
Ciutat

La històrica fàbrica de Can Parera,
situada a l’avinguda de Martí Pujol a
l’alçada del passatge Maignon, ha
estat enderrocada.
Les operacions per enderrocar a-
quest edifici que feia anys que havia
deixat de treballar van començar el
passat 31 de juliol i han durat unes
vuit setmanes. El cost de l’enderroc
ha estat de 120.000 euros.
La superfície construïda que s’ha
enderrocat ha estat de 1.100 metres
quadrats. La primera dificultat per

portar a terme aquesta operació es
va trobar en els més de 2.000 metres
quadrats de sostre, ja que el fibroci-
ment (uralita) que cobria les naus es
va haver de retirar manualment per-
què conté elements potencialment
cancerígens.
La desaparició de Can Parera era
una vella reivindicació veïnal i dels
comerciants del Mercat Maignon, ja
que ara s’obren moltes possibilitats
a l’hora de reordenar aquesta impor-
tant zona del centre de la ciutat.

Can Parera ja forma part 
de la història de Badalona

Lliurats 74 pisos a Sant Roc
El conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
Francesc Baltasar, i l’alcaldessa de Badalona, Maite Ar-
qué, han lliurat les claus de 74 pisos de compra al barri de
Sant Roc dins del procés de remodelació del barri. Part
dels edificis de Sant Roc tenen patologies estructurals.

Mor el fotògraf Genís Vera
El passat 18 d’agost va morir el fotògraf Genís Vera, de 84
anys. Genís Vera, el fotògraf de Badalona per excel·lència,
va patir una inesperada malaltia que no va poder superar.
Havia treballat a la Revista de Badalona, a l’agència Efe i
als serveis de protocol de l’Ajuntament de Badalona.
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Crida del Museu
a entitats 
i veïns de Llefià
i la Salut

El Museu de Badalona fa una crida
als veïns, les entitats i les associa-
cions dels barris de Llefià i de la
Salut per demanar fotografies i
pel·lícules antigues o recents rela-
cionades amb aquests barris de la
ciutat per poder fer dues exposi-
cions.
Tothom que vulgui deixar material,
que serà retornat al seu propietari,
ha d’adreçar-se als punts següents:
● el dimarts al C. Cívic Torre Mena
● el dimecres a l’Associació Amics
de la Salut
● el dijous a la Biblioteca de Llefià
Xavier Soto
L’objectiu de la iniciativa del Museu
de Badalona és reconstruir la histò-
ria recent dels dos barris a partir d’i-
matges i records.
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