10 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA EN SUPORT AL PROJECTE
FUNCIONAL
DEL
“HUB
INTERNACIONAL
DE
CONEIXEMENT
PER
AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA PAU”, EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES I
AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ACCIÓ ESTRATÈGICA NEXT GENERATION EU.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la
moció següent:
“Santa Coloma de Gramenet conjuntament amb les ciutats de Badalona i Sant Adrià del Besòs
formen part d’una de les subcomarques amb més població de Catalunya, gairebé 400.000
habitants. El Barcelonès Nord és per tant un entramat urbà continu amb una gran interacció
entre els veïns i veïnes dels 3 municipis.
Actualment s’està tramitant el Pla director urbanístic del front litoral en l’àmbit de les Tres
Xemeneies (PDU) , que afecta directament als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.
La zona constructiva de Nau de Turbines i Tres Xemeneies s’ha identificat com una ubicació
idònia per crear el projecte funcional del “HUB INTERNACIONAL DE CONEIXEMENT PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA PAU”, projecte que ha de contribuir a la reactivació
econòmica i la cohesió social, així com de la reindustrialització del Baix Besòs amb activitats
relacionades amb la transició ecològica i la transformació digital.
El projecte té com a objectiu, per un costat, el disseny i la potenciació d’un espai (ecosistema
de coneixement) centrat en la promoció de la pau, els drets humans, el dret internacional, el
diàleg intercultural i la col·laboració en la promoció del benestar socioeconòmic dels pobles, i
de l’altre, potenciar-hi activitats científiques i tecnològiques en el camp de la Transició
Energètica i del Canvi Climàtic. Aquests objectius s’han dissenyat a través dels reptes i
objectius de desenvolupament sostenible en base als principis de la Societat del Coneixement
(formació, recerca, innovació-transferència-difusió).
La Comissió Europea en el Pla Next Generation EU per a reconstruir l’economia europea
després de l’impacte generat per la COVID-19 ha identificat com a prioritaris aquests àmbits de
transició ecològica i transformació digital que es recullen en el projecte funcional en l'àmbit de
les Tres Xemeneies fent d’unió entre els diferents pols de coneixement existents en el territori:
Campus d’Enginyeries i de l’Energia (UPC) Diagonal Besòs a Sant Adrià del Besòs-Barcelona.
Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) a Santa Coloma de Gramenet.
Campus de la Salut i Biomèdic de Can Ruti (UAB) a Badalona.
Alineat també amb el Pacte Nacional per a la Indústria i amb el Pacte Nacional per a la
Societat del Coneixement, el projecte haurà de donar resposta a les necessitats de formació
en competències relacionades amb les noves professions, la recerca i la innovació vinculades
a l’àmbit del desenvolupament sostenible.
Molt recentment, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un Acord de Govern
(GOV/168/2020) de 22 de desembre, pel que es promou un mecanisme de participació de la
Generalitat de Catalunya en el Projecte d’interès nacional HUB del Coneixement del
Barcelonès Nord. Àmbit de les Tres Xemeneies. Aquest decret coincideix amb la petició dels
Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona de presentar el projecte “HUB” com un projecte integrat
Catalunya-Next Generation EU, juntament amb el desenvolupament del Districte d’Innovació
Indústria 4.0 en els actuals polígons industrials del SOT (Sant Adrià) i de Badalona Sud.
Aquesta actuació, considerada com un projecte supramunicipal pel PDU, ha de generar un
avenç pels interessos de la població resident als barris propers, i, per tant, ha de concloure
amb un desenvolupament econòmic, mediambiental i social sostenible i de prosperitat a la

zona, amb noves oportunitats per a la seva gent i el desenvolupament de Santa Coloma de
Gramenet per tal de generar una ciutat amb un teixit econòmic de gran valor afegit.
Aquesta proposta ha d’atreure grups d’interès internacionals a diferents nivells, prioritzant la
formació, la investigació i la innovació, que permetin generar un nou teixit productiu que
esdevingui del Barcelonès Nord com un referent mundial on afrontar i respondre als reptes
presents i futurs més importants, enllaçant el clima, la salut, l’alimentació, la transició
energètica, i construint vectors fonamentals per aconseguir la pau i la seguretat internacionals,
posant de relleu l’Agenda 2030.
L’última finalitat d’aquesta activitat és millorar la qualitat de vida de la ciutadania, augmentant
el seu nivell de coneixement i la seva capacitat d’accés a un lloc de treball digne, i amb una
mirada global des de la consolidació del benestar local.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet participarà d’aquesta transformació de la
comarca que proposa el projecte funcional del HUB internacional de Coneixement per al
Desenvolupament Sostenible i la Pau, i de les accions coordinades que es desenvolupin amb
fons europeus com a HUB del Coneixement del Barcelonès Nord. Això suposa una oportunitat
immillorable d’aconseguir una capitalitat internacional, enfortir els projectes locals de ciutat a
nivell de coneixement i socials com el projecte de La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista, i millorar les condicions de vida de la ciutadania a partir de la
formació, l’ocupació i la reactivació econòmica.
Tot això també implica reclamar els recursos necessaris a les administracions competents i
vinculades al desenvolupament d’aquest Pla, així com liderar l’oportunitat d’aconseguir fons
europeus en aquest moment crucial, sumant esforços amb Badalona, Sant Adrià del Besòs i
altres administracions.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Manifestar la voluntat de recolzar el projecte funcional del “Hub Internacional de
Coneixement per al Desenvolupament Sostenible i la Pau” davant del programa Next
Generation EU, que té per objectiu ajudar els estats membres de la Unió Europea a la seva
recuperació i resiliència, rellançant la seva economia davant la crisi actual.
Segon - Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’estat Espanyol a que valorin el
projecte funcional de la zona de les 3 Xemeneies al voltant de la creació del “Hub Internacional
de Coneixement per al Desenvolupament Sostenible i la Pau” com un projecte amb voluntat de
ser un referent comarcal, nacional i internacional. Treballant el consens polític necessari entre
les institucions que han de facilitar l’aprovació del projecte funcional “HUB” i la seva execució i
aportant grans oportunitats a Santa Coloma de Gramenet i al conjunt del Barcelonès Nord.
Tercer - Valorar posar a disposició de les necessitats del projecte tots aquells recursos i
espais municipals que puguin generar sinergies positives amb la ciutat de Santa Coloma de
Gramenet per facilitar la generació d’aquesta oportunitat de futur per la ciutat. Espais de
promoció de l’emprenedoria i la reactivació econòmica (Grameimpuls), com l’antic hospital de
l’Esperit Sant o l’Escola de Restauració, per citar alguns exemples, poden esdevenir referents
internacionals en la sostenibilitat i la pau.
Quart - Valorar posar a disposició la Ciba com a espai d'innovació i economia feminista i
centre pioner en les polítiques d’igualtat de gènere. Com a equipament públic per a la
formació, l'ocupació, l’acompanyament de projectes culturals i de creació d'una nova economia
social, solidària i feminista, ha de desenvolupar el programa Dones & Pau, per esdevenir,
encara més, un espai de referència internacional, en aquest cas en els camps de la
sostenibilitat i la pau que són l’eix fonamental del projecte.

Cinquè - Traslladar aquests acords al rector de la universitat de Barcelona, al govern de
Catalunya, al Consell de ministre de l’estat Espanyol, a l’Ajuntament de Badalona, a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, al Secretari General d'Empresa i Coneixement i a la
FAVGRAM.”

