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L’APUNT

Crear teixit
econòmic
Marta Membrives

Els badalonins van triar que una part del pressupost
municipal es destinés a ajuts per a emprenedors que
volien iniciar el seu negoci a la Badalona. La idea ha
tingut com a resultat la creació d’una quarantena de
llocs de treball en catorze projectes empresarials que
han aconseguit un crèdit a interès zero finançat per
l’Ajuntament de Badalona i gestionat a través de la

fundació Acció Solidària Contra l’Atur. Un total de
270.000 euros s’han destinat a microcrèdits que han
contribuït a consolidar projectes ja en marxa o a fer
realitat idees emprenedores que creen ocupació. Una
iniciativa encaminada a enfortir el teixit econòmic i a
posar més fàcils les coses als que necessiten recursos
per tirar endavant un negoci.

Badalona concedeix
crèdits a catorze
projectes laborals
a El programa d’ajuts sense interessos ha creat 40 llocs
de treball a S’hi han destinat 270.000 euros
M.M.
BADALONA

Una cooperativa d’associacions de pares i mares
per gestionar activitats de
lleure educatiu, dues escoles bressol, un servei de coworking de fabricació digital, una cerveseria, un
negoci de missatgeria en
bicicleta, un gimnàs i un
restaurant vegetarià són
alguns dels negocis de Badalona que s’han beneficiat d’ajuts municipals per
començar la seva trajectòria o bé per consolidar-se.
Són, en total, catorze projectes laborals que donen
feina a una quarantena de
persones.
El programa #CreditBadalona ha estat impulsat per l’Ajuntament, que
ha qui veu les orelles al
llop. És evident que no podíem seguir creixent de
qualsevol manera, però ja
es comença a veure que
l’economia de la ciutat patirà si no es recupera un
flux de visitants normal. I
em temo que haurem de
tornar a fer promoció turística, en el sentit tradicional del terme. I jo ho
defensaré. Hi ha hagut alguns dirigents de grups
radicals que han jugat
amb la ciutat com uns hereus rics, gestionant l’herència familiar d’una manera frívola. En una ciutat potent, amb bons
pressupostos i bones xifres de creixement, hi ha
qui s’ha permès fer certs
discursos i decidir segons
què. I en la conjuntura actual, ja s’ha vist que això
ha estat un error.
Veu factible un acord
pressupostari amb el govern o ensuma que els
acabarà pactant amb el

Moment de la presentació dels projectes que participen al
programa impulsat per l’Ajuntament de Badalona. ■ EPA

PDeCAT?
Jo no em puc imaginar, ni
vull fer-ho, que la senyora
Colau arribarà a aquest
acord amb el senyor
Trias. Seria una regressió,
un gir a la dreta i la negació absoluta de l’essència
fundacional de BComú
que, com diuen ells, va
néixer per fer fora Trias
de l’alcaldia.
La seva posició respecte
del 155 era més crítica
que la del PSC?
Quan es va començar a
parlar d’aquesta mesura,
la música que sonava era
la d’intervenir l’autonomia durant mesos. I jo
m’hi oposava frontalment. I així ho vaig dir,
com també ho va fer el
PSC. I aquest 155 ha servit per convocar unes
eleccions –que el senyor
Puigdemont no va voler
convocar– on podrà participar tothom. Doncs benvinguda sigui aquesta
oportunitat. ■

hi ha aportat 270.000 euros procedents del pressupost participatiu, que va
ser decidit pels veïns i veïnes de la ciutat. La fundació Acció Solidària contra
l’Atur (ASCA) ha estat
l’encarregada de gestionar
els fons municipals que
s’han repartit entre les diferents propostes escollides en forma de microcrèdit sense interessos.
D’aquesta manera es volen finançar noves empreses i ajudar les ja existents
a generar ocupació a la ciutat.
En la primera edició del
programa s’hi han presentat 26 sol·licituds d’ajuts
per un import superior als
475.000 euros. Un cop
acabat el termini de presentació, s’ha fet un procés
de selecció de les peticions
per a la concessió finalment de catorze crèdits a
empreses o projectes d’empreses. En aquest procés
s’han analitzat els plans
d’empresa, que van tenir el
suport dels tècnics municipals de la Unitat de Foment Empresarial, s’han
fet entrevistes per valorar
les aptituds dels projectes i
s’han ponderat altres factors com ara, principalment, la creació d’ocupació per enfortir el teixit empresarial de la ciutat. ■

BADALONA

Nou sistema de
control semafòric
a Badalona
DIAGONAL MAR

BARCELONA

La reforma de Diagonal Mar, a tota màquina
Les obres de reforma del gran
centre comercial Diagonal
Mar de Barcelona van a bon
ritme amb una inversió de 34
milions d’euros, xifra que es
complementa amb entre 18 i
20 milions més desemborsats
pels operadors comercials del
centre, segons la gerent de

Diagonal Mar, Isabel Bofill. En
una trobada amb els mitjans
de comunicació, Bofill va explicar ahir que les obres del
complex s’acabaran al juliol
del 2018. La primera fase de
les obres consisteix a modernitzar i a adaptar les tres plantes del centre comercial des-

prés de 16 anys de la inauguració, el 2001. La segona preveu reformular la tercera planta de Diagonal Mar, que abans
era dedicada només a la restauració i a l’oci. I la tercera fase comportarà remodelar la
façana, tot i que encara no ha
estat aprovada. ■ REDACCIÓ

Badalona tindrà un nou sistema de gestió telemàtica de les
instal·lacions semafòriques
per mitjà d’un centre de control. Aquesta és una de les millories de la xarxa que es podria obtenir un cop l’Ajuntament ha acordat la compra
dels semàfors amb òptiques
de tecnologia led que fa deu
anys que són instal·lats. En un
primer moment, el sistema de
control funcionaria en dues
de les artèries principals de la
ciutat, les avingudes de Martí
Pujol i d’Alfons XIII. ■ M.M.

