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de Llefià 

Carles Puigdemont, convidat per la 
Junta de l'AV de Sant Joan de Llefià
Gran Sol, va assistir a l'acte de 
lliurament dels  premis Sant Jordi 
que atorga l'entitat i al pregó d'inici 
de les festes. 
  

El govern de la Generalitat asfalta 
els carrers de la Creu i Anselm Clavé. 
L'arranjament dels carrers consta d'un
reasfaltatge, on el ferm està desgastat
pel pas del temps i del trànsit, que 
millorarà la seguretat viària alhora 
que disminuirà l'impacte acústic. 

La Generalitat s'ha compromès a 
rehabilitar l'escola Lola Anglada i a
construir un edifici annex per acollir el
nou Institut al barri de Canyadó. 
El nou centre oferirà tres línies d'ESO 
i dues de batxillerat que cobrirà la 
demanda educativa del barri.
  

El Partit Demòcrata ha presentat una moció, que ha estat 
aprovada per demanar al govern de la Generalitat, que 
tingui redactat el projecte construcitu de la prellongació de 
la L1 del metro, entre Santa Coloma i Badalona, abans del 
2020, data en que finalitza la vigència de l'actual PDI. 
    

Conjuntament amb el PSC, hem presentat moció de suport
als veïns del carrer Sant Frederic, número 9, del barri de 
Llefià, que fa anys que reclamen, que el govern municipal, de 
forma subsidiaria, netegi un solar que es troba en un estat
lamentable de degradació i abandonament.    

Amb el vot en contra del regidor 
del Partit Demòcrata Pere Mtz. 
Carreté, entre d'altres, hem 
aconseguit tombar la moció 
que presentava el PP de rebuig 
a la celebració del referèndum
del proper 1 d'octubre a 
Badalona..

Hem aconseguit que es  
traslladin els contenidors
del carrer de les  nou cases, 
del barri de Bufalà. L'ubicació 
actual havia provocat diversos
accidents ja que estaven just
davant d'un pas de vianants i
tapaven la visibilitat.. 

Pere Mtz. Carreté s'ha adreçat al  
regidor de via pública per tal que 
es pinti i s'acoti  el carril bici del 
carrer Eduard Maristany, entre 
l'antiga llotja de pescadors fins la 
fàbrica de l'Anís del Mono, i així 
evitar atropellaments.
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