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El projecte dels Pressupostos de
l'Estat no preveu cap inversió al
Bages ni al Moianès
A la Catalunya Central només preveu invertir poc més de 111.000 euros, tots a
Osona | L'Anoia, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès tampoc no hi tenen
partides concretes

Cristóbal Montoro, no preveu cap partida concreta per a les carreteres o infraestructures de la Catalunya
Central | ACN

El projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2018 no preveu cap inversió al
Bages. Ni carreteres, ni línies ferroviàries, ni cap infraestructura del Bages -ni tan sols el Parador
de Cardona com en exercicis anteriors- no rep ni una partida d'aquests pressupostos que tampoc
no tenen suport de la majoria del Congrés. De fet, a la Catalunya Central només preveu invertir
poc més de 111.000 euros, tots a Osona, una xifra notablement menor en relació als 800.000
euros de l'any passat. L'Anoia, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès tampoc no hi tenen partides
concretes.
Mentre que el 2017, l'Estat ja va invertir uns 100.000 euros a la rehabilitació de la Catedral de
Sant Pere de Vic, aquest any hi té previst destinar 20.000 euros més. El cost total del projecte
que va començar l'any passat i que s'allargarà fins el 2021 és d'1,7 MEUR. El gruix de la inversió,
en partides de 500.000 i 900.000 euros, és previst que es realitzin el 2019 i el 2020
respectivament.
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D'altra banda, des de la direcció general de Belles Arts i Patrimoni Cultural, preveuen una segona
partida per a la Catedral de Vic, que en aquest cas es tractaria d'una restauració valorada en
91.670 euros. El valor total de l'acció, que començarà aquest 2018 i s'allargarà fins el 2019 tindrà un
cost de 550.000 euros. Com ja va passar l'any passat, el projecte de llei que ha presentat aquest
dimarts el ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, no preveu cap partida concreta per a
les carreteres o infraestructures de la Catalunya Central.
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