
 

 

Acords de Govern. 22.12.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

14

El Govern impulsa el Hub del coneixement del 
Barcelonès Nord a la zona de les Tres Xemeneies amb 
els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs 
  

 El Consell Executiu ha encarregat al Departament d’Empresa i 
Coneixement preparar la participació en el projecte, que es farà 
conjuntament amb els dos consistoris 
 

 El projecte s’ha d’ubicar en l’àmbit de les Tres Xemeneies, zona que 
s’ha identificat com una ubicació idònia per crear una plataforma 
internacional de coneixement per al desenvolupament sostenible i 
la pau 
 

 L’objectiu és que contribueixi a la reactivació econòmica i a la 
reindustrialització de la zona 
 

El Govern ha encarregat al Departament d’Empresa i Coneixement la 
preparació de la participació de la Generalitat de Catalunya en el projecte 
d’interès nacional Hub del Coneixement del Barcelonès Nord, que s’ubicarà a 
l’edifici de les Tres Xemeneies i que s’impulsarà conjuntament amb els 
ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià del Besòs. El projecte consisteix a 
crear un hub internacional de coneixement per al desenvolupament sostenible i 
la pau. 
 
En el termini màxim de sis mesos, el Departament haurà de presentar una 
proposta de programa de gestió funcional, que haurà d’estar en línia amb el Pla 
director urbanístic del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies, actualment 
en tramitació. El document haurà d’incloure tant la definició de les activitats a 
implantar als edificis de la Nau de Turbines i les Tres Xemeneies i al nou àmbit 
d’activitat econòmica adjacent, de 92,3 hectàrees, com els instruments que 
garanteixin la participació dels diferents departaments de la Generalitat 
implicats en el projecte i la coordinació amb les diverses administracions que hi 
prenen part. 
 
La zona s’ha identificat com una ubicació idònia per crear aquest projecte, que 
ha de contribuir a la reactivació econòmica i a la reindustrialització del país amb 
activitats relacionades amb la transició ecològica i la transformació digital, que 
són dos dels àmbits prioritaris identificats per la Comissió Europea en el Pla 
Next Generation EU per reconstruir l’economia europea després de l’impacte 
generat per la Covid-19. 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. 
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A més de posicionar internacionalment Catalunya en l’àmbit de l’Agenda 2030, 
en la transició ecològica i en el de la transformació digital, el Hub del 
Coneixement del Barcelonès Nord ha de contribuir també a la dinamització 
d’aquesta àrea, una de les més afectades per la crisi social i econòmica 
generada per la Covid-19 i que encara arrossega seqüeles de l’anterior recessió 
econòmica. El projecte ha de facilitar l’accés a formació en competències 
professionals relacionades amb la indústria 4.0 a joves i persones 
desocupades, aglutinar emprenedors i talent al voltant dels tres ecosistemes de 
la regió (enginyeries, salut i tecnologia mèdica, alimentació i seguretat 
alimentària), i dignificar un sector litoral amb criteris de biodiversitat i 
sostenibilitat, amb la finalitat de reduir les desigualtats i el risc d’exclusió social 
i posar les bases per a un nou model econòmic més sostenible i competitiu. 
 
En l’activació i desenvolupament d’aquesta zona hi participen el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i l’Ajuntament de Badalona. Aquests dos 
consistoris ja han aprovat, mitjançant els corresponents plens extraordinaris, el 
seu posicionament favorable al projecte, que s’ha ratificat en una reunió en què 
van formalitzar el seu compromís a treballar-hi conjuntament. 

  


