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Els canvis sobre la idea
inicial eleven la inversió
prevista a 383milions

sinó l’una al costat de l’altra.
Les andanes i totes les ins

tal∙lacions relacionades es cons
truiranencavernaunavegada la
tuneladora hagi fet la seva feina
per unes zones on els estudis
geotècnics adverteixen de la
probablement més que compli
cada convivència amb les aigües
freàtiques.
Tots aquests canvis encarei

xen el projecte al voltant d’un
20% i eleven el total del pressu
post fins als 383milionsd’euros,
dels quals 315 corresponen a
l’obracivil iunamicamésde67a
les estacions. La complicació
dels treballs allarga el temps

d’execució des dels quatre anys
anunciats fins a sis, de manera
quedifícilmententraràenservei
abansdel 2028.
Elsprojectesconstructiusque

hauran de detallar com seran
exactament les tres noves esta
cions estan en procés d’adjudi
cació, i també la redacció dels
projectes de la superestructura
de via i catenària, de senyalitza
ció i enclavaments, alimentació
elèctrica, comunicacions i ins
tal∙lacionsnoferroviàriesdel tú
nel.Sónuntotaldesis licitacions
que s’adjudicaran abans que
s’acabi l’any amb un pressupost
d’1,7milions d’euros en conjunt.
Quan es resolguin aquests con
cursos, les empreses d’assistèn

cia tècnica disposaran de dos
anys per desenvolupar els pro
jectescorresponents,quepodri
en veure’s complementats en el
cas de la plaça Espanya i Fran
cesc Macià amb els projectes
pendents de construcció d’unes
estacions d’autobús subterràni
es per a les línies interurbanes
com les deMadrid, una vella as
signaturapendent.
Finsquetotaixòesresolgui,es

vol aprofitar el temps avançant
feina amb els serveis afectats.
Tots elsmoviments de cables de
telefonia, canonades d’aigua,
conductes de gas i altres ins
tal∙lacionssotalesvoreresquees
veuran afectats pel pas de la tu
neladora necessàriament s’han
de dur a terme abans de comen
çar amb l’obra gran. Aquestes
petites actuacions es licitaran
per separat perquè puguin
començar a principis de l’any
que ve i marcar així l’inici d’un
dels projectes d’infraestructu
resmésimportantsqueBarcelo
naveurà els pròximsanys.c

Ve de la pàgina anterior

Nou traçat de 4,1 km
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15.000 pisos –un 3,5% del total
que requereixen rehabilitació–,
i inclouria més de 35.000 veïns,
amb un impacte de 111 milions
d’inversió. El gruix més impor
tant dels ajuts (21,3 milions) es
destinaràa lescomunitatsdeve
ïns per executar obres estructu

rals que millorin les patologies
dels edificis que afectin la segu
retat, i especialment les actuaci
ons encaminades a millorarne
l’eficiència energètica.
En aquest sentit, el regidor

d’Emergència Climàtica i Tran
sició Ecològica, Eloi Badia, va
manifestar que un 20% de les
emissions de la ciutat provenen
del parc edificatori, i amb les re
habilitacions s’aconseguiria re
duir la demanda energètica de
les cases entre un 10% i un 30%.
Laconvocatòria la faelConsorci
del’HabitatgedeBarcelonaamb
les aportacions de l’Ajuntament
i la Generalitat, de les quals

aquest any un 90% van a càrrec
delConsistori, vadirMartín.
Preguntada sobre l’esborrany

de la llei d’HabitatgedelGovern
central que obligarà els ajunta
ments a compensar els promo
tors per destinar un 30% de les
noves promocions i grans reha
bilitacions a pisos socials, la re
gidora va manifestar que la llei
estatal “nonomésdonacobertu
ra” a la norma barcelonina, sinó
que“facilita” a altres ciutats “es
tendre” la mesura. Fonts muni
cipalsvanafegirquenoestàpre
vist fer cap modificació en la
normativa municipal per com
pensar els promotors.c

Inversiómilionària per
renovar el parc d’habitatges

JESÚS SANCHO
Barcelona

Barcelona té un parc d’habitat
ges envellit que la pandèmia en
cara ha visibilitzat més. De fet,
més d’un 65% dels edificis de la
capital catalana són anteriors al
1979, segons dades municipals.
Un dels grans reptes de la ciutat
passaperrenovarelspisos icon
vertirlos en més eficients des
del punt de vista energètic, un
dels aspectes clau dels futurs
fons europeusNextGeneration.
Per tal d’aconseguir aquest ob
jectiu l’Ajuntament va anunciar
ahirqueaquestanyobreunano
va convocatòria d’ajuts, per un
import de 36,9 milions, per re
habilitar finques, gairebé el do
ble que l’any passat, quan hi va
destinar 20,5milions.

La regidora d’Habitatge i Re
habilitació, Lucía Martín, va
destacar que el Consistori es vol
“avançar” a les exigències euro
pees,demaneraque“bonapart”
delessubvencionsesdestinaran
a la “lluita contra l’emergència
climàtica”. “A Europa aquesta
culturademanteniments’haen
tèsdesde famoltde temps.Aquí
anem un pas enrere i, per tant,
ens hem de posar al nivell que
se’ns demana en aquest mo
ment”, va apuntar la degana del
Col∙legi d’Arquitectes de Cata
lunya (COAC),AssumpcióPuig.
Els plans municipals preveuen
que se’n beneficiïn més de

L’Ajuntament de
Barcelona aprova
una nova línia d’ajuts
de 37milions per
rehabilitar edificis

Barcelonaconcedeixnovessubvencionsperactualitzarel seuenvellitparcd’edificis
XAVIER CERVERA / ARXIU

Lamesura pretén
beneficiarmés de
15.000 pisos i generar
una inversió de
111milions

L’alcalde
vol que el ple
decideixi si
la Ràpita és el
nomdel poble

ESTEVE GIRALT
Sant Carles de la Ràpita

La consulta popular no ha
aconseguit tancar el debat
històric sobre el nom de Sant
Carlesde laRàpita (Montsià).
Tot i que al plebiscit de diu
menge l’opció de canviar el
topònim pel de la Ràpita va
duplicar el nombre de vots
dels partidaris de mantenir
l’actual, enhonor aCarles III,
la insuficient participació ha
frustrat per molt poc
(200 vots) el canvi automàtic
denom.Ladiscussiósecentra
ara entre la voluntat del go
vernmunicipal (ERC)depor
tar el canvi de nom al ple de
l’Ajuntament, per la victòria
clara de la consulta, i els tres
partits de l’oposició (Junts,
PSC iMés Ràpita), que soste
nenques’hadedonarpertan
cat eldebat.
“El resultat ha estat clar.

L’òrgancompetentpercanvi
ar el nom és el ple”, va defen
sar ahir Josep Caparrós
(ERC), l’alcalde. El seu partit
va obtenir lamajoria absoluta
enlesúltimeseleccions,per la
qual cosa si volen els republi
cans podrien aprovar el canvi
en el ple. “Volemobrir un pe
ríode de reflexió perquè els
partitspolíticsdecideixin;vo
lem aclarir un debat històric.
Nopodemnotenirencompte
elsresultatsdelaconsulta”,va
afegir Caparrós. “Donem per
tancat el tema”, va respondre
la portaveu del grup munici
pal del PSC, Rosa Anglès. Un
dels arguments de l’oposició
ésqueelreferèndumnohain
teressat a la majoria de la po
blació. La participació va ser
nomésd’un26,7%.c


