www.barcelona.cat

Català

Servei de Premsa
Portada

Convocatòries de premsa

Notes de premsa

Dossiers de premsa

Contacte

Cercar a lʼArxiu...

Arxiu, Notes de premsa
Colau prioritza la reactivació immediata de la Sagrera i la inversió en transport públic en la
relació amb el govern de l’Estat
21/12/2016
L’alcaldessa i el nou delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, mantenen la primera reunió i acorden una relació institucional estable
Ada Colau valora positivament la nova etapa de diàleg però adverteix que les expectatives creades s’han de concretar de forma ràpida i urgent
Trasllada a Millo la necessitat d’abordar la regulació del lloguer abusiu per aturar una nova bombolla que ecta especialment a classes mitjanes i joves
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría visitarà en els propers mesos l’Ajuntament de Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el nou delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, han mantingut aquest matí la primera reunió institucional a
l’Ajuntament de Barcelona. Colau i Millo han coincidint en assenyalar dues qüestions prioritàries i urgents en l’agenda de la ciutat: la reactivació de les obres de la
Sagrera i la inversió en el transport públic, que en els últims anys ha experimentat un descens a l’entorn dels 100 milions d’euros. L’alcaldessa ha saludat
positivament el to cordial i positiu de la reunió i la voluntat expressada de diàleg. “El diàleg genera expectatives, i si no les volem decebre, ara s’han de concretar
de forma ràpida i urgent”, ha advertit Colau, que ha manifestat que les dues qüestions prioritàries que s’han posat sobre la taula es poden afrontar de manera fàcil i
immediata.

“És qüestió de voluntat. Tenim una urgència evident amb el finançament del transport públic, i es pot solucionar. I és necessari que en els primers mesos del 2017
tornin les obres a la Sagrera”, ha assegurat. L’alcaldessa ha defensat que per reactivar les obres de la llosa o per tirar endavant l’estació de Sant Andreu Comtal,
que ja té els projecte fet, no es necessari esperar a una nova actualització del conjunt dels treballs de l’estació intermodal de la Sagrera.
Ada Colau i Enric Millo, que han interromput momentàniament la reunió per assistir al minut de silenci convocat a la plaça de Sant Jaume en motiu de l’últim
assassinat d’una dona per violència masclista a Barcelona, també han acordat que per abordar les dues qüestions es facilitaran les reunions sol·licitades amb els
ministres de Foment i Hisenda, Iñigo de la Serna i Cristóbal Montoro. L’agenda pels propers mesos també incorporarà la visita de la vicepresidenta del Govern
espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l’Ajuntament de Barcelona.
L’alcaldessa de Barcelona també ha traslladat al delegat del Govern espanyol la necessitat que l’Estat abordi la regulació del lloguer abusiu, com ja fan París o
Berlín, una qüestió que afecta especialment les grans ciutats i que està perjudicant especialment a les classes mitjanes i a la gent jove. Colau ha advertit del risc
d’una nova bombolla immobiliària que expulsi la gent dels seus barris a causa de la impossibilitat d’evitar lloguers abusius.

