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Jordi Basté

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

La plantofada més famosa dels últims anys, el crooner
més famós dels últims anys, l’epidemiòlegmés famós dels
últims anys, el conseller més popular dels últims anys i
l’home que està batallant més per una idea dels últims
anys.

Setmana 31

DILLUNS

DL

LabufetadadeWillSmithaChrisRockalagaladelsOscars
generauna indignacióglobalper l’acció/reaccióaunabro-
ma sobre l’alopècia de la dona de l’actor. Intolerable la
plantofada,lajustificacióieldiscurscomaguanyador.Però
eldebathihadeser,davantlaintolerànciadelquenodubta.
Em fa pensar un missatge de la meva amiga Janna: “Què
hauria passat si Chris Rock hagués comentat l’obesitat
d’una actriu i ella decideix pujar a l’escenari i clavar-li una
plantofada?Laresposta socialhauriaestat lamateixa?”.

Will Smith

DIMARTS

DM

ArriboaMadridper entrevistarundels croonersmés fa-
mososdelmón.L’esperoenunsalóde l’hotelMelià, pro-
per a la plaça Colón. El company tècnic Xavi Cupido
munta les cadires ambelsmicròfons, i una càmera de te-
levisió gravarà l’entrevista. Tot funciona bé amb els en-
carregats de la discogràfica fins que arriba en Samuel,
cap d’imatge de Bublé. Ordena que la càmera es mogui
pertrobarl’angledecàmeraadequati laposiciónostraha
de variar la prevista. Rareses. Per cert, Bublé, un encant.

Michael Bublé

DIMECRES

DC

EldoctorMitjàhaescritunllibrenou,Elmónqueensespe-
ra, iavuiarribaaElMónaRAC1perpresentar-lo.Comque
m’hellegitelllibreelsaludodonant-nosuncopdepuny.Al
text afirmaque estemcanviant lesmaneres de saludar. Li
comento que odio donar el colze i el puny, que efectiva-
mentherebaixatelnombredepetonsque faiga lagent.El
llibreexplicaelqueMitjàconsideraelserrorscomesosdu-
rant lapandèmia i quins sónels perills queens amenacen:
“Potserunaaltrapandèmiaelspròximscinquantaanys”.

Oriol Mitjà

DIVENDRES

DV

Avui és el primer dia de “presumpte” jubilat de qui ha estat
director general del COI (Comitè Olímpic Internacional).
Presumpte perquè continuarà com a assessor directe del
presidentThomasBachfinsal2025.Miróésquitreballamés
per il·luminar la candidatura de Catalunya i Aragó per als
Jocs Olímpics d’hivern del 2030. No ho diu, però entre el
COI,elCOE,elGovernd’EspanyaieldelaGeneralitatésge-
neral l’opinió sobre el lamentable error de Javier Lambán
actuantd’unamaneraintolerableambla“seva”candidatura.

Pere Miró

DIJOUS

DJ

El conseller de Salut lliura una fotografia al productor del
programa, JordiRamos. És enblanc i negre i hi haungrup
denens(delsanysseixantaosetanta)enunaescalinata.Fo-
tod’unaclasseescolar.Unad’aquellescriaturesésl’advocat
JavierMelero, ambquiArgimonmantéuna relació (gaire-
bé)epistolar.FaunsdieslivaregalarelnouCDdeBambino.
Resulta queArgimon iMelero van compartir aules i pati al
SAFAd’Horta, no lamateixa classe.Argimonva trobarper
casaaquesta fotografiadeMeleroa la “seva”escola.

Josep Maria Argimon

Igualmentesplantejacomunes-
pai d’investigació col·laborativa
(cotreball)atalldecentred’empre-
ses i creaciódeprojectesderivatso
empreses emergents que atreguin
emprenedors que vulguin desen-
volupar projectes en l’àrea de ma-
nufacturaavançada.Totaixòdotat
dels serveis tecnològics més avan-
çats per fer el salt a la digitalització
ambles tecnologies4.0.
El centre seria un referent

d’R+D+I a Badalona i la seva àrea
d’influència (Maresme,VallèsOri-
ental i Barcelonès), avalat per la
proximitat del Campus Diagonal-
Besòsde laUPC,quequedaràano-
més quatre parades del tramvia
quanesprolongui la líniaT4.
El centre tambéseràunexemple

de fabricació acadèmica, queapro-
ximarà les tecnologies a alumnes i
docents, amb la disposició d’eines
físiques del design thinking, per
ideariprototipar,tambédirigidesa
alumnesde formacióprofessional.
Dirigit als professionals, comp-

tarà amb un espai de fabricació in-
dustrial,queaprofitarà lestecnolo-
gies 4.0 i buscarà les fórmules per
integrar-les a les seves empreses.
Les instal·lacions disposaran d’un
espai de fabricació digital, tant en
l’àmbit de la impressió 3D com de
dissenyd’equips electrònics, robò-
tica iprogramació.
La CACI del futur es presenta

comunprojecte obert a la ciutada-
nia, ambexposicions permanents i
itinerants, cicles de debats i espais
d’auditori i conferències. Un espai
dedivulgacióiexperimentacióque
permetrà als ciutadans interaccio-
nar amb la tecnologia més actual.
En conclusió, la UPC presenta la
CACI com una nova oportunitat
dinamizadoraqueBadalonanopot
deixar escapar per impulsar les si-
nergies amb el centre d’investiga-
ció de Can Ruti, l’Institut Gutt-
mannoel teixit industrialdelsseus
polígonsindustrials,perexemple.c

LaUPCprojecta un centrede
fabricació digital aBadalona

FEDECEDÓ
Badalona

Ni elMuseudelCòmic ni l’Institut
de Recerca en Energia de Catalu-
nya (IREC). Finalment ha estat la
Universitat Politècnica de Catalu-
nya(UPC) laquehafetunpas ferm
per instal·lar als 4.500m2 de l’anti-
ga fàbrica de laCompanyia Auxili-
ardelComerçi laIndústria(CACI)
un espai de coneixement tecnolò-
gic ide fabricaciódigital.
La Fundació CIM-UPC, entitat

privada sense ànim de lucre amb
mésde30anysd’antiguitat, enquè
el patró és la mateixa universitat,
serà la principal aliada de la inicia-
tiva. La voluntat és convertir el
CIMen centre de referència inter-
nacional en manufactura avança-
da, en general, imanufactura addi-

La Politècnica estudia
crear a l’antiga fàbrica
CACI un nou espai
de coneixement
tecnològic

tiva (additive manufacturing o im-
pressió 3D) i indústria 4.0, en
particular.
S’investigarà en impressió 3D

aplicada a casos mèdics reals, una
de les líniesmés reconegudes de la
fundació. Alhora s’integraran més
tecnologies de manufactura, com
ara la substractiva (mecanitzada) i
les clàssiques adaptades a la indús-
tria4.0.Tambéesprojectaampliar
la líniad’impressió3Dactual,basa-
da fonamentalment en polímers, a
la fabricaciódepecesmetàl·liques i
ceràmiques.
L’eix vertebrador de laCACI se-

ràel campde lamanufacturaavan-
çada per col·laborar amb altres
centres, universitats i empreses
d’arreu del món, cosa que la con-
vertiràenunapropostadegranva-
lorafegit.

Elcentreampliarà
la líniad’impressió3D,
basadaenpolímers,a la
fabricaciódepeces
metàl·liques i ceràmiques

L’edifici fabril de la CACI està ubicat al litoralmarítim de Badalona
XAVI JURIO

Disponibilitat econòmica
n Tenir a la ciutat un centre
tecnològic de primer ordre
no surt de franc. Per això
certes fonts de l’Ajunta-
ment de Badalona es posen
en guàrdia i recorden que si
l’IREC no va formalitzar la
instal·lació a la CACI va ser
per la falta d’acord econò-
mic amb les administraci-
ons. Mentre que l’adequa-
ció del recinte fabril s’esti-
mava en uns 5 milions
d’euros, la corporació mu-

nicipal només n’oferia 2,
per la qual cosa calia buscar
la resta en altres circuits.
Les mateixes fonts assegu-
ren que si la intenció és
consolidar el projecte de
l’espai de coneixement tec-
nològic i fabricació digital
de la UPC, Badalona haurà
d’invertir un percentatge
econòmic per garantir el
que avui ja es considera
com una bona notícia en
l’àmbit polític.


