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Colau nega que es tanqui la plaça
Sant Jaume per evitar una xiulada
L'alcaldessa de Barcelona acusa JxCat de mentir i voler "confrontació" en el marc
de les festes de la Mercè 2021

Ada Colau, en imatge d'arxiu | Adrià Costa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha negat que es tanqui la plaça Sant Jaume per evitar una
xiulada. En declaracions a Ràdio 4 i La2, la batllessa de la ciutat ha explicat que hi assistiran 600
persones que tenen reserva prèvia i que es crearà un perímetre a la zona com en la resta
d'activitats. Ha recordat que el pregó es fa sempre al Saló de Cent i que el que hi haurà a Sant
Jaume és el Toc d'Inici, que es recupera aquest any després de la pandèmia.
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(https://twitter.com/cafedidees_rtve/status/1440929607994183681?ref_src=twsrc%5Etfw)
En aquest context, Colau ha carregat contra JxCat i els acusa de mentir per "voler
confrontació". Per això, veu "realment trist" que Junts vulgui "fer polèmica de tot i ho faci mentint
sobre la festa major". A més, ha dit que des del grup s'està "incitant" perquè es produeixin
aquests "boicots". Colau ja va ser xiulada aquest any durant el pregó de les festes majors del barri
de Gràcia, acompanyada de Jordi Cuixart.

L'alcaldessa Ada Colau i el pregoner de la Festa Major de Gràcia, Jordi Cuixart Foto: ACN

L'alcaldessa ha afegit que manté prohibir l'entrada als vehicles dièsel amb distintiu groc a partir
del 2022. D'altra banda, ha reiterat les seves crítiques cap a l'actuació d'Aena pel plantejament
de l'ampliació de l'aeroport del Prat i s'ha mostrat enfadada pel fet que es demanin sacrificis a la
ciutadania i després es plantegin projectes com aquest. L'alcaldessa ha fet una crida a totes les
administracions a seure i planificar els reptes de futur per donar compliment a la reducció
d'emissions i apostar per la "nova economia".
Sobre l'aeroport, ha alertat que hi ha interessos econòmics "que seguiran pressionant". Pel
que fa al projecte de Ciutat Aeroportuària, ha dit que el que calen són "projectes de la nova
economia" i ha assegurat que els darrers informes sobre canvi climàtic deixen clar que el
desenvolupament "especulatiu" no hi té cabuda. "La cultura del pelotazo ja no dona més de
si", ha manifestat.
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