PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 100801

TARIFA: 19280 €

E.G.M.: 553000

ÁREA: 454 CM² - 40%

SECCIÓN: VIVIR

5 Mayo, 2019

4 LA VANGUARDIA

VIURE

EL DIETARI
D’‘EL MÓN

MUNICIPAL

Les noves promeses
de Colau en habitatge
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Ada Colau amb Lucía Martín i Janet Sanz ahir al barri del Poblenou

La candidata de
BComú assegura que
obligarà a dedicar
la meitat de les noves
promocions a pisos
assequibles
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Ada Colau va assegurar ahir que
obligarà els constructors a dedicar
a habitatge assequible la meitat de
les promocions que aixequin al
centre de la ciutat, als districtes de
Ciutat Vella i l’Eixample, i també
als barris del Poble Sec, Vila de
Gràcia, Camp del Grassot i el Poblenou. A més, el Consistori estudiarà la possibilitat d’estendre
aquesta iniciativa als barris de

Sants, Hostafrancs i les Corts.
L’alcaldessaicandidatadeBComú a revalidar el càrrec tractarà
d’aquesta manera de pal·liar els
problemes d’accés a l’habitatge
que es registren als racons de Barcelona més afectats per la gentrificació, l’encariment dels lloguers,
la falta d’habitatge públic, l’especulació immobiliària... I ho fa
apostant per reforçar una de les
mesures empreses pel seu govern
durant aquest mandat que més
l’enorgulleixen i de la qual més es
congratula, la que obligava a dedicar almenys un 30% de les noves
promocions a habitatge assequible. “Hem d’obligar el sector privat a corresponsabilitzar-se amb
el dret a l’habitatge a la ciutat”, va
dir ahir al costat dels números 3 i 6
de la seva llista, Janet Sanz i Lucía
Martín respectivament, en unacte
al Poblenou.

La veritat és que els resultats de
lapolíticad’habitatgedelscomuns
al capdavant de l’Ajuntament no
són els esperats, o almenys no els
anunciats quatre anys enrere.
Aquella promesa de 4.000 pisos
públics dista molt de la realitat
d’avui dia. A pesar d’això el bagatge de Colau en aquesta matèria
continua tenint molt crèdit entre
bona part de la ciutadania, i l’alcaldessa alcaldable va voler centrar
en aquesta qüestió un dels últims
actes previs a la intensa campanya
electoral que s’acosta. De fet, està
disposada a superar-se.
Colau també va prometre ahir
que durant el pròxim mandat el
parc públic s’incrementarà a
1.500 habitatges cada any. A més,
l’Ajuntament obrirà una nova oficina dedicada a combatre l’assetjament immobiliari i defensar els
drets dels llogaters.
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