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Barcelona, aramésquemai!

Han passat nou mesos
des que el nostre pre
sident del Govern,
Mariano Rajoy, va

anunciar la candidatura d’Espa
nya perquè Barcelona sigui la no
va seu de l’Agència Europea del
Medicament (EMA).
Dilluns vinent coneixeremqui

na ciutat d’Europa serà la nova
llar de l’EMA. A Brussel∙les pren
drem una decisió transcendental
per al futur de tots, una decisió
que afecta directament la nostra
seguretat i la nostra salut com a
ciutadans i com a pacients euro
peus.
Espanya disposa d’un dels mi

llors sistemes nacionals de salut
delmón, amb una gran cartera de

serveis i una Organització Nacio
nal de Trasplantaments líder
mundial durant més de 25 anys
consecutius.
Amb el suport de la nostra

Agència Espanyola del Medica
ment, somlídersenassajosclínics
de teràpies avançades i medica
ments oncològics, amb la qual co
sa constituïm el hub d’innovació i
investigació biomèdica més im
portant del sudd’Europa.
Perònonomésdestaquemenel

sector delsmedicaments d’ús hu
mà, sinó que també destaquem
per la nostra tasca en medica
ments d’ús veterinari, ja que ocu
pem la primera posició en l’auto
ritzaciód’aquestsmedicaments.
Tot això no seria possible sense

la feina conjunta dels nostres ex
cel∙lents professionals sanitaris,
els investigadors, els pacients, la
indústria, així com l’esforç de les
comunitats autònomes.

Des del Govern d’Espanya hem
treballat intensament amb totes
aquestes fortaleses per presentar
una candidatura tècnicament
perfecta.
Segons l’informe d’avaluació,

realitzat per la pròpia Agència
Europea delMedicament, Barce
lonaés lamillorcandidaturad’en
tre les 19 que es presenten i és la
preferida pels gairebé mil treba
lladors que té aquest organisme.
Barcelonagaranteix lacontinu

ïtatde la feinaque fa l’EMA; l’ava
luació delsmedicaments sota cri
teris de qualitat, seguretat i eficà
cia al llarg de tot el seu cicle de
vidaperprotegir la salut dels nos
tres pacients.
Barcelonaésunaciutatconnec

tada almón, que no només dispo
sad’unagranxarxad’infraestruc
turesiserveis,sinótambéd’unex
cel∙lent ecosistema de centres
d’innovació, com el Sincrotró Al

ba, l’Institut deGenòmica, el Parc
de Recerca Biomèdica de Barce
lona i el Supercomputing Center.
Ésunaciutatacollidoraiquedona
la benvinguda al talent.
Com tots sabem, aquest últim

mes el camí ha estat ple d’obsta
cles. Alguns no ens ho han posat

fàcil i han posat en risc el futur de
projectes tan rellevants com
aquest. Però nosaltres continuem
apostant decididament per Bar
celona com a ciutat cosmopolita,
generosa, eficient i apassionada

per grans reptes europeus com
l’EMA. El nostre compromís amb
laUnióEuropeaésindestructible.
Des del Govern d’Espanya no

hem escatimat esforços per gua
nyar la candidaturaenbenefici de
Barcelona, deCatalunya i d’Espa
nya, perquè sabem que podem
oferir un valuós servei a Europa
des de l’excel∙lència sanitària es
panyola.
Amb aquesta candidatura hem

estat capaços d’unir l’esforç
col∙lectiu de totes les administra
cionspúbliquesi lasocietatcivilal
voltant de la idea que junts arri
bemmés lluny, que tots sumem.
Amb la candidatura de l’EMA

hem aconseguit reviure l’esperit
olímpic de Barcelona’92, fundat
en valors com la fraternitat, la
convivència, la il∙lusió i la unitat.
I aquesthade sereldestí deCa

talunya: una terra emprenedora
plena d’oportunitats, un viver de
talent i, endefinitiva,unagarantia
d’èxit.
MovetoSpain,Barcelonaiswai

ting for you!
Aramésquemai!

Barcelonaés lamillor
candidaturad’entre les
19queespresenten i és
lapreferidapels seus
gairebémil treballadors

Dolors Montserrat

D. MONTSERRAT,ministra de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat

Sant JoanDespí alçarà un
barri al costat del nouMini

URBANISME

JOSE POLO
Sant Joan Despí

Com va passar amb l’arribada
del RCD Espanyol a Cornellà de
Llobregat que va suposar con
truir el gran centre comercial
amb els cinemes que reben més
espectadors de tot Espanya,
l’aterratge del FC Barcelona
també està transformant una al
tra ciutat del Baix Llobregat,
Sant Joan Despí. Aquesta set
mana han començat els treballs
d’urbanització del sector de les
Begudes, situat al voltant d’on es
construirà el nou estadi Johan
Cruyff –ja contruintse–, que
substituirà l’actual Miniestadi, a
l’entornde la ciutat esportiva Jo
an Gamper, en el que es coneix
com la primera pedra del nou
Espai Barça.
Els treballs se centren ara en la

urbanització del futur barri de
800 habitatges on ara no hi ha
res. “Allà viuran entre 2.500 i
3.000 persones”, assegura l’al
calde de la ciutat, Antoni Pove
da. Per garantir un “creixement
sostingut”, es va modificar el pla
general metropolità (PGM),
d’aquesta manera s’ha rebaixat
la dimensió dels blocs, que van
passar d’estar projectats amb
una alturamàximadeplanta bai
xamés 24, a planta baixamés 10.
“Volemdonar resposta a la de

manda d’habitatge accessible
que tenen els veïns de Sant Joan
Despí”, afirma l’alcalde socialis
ta. Per això, el 40% d’aquests

800 habitatges, que ocuparan
17.563 metres quadrats, seran de
protecció oficial en diferents
modalitats com la compra o el
lloguer “en funció de les necessi
tats”. Aquests nous habitatges
protegits estaran gestionats per
l’empresa municipal ADSA, que
jaha construït dotzepromocions
que han creat 400 pisos nous,
més d’un centenar de lloguer.
“Serà un nou barri però tindrà

la mateixa qualitat en espai pú
blic i serveis que els altres”, afir
ma l’alcalde. A més dels blocs de
pisos, es crearan quatre zones
verdes que sumaran un total de
24.000 metres quadrats. S’ha
projectat construir una pista po

liesportiva i un pipicà per a gos
sos, entre altres serveis. Amés hi
ha 9.754 metres quadrats reser
vats per a equipaments i 10.016
més per a activitats comercials.
D’altra banda, també s’aprofi

tarà l’ocasió per recuperar dos
“edificis patrimonials” de la ciu
tat que necessiten una rehabi
litació: les masies de Pardals i
Can Felip que estan molt dete
riorades.
La construcció del futur barri i

de l’estadi Joahn Cruyff està
acompanyat amb millores en la
mobilitat de la zona per poder
absorbir la circulació prevista
sobretot per accedir i sortir del
futur equipament esportiu. Per
això està previst actuar a la sorti
dade laB23 ambundoble ramal
i ampliant els carrils de desacce
leració. Es tracta d’una sortida

que en determinatsmoments del
dia està congestionada. També
s’instal∙larà una pantalla acús
tica per protegir els habitatges
del soroll de l’autopista. Tindrà
gairebé 900 metres de longitud i
una altura superior als tres
metres. Finalment, per unir el
nou barri al de Torreblanca i a la
resta de la ciutat es crearà una
passarel∙la per a “vianants i ci
clistes”, just per sobre de les vies
del tren.
Els primers treballs, que tenen

un termini d’execució d’un any,
suposen la creació de dos nous
carrers que tindran més de 600
metres de llarg i 10 d’ample. Se
ran de plataforma única, amb ar
bres i carril bici. Després arri
baran tots els serveis bàsics com
el gas, l’aigua, l’electricitat, les
telecomunicacions, la telefonia i
la nova xarxa de clavegueram.
Aquestes noves vies connecta
ran el carrer Major amb el Camí
del Mig i el passeig del Canal,
que està tallat a l’altura d’on hi
haurà l’estadi Johan Cruyff, que
ha d’estar enllestit el 2019.c

Aquesta setmana
han començat les
obres d’urbanització
de la zona, que
acolliràmés de 2.500
nous veïns

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

Vista dels terrenys que hi ha al costat del futur estadi de Johan Cruyff

A l’entorn del futur
estadi Johan Cruyff
s’hi construiran
uns 800 pisos, el 40%
de protecció

El Barça dona suport a l’EMA
]El FC Barcelona ha ex
pressat el seu suport a la
candidatura de la capital
catalana per acollir l’Agèn
cia Europea delsMedica
ments (EMA), actualment
instal∙lada a Londres. El
FC Barcelona, que des del
Barça Innovation Hub li
dera una plataforma que
aposta per a l’aplicació pràc
tica del coneixement a tra
vés de la innovació, i que
té en la salut esportiva un

dels seus àmbits més relle
vants, considera que “acollir
l’Agència Europea delMe
dicament suposaria per a
Barcelona una contribució
excel∙lent al gran ecosistema
d’investigació que ja existeix
a la ciutat”. D’aquesta ma
nera, el Barça s’adhereix a
una última petició unànime i
transversal de totes les insti
tucions públiques i privades
de la capital catalana a favor
d’aquesta candidatura.


