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Unes
xemeneies
de pel·lícula
El Clúster Audiovisual de
Catalunya anuncia la seva
intenció de convertir l’espai
en un motor del sector
audiovisual
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Proposen que les Tres Xemeneies
siguin un pol d’atracció
de creació audiovisual
La proposta té l’objectiu d’atraure l’interès
internacional i servir les empreses del país
El Clúster Audiovisual de Catalunya vol
convertir l’espai de les Tres Xemeneies
en un pol de creació audiovisual. Sota
el nom de Catalunya Media City, es vol
generar un flux d’activitat vinculada a la
producció de continguts, donant servei i
acollint empreses del sector però també
investigant en l’àmbit tecnològic noves
tècniques vinculades a nous formats i al
gruix de la indústria, des de la producció
de films fins a la publicitat. La proposta ja s’ha traslladat als diferents grups
polítics amb representació al Parlament
i s’està treballant amb la Generalitat per
determinar com fer-la efectiva, sempre en
convivència amb altres pols de producció

ja existents, com el Parc Audiovisual de
Catalunya, a Terrassa. L’objectiu del projecte és crear una infraestructura puntera
en l’àmbit tecnològic i de producció, i
que sigui capaç d’atraure la demanda de
rodatges a Catalunya en l’àmbit mundial.
La iniciativa s’ha presentat aquesta setmana al Mercat Audiovisual de Catalunya
(MAC) a Granollers, on el president del
Clúster, Miquel Rutllant, ha posat sobre
la taula els models de treball que tenen
productores internacionals com ara Netflix, que roden en diferents parts del món.
Per aquest motiu, disposar d’una infraestructura potent permetria a produccions
d’arreu del planeta posar la mirada en

Catalunya per a desenvolupar-hi els seus
projectes, tant en l’àmbit de localització
com de platós. “Volem crear una gran infraestructura, moderna i amb els darrers
avenços tecnològics en producció audiovisual i platós, però també laboratoris de
creació i de recerca perquè el Catalunya
Media City sigui un referent des d’un
punt de vista tecnològic”, va assenyalar
Rutllant durant la presentació del projecte
aquest dimecres.
Un projecte que aposta per la formació
El plantejament també aposta, en aquesta línia, per la formació en aquest mateix

Estat actual de les Tres Xemeneies

sector, amb la finalitat de potenciar tant
el talents tècnic com la creativitat en
l’elaboració de continguts. Tot plegat requereix d’espai, motiu pel qual s’aposta
perquè sigui un edifici emblemàtic com
ho és el conjunt de les Tres Xemeneies el
que aculli aquest futur centre de producció, així com el seu entorn. “És idíl·lic,
es basa en un edifici que és patrimoni,
una antiga central tèrmica que dibuixa el
‘skyline’ de Barcelona”, apunta Rutllant,
que assegura que es crearia un barri sencer que generaria riquesa i que vol ser
referent al sud d’Europa. La iniciativa beneficaria empreses del sector d’arreu, des
de les més petites a les grans: “Tots han
de poder-ne fer ús, és totalment transversal, no només pel que fa a la producció
de pel·lícules, també en l’àmbit publicitari”, afegeix.

El ple de Sant Adrià rebaixa la protecció de les Tres Xemeneies per ampliar els usos
El darrer ple de l’Ajuntament de Badalona,
del mes de setembre, va aprovar modificar
la protecció de les Tres Xemeneies per poder ampiar els seus usos que puguin tenir
l’espai en un futur. Una part dels grups polítics adrianencs van aprovar la introducció de diversos canvis en la declaració de
l’antiga central com a Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL) amb la intenció de poder
obrir aquest gran terreny a nous projectes que puguin venir. El PSC i Ciutadans
van votar a favor d’aquesta ampliació del
pla d’usos, Sant Adrià En Comú, ERC i
´Més van mostrar-se en contra i Movem
es va abstenir. L’alcaldessa de Sant Adrià,
Filo Cañete, va explicar durant el ple que
aquestes ampliacions té a veure en criteris

Fa 10 anys que les Tres Xemeneies deixaven de funcionar

d’eficiència i poder optimitzar recursos en
un futur. Cañete va assegurar que la Generalitat de Catalunya els ha fet arribar el
projecte creat pel Clúster Audiovisual de
Catalunya per convertir les Tres Xemeneies en la Catalunya Media City.
10 anys del seu tancament
L’actual central tèrmica de Sant Adrià de
Besòs, construïda per Copisa entre 1971 i
1976, és la quarta central elèctrica d’aquest
espai. Les anteriors foren, per ordre cronològic, Energía Eléctrica de Cataluña,
Badalona I i Badalona II. Ara fa 10 anys, el
2011, va tancar definitivament les portes,
però el seu final estava escrit molt abans.
De fet, el 2008, l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs va organitzar una consulta popular per consultar als ciutadans si les Tres
Xemeneies havien de seguir en peu, fet

que fou recolzat amb un 82%. Amb aquest
resultat, l’Ajuntament es va comprometre
que l’edifici seria conservat i convertit
en un equipament. L’any 2010 Endesa va
sol·licitar al Ministeri d’Indústria el permís
per tancar la central, cosa que va passar
le següent any i el 2012 va començar el
desmantellament de la central, excepte les
estructures de l’edifici de turbines i dels
tres conjunts de caldera-xemeneia.
Els anys 2016 i 2017, els ajuntaments de
Sant Adrià de Besòs i de Badalona respectivament, van declarar bé cultural d’interès
local l’edifici de turbines i les tres xemeneies. Això indica que el conjunt de les
Tres Xemeneies, a banda de ser catalogat i
valorat per part dels dos municipis, s’inclou
també a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i al Mapa
del Patrimoni industrial de Catalunya.
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Alcampo i Moda re- impulsen un nou córner de
roba de segona mà a Sant Adrià de Besòs
Es tracta d’una experiència pionera que inclou el supermercat adrianenc
Alcampo ha incorporat un nou córner
de roba de segona mà en el seu centre
de Sant Adrià de Besòs en col·laboració
amb Moda re-, iniciativa social promoguda per Càritas amb la finalitat d’afavorir la reutilització de roba així com
la inclusió sociolaboral de col·lectius
vulnerables. Aquesta iniciativa pionera a Espanya es va iniciar el passat
mes de maig a l’Alcampo de Sant Boi
de Llobregat i serà una fórmula que
s’estendrà al llarg de 2021 a altres centres Alcampo. El córner Moda re- està
gestionat per la Fundació Formació i
Treball (entitat promoguda per Càritas
Barcelona), està situat a la zona de tèxtil d’Alcampo i compta amb un assortiment d’aproximadament 500 referències amb preus que oscil·laran entre
els 2 i els 20 euros, i aniran variant en
funció de les diferents ofertes.

Imatge de famíla de la inauguració del nou espai d’Alcampo

Comencen les obres de la via
pedalable de l’antiga carretera
i el pont dels Passadors
D’altra banda, pacificarà i dignificarà la
zona, reduint els carrils per a vehicles i
augmentant la superfície i la qualitat de
l’ espai per als vianants: s’ampliaran les
voreres laterals entre el carrer Extremadura i el carrer del Ferrocarril, es definirà
una Rambla central amb arbrat entre l’av.
Guipúscoa i la Rambla ja existent, i es renovarà la il·luminació. El cost total de la
primera fase del projecte és de 2.064.517
€ (IVA inclòs). L’ Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) finançarà el 89,69%,
d’aquest import i l’Ajuntament el 10,31%.

Imatge virtual de com quedarà l’espai un cop acabin les obres

Fa poques setmanes han començat les
obres de la primera fase del projecte de la
via pedalable de l’antiga carretera i el pont
dels Passadors, que compren l’àmbit del
carrer Tibidabo entre el c. Extremadura i
la rotonda de l’Arc. L’actuació durarà uns

10 mesos i abastarà una àrea de 19.771
m2. Aquesta primera intervenció millorarà, d’una banda, la connectivitat amb
Barcelona, amb un carril bici continu
que enllaçarà la Rambla Guipúscoa i la
rotonda de l’Arc, on es tancarà el circuit.

Aposta per un Sant Adrià sostenible
El projecte de la via pedalable a l’antiga
carretera i al pont dels Passadors s’emmarca en el Programa metropolità de
desenvolupament de la Bicivia, la xarxa
que unirà tota la metròpolis barcelonina
amb un potent entramat de carrils bici.
Aquest projecte, que promou l’AMB, té
com objectiu impulsar l’ús de la bicicleta
com un mitjà de transport diari urbà més,
i seguir apostant per una mobilitat segura
i sostenible i una millora de la qualitat de
l’aire.

Alcampo aposta per l’economia circular
Alcampo ha incorporat un nou córner de
roba de segona mà en el seu centre de Sant
Adrià de Besòs en col·laboració amb Moda
re-, iniciativa social promoguda per Càritas amb la finalitat d’afavorir la reutilització
de roba així com la inclusió sociolaboral
de col·lectius vulnerables. Aquesta iniciativa pionera a Espanya es va iniciar el passat mes de maig a l’Alcampo de Sant Boi
de Llobregat i serà una fórmula que s’estendrà al llarg de 2021 a altres centres Alcampo. El córner Moda re- està gestionat
per la Fundació Formació i Treball (entitat
promoguda per Càritas Barcelona), està
situat a la zona de tèxtil d’Alcampo i compta amb un assortiment d’aproximadament
500 referències amb preus que oscil·laran
entre els 2 i els 20 euros, i aniran variant
en funció de les diferents ofertes.

XXIV Jornades
Solidàries a Sant
Adrià

Imatge d’arxiu d’una anterior edició de les jornades solidàries

Les Jornades Solidàries són unes jornades mitjançant les quals volem posar de manifest el dolor
que causen les morts i les desaparicions al Mediterrani de les persones que fugen del seu país i de
la seva llar per diferents motius buscant un lloc
segur per poder-hi viure en pau i llibertat. Per això,
i per conèixer de més a prop la situació, es podrà
veure l’exposició d’Stop Maremortum, ‘Rostres de
la Mediterrània’, de l’1 al 31 d’octubre al Polidor. El
dissabte 23 d’octubre, si el protocol actual a causa
de la Covid-19 ho permet, està previst de fer la
Fira d’Entitats de Solidaritat i Cooperació, amb la
participació dels grups de solidaritat i cooperació
de Sant Adrià i de ciutats veïnes. Per saber com se
senten les persones refugiades palestines es podrà veure, el diumenge 24 d’octubre a les 18 h, al
Casal de Cultura, l’obra FADWA, un espectacle de
Mar Casas i Clara Garcés sobre la vida i obra de la
poetessa palestina Fadwa Tuqan.
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El Mhic celebra el 90è aniversari 150 anys del padró de
de la II República
Sant Adrià de Besòs
L’arxiu muncipal publica el document
amb Jaime Martíne
Aquests dies s’està celebrant el
150è aniversari del padró municipal d’habitants de Sant Adrià de
Besòs, datat l’any 1871. L’estudi del
padró d’habitants de Sant Adrià ens
permet conèixer com era la localitat. Fa 150 anys, al poble hi vivien
297 persones, 145 dones i 152 homes. 196 persones eren nascudes

a Sant Adrià, 80 a la província de
Barcelona, 12 a la resta de Catalunya i 9 a França. També és interessant comprovar els oficis dels
veïns: jornalers, llauradors, boter,
carreter, cisteller, guardes de carril
i barreres, eclesiàstics, empleades
de fonda, mestre, minyones, paletes, sastres, serventes o teixidors.

Imatge de l’exposició que podeu visitar al Mhic

Fins el 30 d’octubre de 2021, a la
Sala Petita del MhiC podreu trobar
l’exposició 1936-1980. Tres generaciones bajo el mismo techo de
l’autor Jaime Martín. L’exposició,
comissariada per Cornellà Còmic,
s’inscriu dins el cicle d’activitats
de Vinyetes migrants. Còmic,

Diari de
Santa Coloma

migració i memòria que el MhiC
està portant a terme des del passat
mes de març sota la coordinació
de Lilianna Marín de Mas i David
Fernández de Arriba. Tanmateix des
del Museu de la Immigració de Catalunya s’ha volgut cercar un recurs
per donar suport a la celebració del

90è aniversari de la proclamació
de la Segona República. D’aquesta
manera, comencem la tardor amb
la commemoració d’aquesta efemèride acompanyda també per altres activitats expositives que aviat
se celebraran a l’Arxiu Municipal
Isabel Rojas.

Imatge del padró de fa 150 anys
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