitaridisposadequatreedi
ficisenmarxa:undedocència,dos
d’investigació i la residència d’es
tudiants. Una vegada el projecte
del Besòs estigui desenvolupat to
talment laUPCtindràaSantAdrià
13edificis iunacomunitatprevista
de 15.000persones.c
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La inauguració del nou
parc del campus
del Besòs a Sant Adrià
és el preludi d’un
nou edifici per a
la universitat

L’AjuntamentdeBadalonadestina
78milions a inversions fins al 2024
F. CEDÓ Badalona

L’Ajuntament de Badalona va
aprovar ahir el pressupost d’in
versions més gran dels últims 30
anys: 78milions d’euros per a 190
actuacions de millora dels barris
de la ciutat. Els vots favorables
del grup municipal del PSC van
facilitar l’aprovació impulsada
pel govern del PP amb les abs
tencions d’ERC i Badalona en
Comú Podem. Només Guanyem

Badalona enComú i JxCat hi van
votar en contra.
Les inversions previstes desta

quen pel volum que destinen a
sanitat i educació, amb set mili
onsper a l’ampliació de l’hospital
Municipal i la construcció de les
escoles Badalona Port (7 mili
ons) i Ventós Mir (6,5 milions),
dues guarderies (3.8 milions) i
una biblioteca nova (2 milions).
Altres inversions previstes són

la construcció d’una piscina mu

nicipal (12milions), la rehabilita
ció i remodelació de la comis
saria de la Guàrdia Urbana (1mi
lió), la millora del clavegueram i
l’asfaltatge de carrers (3 mili
ons), la construcció d’un nou
pavelló esportiu cobert (800.000
euros), millores en 33 instal∙laci
ons esportives (10,5 milions),
l’homologació de les pistes d’at
letisme Paco Águila (1,1 milions),
la remodelació del parc del Gran
Sol (3 milions), de les places

Josep Tarradellas (1,5 milions) i
Trafalgar (900.000 euros), lami
llora de totes les biblioteques
municipals (700.000 euros) o
la rehabilitació d’edificis histò
rics de Ca l’Arnús (1,5 milions
d’euros).
Durant el debat plenari, els

partits de l’oposició van criticar
que es tracta d’un projecte d’in
versió amb una clara ideologia
política. En aquest sentit, l’alcal
de, Xavier García Albiol, va re
treure als crítics, en especial
Guanyem i JxCat, haver votat en
contra de les inversions propo
sades. Va recordar que quan va
estar a l’oposició durant el
govern de Dolors Sabater es va
abstenir “per respecte als veïns”.

El popular va rebutjar les acusa
cions i va preguntar si és ideolo
gia construir dues escoles i dues
guarderies.
També va sortir al pas de les

crítiques dels partits a l’oposició
el portaveu del PSC, Rubén Gui
jarro, a qui van recriminar haver
pactat el pressupost amb el PP.
En aquest sentit, el socialista va
defensar que la seva manera de
procedir no és l’habitual d’“opo
sició a l’ús, oposantse a tot”, sinó
que, comque es tracta d’unpartit
que és una alternativa de govern,
per responsabilitat han apostat
pels pactes, però no necessària
ment amb forces polítiques, sinó
pels “pactes amb els veïns de
Badalona”.c

L’alcalde de Sant
Adrià reclama
que la Politècnica sigui
la porta d’entrada
al BarcelonèsNord
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Panoràmica del nou parc del campus del Besòs, a prop del barri de laMina
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Ada Colau durant la col∙locació de la primera pedra

Elrector,Francesc
Torres,destacaque
elnouedifici seràun
ecosistemad’empreses
vinculadesalcampus


