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El Govern fa costat a la vaga
feminista i suspèn l'agenda
institucional del 8-M
Membres de l'executiu se sumaran a les mobilitzacions i Elsa Artadi sosté que hi
ha "motius legítims" per seguir la convocatòria

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en roda de premsa aquest dimarts | Govern

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts que el Govern farà
costat a la vaga feminista d'aquest divendres amb la suspensió de l'agenda institucional i de les
reunions previstes per al 8-M. "Hi ha motius més que legítims perquè es pugui fer amb total
llibertat. La vaga va més enllà de la feina remunerada", ha assegurat en la roda de premsa
posterior al consell executiu.
Artadi ha indicat que hi haurà membres del Govern que assistiran a les mobilitzacions previstes
per divendres, malgrat que en la "part laboral" no s'hi poden sumar. L'any passat, la vaga
feminista va arribar en plena vigència de l'article 155, de manera que l'executiu no va poder
prendre cap mesura per sumar-s'hi.
Decret del lloguer
El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei de mesures urgents
(https://www.naciodigital.cat/noticia/174904/decret/govern/propiciar/moderacio/dels/preus/lloguer)
per millorar l'accés a l'habitatge amb un triple objectiu, segons ha explicat el conseller de
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Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet: fer front al dèficit d'habitatges de protecció pública de
lloguer, tenir "més instruments" per combatre les situacions d'emergència i els desnonaments, i
"propiciar" una moderació dels preus de lloguer dels habitatges lliures.
Aquest decret arriba just l'endemà que la consellera de Justícia, Ester Capella, anunciés una
modificació del codi civil de Catalunya per regular el lloguer amb una duració mínima de contractes
de sis anys i una limitació dels preus
(https://www.naciodigital.cat/noticia/174815/govern/regulara/lloguer/duracio/minima/sis/anys/limita
cio/dels/preus) . El text aprovat aquest dimarts no va tant enllà i es limita a donar "rang i efectes
legals" a l'índex de referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana dels preus en un
entorn urbà.

?#Conseller (https://twitter.com/hashtag/Conseller?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@damiacalvet (https://twitter.com/damiacalvet?ref_src=twsrc%5Etfw) :?El Decret x millorar
l'accés a l'habitatge té 3 objectius: fer front al dèficit d'habitatges públics de lloguer, tenir
instruments per combatre les situacions d'emergència i desnonaments i propiciar una moderació
dels preus del lloguer dels habitatges? pic.twitter.com/ny1qAjymP6 (https://t.co/ny1qAjymP6)
? Govern. Generalitat (@govern) 5 de març de 2019
(https://twitter.com/govern/status/1102908927555977216?ref_src=twsrc%5Etfw)
"La seva consignació serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer
dels habitatges", assegura el Govern. La Generalitat tindrà en compte aquest índezx en el
desenvolupament de les polítiques públiques i només els arrendadors dels habitatges llogats
amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del
lloguer.
Pel que fa a la resta del decret, Calvet s'ha compromès a incrementar el patrimoni públic de sòl i
d'habitatge amb destinació a protecció pública, i a incrementar el parc públic d'habitatges de
lloguer. Hi haurà nous condicionants perquè la qualificació de protecció oficial sigui permanent.
Preparació per als Jocs d'Hivern
En matèria esportiva, l'executiu ha aprovat aquest dimarts la creació del programa per a la
preparació de la candidatura de Catalunya per als Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona per al
2030. "L'organització d'aquest esdeveniment seria cabdal per a la projecció exterior i per al
desenvolupament econòmic i social del territori, especialment de les comarques pirinenques", ha
assegurat Artadi.

?El #Govern (https://twitter.com/hashtag/Govern?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) crea el
Programa per a la preparació de la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern
Pirineus-Barcelona 2030 @esportscat (https://twitter.com/esportscat?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/ASs26VMMxd (https://t.co/ASs26VMMxd)
? Govern. Generalitat (@govern) 5 de març de 2019
(https://twitter.com/govern/status/1102903729848606723?ref_src=twsrc%5Etfw)
Artadi ha indicat que el programa coordinarà la col·laboració amb altres administracions públiques,
entitats, organismes i agents socials, esportius i territorials que s'adhereixin al projecte olímpic.
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