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Ciutat

Les festes locals per al
2005 seran l’11 de maig 
i el 31 d’octubre
Les dues festes locals a Badalona
per a l’any 2005 seran l’11 de maig,
dia de Sant Anastasi, i el 31 d’octu-
bre, vigília de Tot Sants. Aquestes
dues festes locals seran retribuïdes i
no recuperables. La proposta s’ha fet
arribar al conseller de Treball i
Indústria de la Generalitat. La segona
Pasqua, dia 16 de maig –que tradi-
cionalment ha estat la segona festa
local–, serà el proper any una festa
de caràcter nacional.

Joan Mayné ha estat
nomenat nou director
del Museu de Badalona
Joan Mayné Amat ha estat nomenat
nou director del Museu de Badalona.
Francesca García Almagro, que fins
ara ha ocupat aquest càrrec, ha
estat nomenada cap del gabinet de
la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Joan
Mayné torna d’aquesta manera al
Museu de Badalona, on ja havia tre-
ballat anys enrere en diversos
càrrecs de responsabilitat.

El port de Badalona, 
present al Saló Nàutic 
del 6 al 14 de novembre
Del 6 al 14 de novembre es farà al
recinte de Gran Via de l’Hospitalet i
al Port Vell de Barcelona una nova
edició del Saló Nàutic en la qual el
port de Badalona hi serà present.
Enguany es podrà constatar l’avan-
çat estat de les obres quan falten
pocs mesos per acollir les primeres
embarcacions. També es mostrarà en
un audiovisual la relació del port amb
la ciutat ja consolidada. L’estand de
Marina de Badalona serà el número
166 i estarà situat al nivell 0 del
Pavelló 1 en el recinte de Gran Via.

Aquest passat mes d’octubre s’ha
posat en marxa el sistema de recolli-
da d’escombraries i residus amb els
nous contenidors soterrats ubicats a
les noves zones urbanitzades de la
façana marítima de Badalona.
Per aquest motiu, l’Ajuntament, a
través de la regidoria de Via Pública
de l’Àmbit dels Serveis del Territori,
va presentar a primers de mes els
nous vehicles que s’encarregaran de
la neteja i la recollida dels residus
en aquesta zona de la ciutat.
La recollida de la brossa domiciliària
es fa mitjançant la diferenciació en
cinc fraccions: orgànica, rebuig,
paper-cartró, envasos i vidre. Es
dóna, per tant, compliment a la legis-
lació de gestió de residus.

La tapa del contenidor està recober-
ta exteriorment per una xapa antillis-
cant i l’interior, per un aïllant tèrmic.
A l’interior hi ha un contenidor de 3
m3 de capacitat que disposa d’un
suport per ser elevat i buidat.
Per realitzar aquest servei de recolli-
da de residus es disposa d’un camió
recol·lector de 21 m3 de capacitat
amb ploma articulada per a l’eleva-
ció dels contenidors. El cost d’a-
quest camió és de 160.000 euros.
També hi ha un vehicle amb equip de
neteja per als contenidors que dis-
posa d’un grup de pressió d’aigua
calenta amb líquid detergent i desin-
fectant. El seu cost és de 90.000
euros. Finalment hi ha un vehicle per
a la neteja de vials i espais públics.

Els pisos de la façana marítima
estrenen contenidors soterrats

L’alcaldessa visita l’empresa Makro
El magatzem Makro, inaugurat l’any 1983 i ubicat a Pomar, ha remodelat les
instal·lacions. En el decurs de les habituals visites a empreses de la ciutat,
l’alcaldessa de Badalona, Maite Arqué, ha recorregut les naus de Makro.


