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Jordi Hereu: 'Avui hem fet un pas imprescindible perquè l'estació intermodal de la 
Sagrera sigui una realitat'  
 
Consell de Ministres ha autoritzat avui al Ministeri de Foment a adquirir compromisos de 
despesa per valor de 204 milions d'euros, distribuïts en anualitats de 51 milions d'euros durant 
el període 2010-2013. L'Alcalde destaca que amb la decisió del govern es dóna compliment als 
pactes establerts amb el ministre Jose Blanco al darrer mes de maig.  
 
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, s’ha mostrat avui “molt satisfet” perquè el Consell de 
Ministres ha autoritzat al Ministeri de Foment a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a 
exercicis futurs per a finançar l’estació de la Sagrera. Hereu ha afegit que: “Avui hem fet un pas 
més perquè l’estació intermodal de la Sagrera sigui una realitat. Un pas imprescindible per a un 
fet històric que es la construcció de l’estació”. 
 
Per a l’alcalde Hereu la decisió del Consell de Ministres visualitza el grau de compromís en el 
compliment dels acords previs als que van arribar amb el ministre de Foment. “El ministre 
Blanco ha complert i el que durant dècades ha estat un somni ara serà una realitat. Hi haurà un 
abans i un després de les decisions sobre l’estació de la Sagrera”. 
 
El passat mes de maig, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el ministre de Foment, José 
Blanco; i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
Joaquim Nadal, van acordar la manera de finançar els 703 milions d’euros que costarà l’estació 
de la Sagrera. Així, 161 milions d’euros aniran a càrrec del Ministeri de Foment a través dels 
pressupostos de l’Adif, 255 els aportarà el Ministeri a través de la Disposició Addicional Tercera 
de l’Estatut de Catalunya i 287 milions seran a través dels aprofitaments urbanístics de 
l’estació. 
 
Així, el Consell de Ministres ha autoritzat avui al Ministeri de Foment a adquirir compromisos de 
despesa per valor de 204 milions d’euros, distribuïts en anualitats de 51 milions d’euros durant 
el període 2010-2013. L’anualitat de l’any 2009, amb la que es completarien els 255 milions 
d’euros que el Ministeri aportarà a través de la Disposició Addicional Tercera, es durà a terme 
mitjançant una transferència de crèdit a l’Adif. 
 
Les mesures aprovades pel govern consoliden les garanties de finançament de la construcció 
d’una estació que per l’Alcalde és més que una via de pas de l’alta velocitat per Barcelona. 
“Aquesta estació és un vell somni. No només servirà per unir-nos amb França sinó que 
vertebrarà les poblacions de   la zona nord del Besòs i generà un nou centre a Barcelona.” 
 
        


