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Tot està llest perquè les
màquines comencin a tre-
ballar en les pròximes set-
manes. Després de l’apro-
vació definitiva del pla de
reparcel·lació, el pas se-
güent és començar a ex-
ecutar el pla especial de re-
forma interior (peri), que
fa ja més de cinc anys que
es va donar a conèixer. Se-
gons expliquen fonts del
Consorci del Besòs –òrgan
polític que gestiona la
transformació del marge
dret del riu–, les màquines
començaran en menys
d’un mes els enderrocs
dels edificis de la meitat
oest del barri, entre el car-
rer Cristòfol de Moura i
l’autopista. En aquesta
part, on hi viuen una dese-
na de veïns, s’han d’aixe-
car els blocs per a reallot-
jats. Fins que no s’hagin
acabat aquests blocs no es
començaran a tirar a terra
els edificis de la meitat est,
entre els carrers Cristòfol
de Moura i Llull. Per a
aquesta desena de veïns
que viuen a la meitat oest,
la promotora Residencial
Urbemar es troba actual-
ment buscant habitatges
provisionals. De moment,
ja n’ha trobat per a un pa-
rells de famílies.

El que sí que ha de co-
mençar-se a fer a la meitat
est són les feines d’urba-
nització dels carrers.
Aquestes feines es preveu
que comencin entre els
mesos de setembre i octu-

bre d’aquest any. Tant
l’enderroc de la meitat
oest com les tasques d’ur-
banització de tot el barri ja
han estat adjudicades.

D’aquesta manera, es
començarà a visualitzar la
transformació total del
barri, que podria acabar-se
de manera definitiva el
2011, tres anys més tard
del que es va preveure ini-
cialment. El pla preveu la
construcció de 527 pisos
de protecció i 853 de lliu-
res. Una escola, un hotel i
un centre comercial són al-
tres espais previstos per la
reforma.

Les obres de transformació del
barri de la Catalana, a Sant Adrià,
començaran en menys d’un mes
Les feines s’iniciaran amb l’enderroc dels edificis situats a la meitat oest

� A pocs dies de l’inici de les obres, l’associació de
propietaris de la Catalana continua negociant les
condicions del seu trasllat. Saben que rebran un pis
cadascun, però ara negocien rebre també una plaça
de pàrquing. El president de l’associació, Jordi
Abellan, es mostra esperançat de poder aconseguir-
ho ja que els pisos que s’han de construir es faran
amb plaça d’aparcament. No obstant això, els mo-
tius que encara no ho han fet possible són estricta-
ment econòmics. Segons explica Abellan, en total
es tractaria d’unes 45 places d’aparcament. La pro-
motora, Residencial Urbemar, fa un mes que co-
neix aquesta petició, però encara no s’ha pronun-
ciat. Aquest diari va intentar posar-se en contacte
ahir amb els directius de la promotora immobilià-
ria, però no va obtenir cap resposta.

� La transformació urbanística del
barri de la Catalana, a Sant Adrià, es-
tà a punt de començar. Després de
mesos de negociacions amb els pro-

Les cases de la meitat oest seran les primeres a anar a terra. / G.A.

GERARD ARIÑO / Sant Adrià de Besòs pietaris, de redaccions dels projectes
i expropiacions, tot està a punt per-
què les màquines comencin a treba-
llar en menys d’un mes. Les prime-
res feines consistiran en l’enderroc

de les edificacions situades en la
meitat nord del barri, entre el carrer
Cristòfol de Moura i l’autopista. Des
de fa uns dies, es duen a terme els tre-
balls previs de neteja de l’espai.

Una plaça de pàrquing

� L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) va infor-
mar ahir sobre els resultats
preliminars de les mostres
que van prendre dissabte
quan es va produir el ves-
sament a la platja de Bada-
lona. Les analítiques han
demostrat que hi havia una
certa presència de dissol-
vent, tot i que des de l’ofi-
cina d’informació no van
explicar la seva procedèn-

cia. Tot i així per la seva
composició podria ser tant
de naturalesa industrial
com urbana. Aquest fet
podria dificultar conèixer
la seva procedència i hipo-
tèticament obrir algun ex-
pedient. Però en els prò-
xims dies s’espera que
se’n coneguin més detalls.
El vessament que es va
produir dissabte durant
més de cinc hores va oca-
sionar que anessin a parar

al mar litres i litres d’un lí-
quid de coloració blanca,
que podria ser el dissol-
vent detectat, i d’aigües fe-
cals. Aquesta situació va
mobilitzar la regidoria de
Medi Ambient, que va re-
comanar que ningú es ba-
nyés fins dilluns en tres
platges del litoral, la del
Coco, la del Petroli i la de
l’Estació. Però els siste-
mes d’avís no van acabar
de funcionar i, a més, l’al-

caldessa va desacreditar
Medi Ambient en afirmar
que banyar-se a la platja
era totalment segur. Fonts
de l’ACA van considerar
adequada la decisió de tan-
car la platja per motius de
seguretat i prevenció.
L’oposició ja ha criticat les
discrepàncies dins el ma-
teix govern sobre aquesta
situació i ja han demanat
rebre més informació so-
bre l’incident.

L’ACA detecta dissolvent en les mostres
del vessament a la platja de Badalona
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� El Teatre Zorrilla és el
marc aquesta setmana de
l’actuació de dos badalo-
nins destacats en el món de
la música flamenca i el
teatre. Avui el cantant Mi-
guel Poveda presentarà el
seu primer disc en català
davant dels espectadors de
la seva ciutat natal. Per al
director del teatre, Joan
Anton Sànchez, aquest re-
trobament representa una
forma d’aglutinar diversos
tipus de badalonins: «Pel
ritme de venda d’entrades
hem pogut comprovar que
hi assistiran amants del
flamenc però també perso-
nes que estan encuriosides
a conèixer el nou treball de
Poveda.» El cantant viu
actualment a Sevilla i ha
estat des de la capital an-
dalusa on ha compost els
temes del seu últim treball.
La seva inspiració princi-
pal ha estat la lectura de lli-
bres de poetes catalans,
entre els quals destaca
Joan Brossa, però també
altres de contemporanis
menys coneguts. Sànchez
considera que el nou disc
del cantaor té doble mèrit
ja que «tot i ser de Badalo-

na la seva llengua materna
és el castellà». Per aquest
motiu, el director del tea-
tre considera que l’es-
pectacle d’aquest vespre
«reflecteix a la perfecció
la naturalesa de Badalona,
en què es mesclen totes les
tendències». L’actuació de
Poveda comença a dos
quarts de deu del vespre i
el preu de l’entrada és de
14 euros.

Demà serà el torn d’una
altra «tornada a casa» d’un
badaloní que ha traspassat
les fronteres de Catalunya.
Es tracta de l’actor Jordi
Dauder, que representarà
l’obra (No) en el nostre
nom. La representació és
una lectura dramatitzada
de diversos poemes, de di-
ferents èpoques i períodes,
en què els autors parlen so-
bre les guerres i el concep-
te de la pau. Dauder repre-
senta aquesta obra des de
fa uns dos anys i la cita de
demà serà una de les últi-
mes abans que acabi la se-
va gira. El preu de l’entra-
da són 12 euros i el recital
començarà a dos quarts de
deu. Les entrades es poden
comprar a les taquilles del
teatre.

Miguel Poveda i Jordi
Dauder presenten

espectacles avui i demà al
Zorrilla de Badalona
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Miguel Poveda, durant una actuació. / L.B.

� La Televisió de Badalo-
na (TVB) va triplicar l’au-
diència durant el programa
especial de la nit de Sant
Anastasi. Segons el barò-
metre d’audiència Sofres,
més de 65.000 persones
van connectar amb la tele-
visió local de la ciutat per
veure la cremada del di-
moni en directe per prime-
ra vegada en la seva histò-

ria. La quota d’audiència
va ser d’un 11% i respecte
a l’audiència habitual va
créixer un 378% ja que
normalment la quota habi-
tual dels dimecres a la nit
és d’entre 13.000 i 15.000
persones.

A més, l’empresa So-
fres va facilitar les dades
d’audiència de tot el 10 de
maig, que va superar les
100.000 persones.

Més de 65.000 badalonins
veuen la cremada del

dimoni per la televisió local
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