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Els veïns de Glòries
demanen mà de ferro
a Les entitats de la zona reclamen al consistori celeritat i que

exigeixi compensacions pels retards que acumula l’obra
Redacció
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Les entitats veïnals de
l’entorn de la plaça de les
Glòries van demanar a
l’Ajuntament de Barcelona que exigeixi compensacions a les empreses contractades per fer el túnel
de Glòries arran de la successió d’imprevisions, retards i encariments destapats en l’obra, una opció
que el consistori ja està estudiant.
Les associacions de veïns de Fort Pienc, Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa i
Sagrada Família consideren que la redacció del
projecte va ser “excessivament optimista”, que va
ser “un error de planificació” concebre l’obra del túnel en dues fases de durada similar, quan la primera és molt més complexa, i
que la rebaixa del 24% que
es va fer en adjudicar el
projecte respecte del preu
inicial de licitació va suposar “un risc econòmic que
ha fet molt difícil el desenvolupament d’una obra
tan complexa”.
L’auditoria encarregada pel consistori sobre l’o-
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bra, que acumula dinou
mesos de retard, va revelar uns sobrecostos del
20%, un percentatge, però, que les adjudicatàries
eleven fins al 60%, o el que
és el mateix, 36 milions,
que és el que podrien arribar a reclamar per acabar
els treballs, segons Bimsa,
l’empresa pública que gestiona l’obra. Les entitats
veïnals, que van emetre
un comunicat conjunt, reclamen al consistori que,
assumpció de responsabilitats a banda, redacti la

Badalona obre
la petició de
microcrèdits
a L’Ajuntament i

Acció Solidària Contra
l’Atur impulsen un
nou programa
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Des d’avui i fins al 6 de juliol, les persones o els collectius que disposin d’un
projecte de negoci viable i
creador d’ocupació poden
tenir accés al projecte
#CreditBadalona, un programa de microcrèdits
que neix amb el propòsit
de fomentar l’ocupació a
Badalona. Impulsat per
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modificació del projecte en
funció de la primera xifra,
però aquest cop integrant
en el mateix paquet el que
queda de la primera fase
del túnel i també la segona,
és a dir, l’allargament de la
infraestructura fins a la
rambla del Poblenou, per
evitar més retards, i que
les dues fases no es facin
seguides. També reclamen que, si l’UTE encarregada de l’obra no està conforme amb les noves condicions, tot el paquet es
posi a licitació de nou. ■

l’Ajuntament d’aquesta
ciutat i per la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur
(ASCA), està dotat amb
270.000 euros, que es destinaran a finançar la creació de noves empreses i
ajudar les ja existents a
mantenir la seva viabilitat
per tal que puguin generar
ocupació a la ciutat.
En la presentació del
projecte, feta ahir, hi va
haver la presència del regidor de l’àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible,
Àlex Mañas (ICV-EUiA), i
del president de la Fundació ASCA, Oriol Romances, que van reiterar que
els nous préstecs són reintegrables sense cap tipus d’interès. El conveni
de col·laboració especifica
que la Fundació ASCA gestionarà el fons aportat per
l’Ajuntament i que els professionals del consistori, a
través de l’IMPO, oferiran
un assessorament individual. ■

