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Podem avisa el PSOE: «Si la coalició
no serveix per regular els lloguers,
per a què serveix?»
Gerardo Pisarello avisa que es tracta d'una "línia vermella" inamovible per al
partit lila

Els diputats dels comuns Jaume Asens i Gerardo Pisarello, en una imatge d'arxiu | ACN

"Si un govern de coalició progressista no serveix per regular els lloguers ni millorar pensions ni
salaris, per a què serveix?". És la contundent afirmació que ha fet el secretari primer de la mesa del
Congrés i diputat d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, després que el PSOE hagi dit
obertament que s'oposa a la regulació del preu dels lloguers
(https://www.naciodigital.cat/noticia/216303/psoe-rebutja-regular-preu-dels-lloguers) . El dirigent
ha advertit que es tracta d'una "línia vermella" inamovible per al partit lila.
Pisarello ha recordat que es tracta d'un compromís del mateix president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, que, a més, es va posar per escrit en l'acord per governar conjuntament amb
Podem. "Esperem que es pugui reconduir", ha insistit, tot posant sobre la taula el dubte de si la
resposta dels socialistes es deu a "pressions" que estan rebent de grans tenidors.
Des de Podem demanen al PSOE que compleixin "amb la seva paraula" i ha recordat que països
com Alemanya i Suècia ja regulen els lloguers independentment del fet que els seus governs
incentivin l'habitatge social. "Els incentius no són suficients, cal regular els lloguers abusius", ha
afirmat. I és que el ministre José Luis Ábalos, que va ser qui ahir va deixar clar que no apostaven
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pel model de limitar els preus dels lloguers perquè l'habitatge "és un dret però també un bé de
mercat", va assegurar que la seva proposta passa pels incentius fiscals per fixar preus per sota
de mercat i no per la "imposició".
"Això no va de fer soroll entre socis, sinó de complir la paraula donada", ha afirmat Pisarello, que ha
demanat al PSOE que "digui de manera clara" si la patronal i els fons d'inversió "els estan
pressionant". En aquest sentit, Pisarello ha advertit que el seu partit no cedirà i que "no dubtarà ni
un segon en posar-se al costat de la gent".
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