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L’Ajuntament de Bada-
lona ha presentat les tres
primeres promocions del
Programa Municipal d’Ha-
bitatge que suposa cons-
truir en un termini de tres
anys un total de 183 habi-
tatges, dels quals 119
seran habitatges protegits
a preu taxat, als barris de
Llefià, la Salut i Sistrells.
Aquestes promocions d’ha-
bitatges seran construïdes
per Regesa, societat urba-
nística del Consell Comar-
cal del Barcelonès.

La societat Regesa
assumirà el cost de les
operacions. La compra del
sòl i el pagament de les
indemnitzacions als seus
propietaris pujaran 1.200
milions de pessetes, i el
cost de la construcció serà
de 2.000 milions. Per fer
front a aquests 3.200 mi-
lions, una part dels habitat-
ges seran de preu lliure.

Per fer aquestes promo-

cions d’habitatge públic
caldrà expropiar 80 famí-
lies, que s’instal·laran pro-
visionalment a Montigalà.

El ple municipal del mes
de desembre va aprovar
les bases d’adjudicació
dels habitatges de promo-
ció municipal. Per entrar en
el sorteig cal complir
alguns requisits. Per exem-
ple, cal tenir més de 18
anys i estar empadronat a
Badalona fa més de tres
anys, entre d’altres exigèn-
cies. Les bases es poden
consultar a l’Ajuntament.

Dues de les promocions
d’habitatges estan molt vin-
culades al projecte Urban,
de remodelació de barris
deprimits amb fons euro-
peus, i que ara fa cinc anys
no es van poder portar a la
pràctica. En el cas del
carrer de Plutó suposa la
seva obertura i l’ordenació
urbana d’aquesta zona de
Llefià.

Habitatges del carrer de Plutó (Llefià alt)
Es faran 65 habitatges amb 216 places d’aparcament. Hi
haurà 1.418 metres quadrats de zona verda.

Habitatges del carrer de Numància (Sistrells)
A la confluència dels carrers de Numància, de Salvador
Espriu i a l’avinguda de Catalunya es faran 84 habitatges.

Habitatges del carrer de l’Estadi (Salut alta)
A la cruïlla dels carrers de l’Estadi i d’Isaac Albéniz es
faran 34 habitatges i 62 places d’aparcament.

H A B I T A T G E

Badalona tindrà tres promocions d’habitatges
públics a Llefià, la Salut i Sistrells en tres anys


