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El govern de Colau no troba aliats
en el debat sobre l'estat de la ciutat
L'oposició reclama a Barcelona en Comú i el PSC més mesures contra la crisi

Sessió plenària a l'Ajuntament de Barcelona | Ajuntament de Barcelona

Retrets de l'oposició al govern municipal de Barcelona en el debat sobre l'estat de la ciutat que
s'ha fet aquest divendres en la sessió plenària al consistori. L'alcaldessa, Ada Colau, i el primer
tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, han estat els encarregats de defensar la gestió de l'executiu, que
tota la resta de grups han suspès.
Barcelona afronta una crisi que genera preocupació en el 86% dels veïns, segons dades de
l'Ajuntament. Colau ha reivindicat que el 58% dels barcelonins aproven la gestió municipal durant
l'epidèmia. L'alcaldessa ha remarcat la tasca feta conjuntament amb la Generalitat per ampliar la
capacitat dels hospitals barcelonins
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199265/fins/600/llits/pavellons/ampliar/capacitat/dels/quatre/pr
incipals/hospitals/barcelona) i la creació d'equipaments d'urgència per atendre les persones
sense sostre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/203129/amenaca/tornar/viure/al/carrer/despres/epidemia) .
"Hem fet la gestió de la crisi però no ens hem aturat en els grans reptes", ha dit, reivindicant les
mesures de modificació de l'espai públic el nomenament de la ciutat com a Capital Mundial de
l'Alimentació el 2021 i la candidatura perquè Barcelona aculli l'Agència de Predicció Meteorològica.
Collboni, al seu torn, ha assegurat que el govern municipal ha estat "a l'altura del que la gent
demanava". El primer tinent d'alcaldia també ha afirmat que la "prioritat" de l'executiu de comuns
i socialistes serà la creació de llocs de treball.
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Les explicacions de Colau i Collboni no han convençut ERC i el president del grup municipal
republicà, Ernest Maragall, ha acusat el govern municipal de "cofoisme". Maragall ha reclamat
"més rigor i autoexigència" a l'executiu municipal. "La mobilitat no és sostenible, el preu de
l'habitatge està pels núvols i tenim dependència del turisme... La pandèmia ho ha acabat
d'agreujar", ha assegurat
Des de Junts per Catalunya, Neus Munté, ha assegurat que l'oposició desconeix el "pla" del
govern municipal per sortir de la crisi provocada per l'epidèmia. Munté ha assenyalat l'atur com a
aspecte principal, mentre que des de Ciutadans la regidora María Luz Guilarte ha assenyalat
l'accés a l'habitatge, el sensellarisme i la seguretat com a principals preocupacions a la ciutat.
Josep Bou (PP) i Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) també han fet referència a la seguretat i
han exclòs el tinent de seguretat responsable d'aquesta àrea, Albert Batlle, de la crítica
generalitzada al govern municipal. Bou ha acusat l'executiu de posar "obstacles" a l'hostaleria i la
restauració, mentre que Valls ha assenyalat que Barcelona hauria d'haver estat "millor preparada"
per afrontar la crisi.
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