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C I U T A T
Nou pas per 

construir el CEIP
de Bufalà

L�Ajuntament de Badalona
ha posat a disposició del
Departament d�Ensenya-
ment de la Generalitat la
parcel·la de propietat muni-
cipal qualificada d�equipa-
ment i de 7.609 m2, situada
al carrer del Molí de la
Torre, per tal que s�hi pugui
construir un centre d�ense-
nyament infantil i de primà-
ria al barri de Bufalà. 

Un supermercat
revifarà el mercat 
de Lloreda 

El consistori va aprovar en
el passat Ple el Pla especial
d�adequació del tipus d�u-
sos del mercat de Lloreda.
Actualment hi ha moltes
parades tancades i el ser-
vei de venda de productes
alimentaris variat que po-
dria oferir la instal·lació ha
minvat. Per solucionar el
problema, s�instal·larà un
supermercat a la primera
planta. La planta baixa
mantindrà el gimnàs, sense
modificar les condicions
d�origen com a espai de
magatzem.

Accés directe als
temes de consum al
web de l�Ajuntament

La portada del web de l�A-
juntament de de Badalona
(www.aj-badalona.es) in-
corpora des de mitjan fe-
brer un nou accés directe i
ràpid a tots els temes de
consum. Aquesta nova dre-
cera temàtica s�afegeix a
les que ja estaven disponi-
bles fins ara en aquest ma-
teix web i que permeten
accedir de manera fàcil a
les pàgines relacionades
amb l�economia, educació,
esports, medi ambient i tu-
risme.

B R E U S

La Junta de Govern lo-
cal ha aprovat el fracciona-
ment del Projecte de refor-
ma i consolidació de l�edifi-
ci de serveis de l�antiga
empresa Piher en tres fa-
ses susceptibles de ser
executades independent-
ment, atès que es corres-
ponen a tres apartats de
naturalesa diferent. 

La primera fase és la
d�arquitectura, amb un cost

de més d�un milió d�euros.
La segona etapa es dedi-
carà als revestiments i a la
pavimentació de totes les
sales i té un pressupost de
178.000 euros. La tercera
fase, de mobiliari comptarà
amb 105.000 euros.

El nou local dels músics
mantindrà la carcassa de
l�antiga fàbrica Piher, una
obra singular del prestigiós
arquitecte català Oriol Bo-

higas i s�inclourà en el
catàleg de patrimoni de la
ciutat.

El centre musical tindrà
una sala de concerts, di-
verses sales d�assaig i una
sala de gravació per als
grups novells. 

Pel que fa a la gestió de
l�equipament, l�Ajuntament
busca agents privats que
es facin càrrec d�una part
de les despeses.

Els músics tornaran a donar
vida a l�antiga empresa Piher

L�antiga fàbrica
Piher, situada 
al barri de Canyadó,
serà d�aquí a dos
anys un espai 
on els músics
de la ciutat podran
assajar, fer concerts
i gravar els seus 
treballs. 

Estat actual de l�antiga empresa Piher

El ple de l�Ajuntament
va aprovar per unanimitat
el mes de gener una moció
relacionada amb la cam-
panya Voluntaris per la
llengua.

Així, l�Ajuntament parti-
ciparà activament en la
campanya Voluntaris per la
llengua impulsada pel Con-
sorci per la Normalització
Lingüística juntament amb
Òmnium Cultural, que pre-
tén fer arribar el català a
tothom.

Per facilitar la difusió de
la campanya, Badalona

Comunicació emetrà fal-
ques i anuncis perquè tot-
hom que ho vulgui s�incor-
pori a la iniciativa.

Els voluntaris per la
llengua són persones que
dediquen una part del seu
temps a conversar en ca-
talà amb una persona que
està aprenent la llengua.

Al ple municipal també
es va aprovar la moció que
honora el lingüista menor-
quí Francesc de Borja Moll
posant el seu nom a un
carrer o a una plaça de la
ciutat.

Suport de Badalona als
voluntaris per la llengua


