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Conjura per l’habitatge públic
però sense solucions immediates
m Les candidatures coincideixen en el diagnòstic i articulen un possible pacte a mitjà termini

“

Lucía Martín

Barcelona en Comú

A l’Ajuntament se li ha
d’exigir coses, però hi
ha responsabilitats que
altres institucions no
poden eludir”

Elsa Artadi

Junts per Catalunya

La situació de partida
és molt dolenta. Cal un
pacte social d’habitatge
sostingut en el temps”

Sergio Sanz
Ciutadans

El primer pacte és el
constitucional. Cal
evitar que gent
disposada a invertir
marxi per por”

Maria Bohigas
ERC
ÀLEX GARCIA

Primer debat. D’esquerra a dreta: Elsa Artadi (Junts per Catalunya), Jaume Collboni (PSC), Maria Bohigas (ERC), Sergio Sanz
(Ciutadans), Lucía Martín (Barcelona en Comú) i Anna Saliente (CUP)
DAVID GUERRERO
Barcelona

El diagnòstic sobre el problema
de l’habitatge és compartit: falta
parc públic, cal potenciar el llo
guer assequible i la visió de la
qüestió ha de tenir un enfoca
ment metropolità. Les solucions
teòriques, amb matisos, també
sonen amb una música de fons
més o menys similar. Però a curt
termini poc o res sembla que ha
gi de canviar.
Els partits que es presenten a
les eleccions municipals del
maig tenen clars els símptomes i
les possibles sortides al proble
ma, però cap no presenta un pla
de xoc que ofereixi una solució a
curt termini per a totes aquelles
famílies que pateixen un incre
ment desproporcionat del preu
del lloguer. Si més no, així va
quedar demostrat en un debat
organitzat per l’Institut Cerdà,
ahir al Col∙legi d’Arquitectes de

Catalunya, on els representants
de les diferents formacions van
ser incapaços de respondre amb
arguments convincents a la pre
gunta d’un assistent que va asse
gurar que es veu obligat a anar
se’n de Barcelona els pròxims
dos anys si no hi ha una solució
imminent. El màxim que es van
atrevir a oferir van ser uns ajuts
econòmics als més necessitats
que sense un pressupost més
elevat ja s’ha demostrat que són
insuficients per fer front al pro
blema.
El seu cas no és aïllat. L’accés a
l’habitatge és un dels temes que
més preocupen els barcelonins i
està cridat a ocupar un lloc cen
tral a la campanya de les elecci
ons municipals del maig. És per
això que els representants dels
diferents partits polítics, a ex
cepció de la CUP i amb l’absèn
cia del PP, es van conjurar a arri
bar a un pacte per als pròxims
anys en què s’estableixin les ba

ses de la política d’habitatge mu
nicipal amb dos eixos bàsics:
construcció d’habitatge públic
per elevar l’insignificant 2% que
situa la capital catalana molt per
sota de la resta de ciutats euro
pees i més oferta de lloguer asse
quible per a
les
classes
mitjanes.
LA DADA
El cas és
que els dos
aspectes
euros
queden reco
al mes
llits al pla per
és el preu
al dret a l’ha
mitjà
bitatge 2016
d’un llo
2025 aprovat
guer nou a
a comença
Barcelona
ments
del
mandat
d’Ada Colau amb el suport del
PSC, CiU i Ciutadans. “Hi havia
consens a la ciutat sobre el que
cal fer en polítiques d’habitatge,
el problema és que no s’ha dut a
terme”, va apuntar el socialista
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Jaume Collboni, que va criticar
el govern municipal per “haver
arribat a un màxim històric en
llista d’espera per a un habitatge
públic (38.000) i un mínim his
tòric de producció (700)”.
L’encara diputada del Congrés
Lucía Martín va defensar que “a
l’Ajuntament se li han d’exigir
coses, però no es poden eludir
les responsabilitats d’altres ins
titucions”. La número 5 de la llis
ta de Barcelona en Comú per a
les pròximes eleccions va acusar
la Generalitat d’“estar absent
malgrat que té les competènci
es” i va tornar a carregar poc
després contra el PDECat i Es
querra Republicana per haver
votat en contra dels pressupos
tos generals de l’Estat, que inclo
ïen, entre moltes altres mesures
socials, la recuperació d’inversió
en polítiques d’habitatge.
En aquest repartiment de res
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Habitatge, urbanisme i
mobilitat són parts
d’un plantejament de
territori, de fer ciutat,
que no es poden
separar”

Jaume Collboni
PSC

Cal recuperar la
política d’habitatge
assequible per a la
classe mitjana. Els qui
estan pagant el
problema són els
mileuristes”

Anna Saliente
CUP

Hi ha dues visions de
l’habitatge. Uns el
veuen com a font
d’enriquiment, d’altres
com un dret”
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SOLUC I ON S PER RESOLDRE EL PROB LE MA D E L’HA BITATGE

Els experts volen augmentar
la densitat d’edificació
Reivindiquen
la planificació
urbanística per
incrementar el parc
d’habitatge públic i crear
més pisos assequibles
SILVIA ANGULO
Barcelona

Barcelona no és la ciutat que es va
pensar amb el Pla General Metro
polità (PGM) el 1976. Una ciutat
que esperava tenir un màxim de
tres milions d’habitants i que te
mia convertirse en una metròpo
lis excessivament densa. Tot això
ha quedat enrere, i ara la capital
catalana és una ciutat poc densifi
cada que necessita habitatge pro
tegit, lliure i assequible a fi de so
lucionar el greu problema resi
dencial que viuen els barcelonins.
Augmentar la densitat a Barcelo
na, que ara és de 15.000 habitants
per km2 (a Manhattan és de
56.000, a l’Hospitalet de 23.000 i a
París de 36.000), és, pels experts,
una possible solució a aquest dèfi
cit estructural del qual hi ha molta
teoria acumulada però aplicada
amb escassa efectivitat, segons es
va assenyalar ahir en el debat or
ganitzat per l’Institut Cerdà i La
Vanguardia al Col∙legi d’Arqui
tectes.
“Si continuem així el 2041 aca
barem perdent població. S’està
construint per sota del creixement
vegetatiu; hem de començar a es
tudiarfinsaquinpuntespotincre
mentar la densitat”, va reclamar la
directora de l’Observatori Metro
polità de l’Habitatge, Carme Tri
lla. El planejament actual perme
trà construir 60.000 habitatges a
Barcelona, però les necessitats de
la ciutat en l’escenari del 2041 es
tan molt per sobre i se situen en els
250.000 per poder mantenir la po
blació que ara viu a la capital cata
lana. Per aquest motiu els experts
afirmen que la densificació és un
dels camins per pal∙liar la falta
d’habitatge assequible. Una tesi
que també van compartir l’advo
cat i exgerent d’Urbanisme, Ra
mon GarcíaBragado, l’exalcalde
Joan Clos. el director de l’Incasòl,

La col∙laboració
públicoprivada es
considera necessària
per disposar de pisos
a preus moderats

ponsabilitats supramunicipals,
Collboni va aprofitar per recor
dar a Martín, que la modificació
de la llei d’Arrendaments Ur
bans –per elevar de tres a cinc
anys els lloguers i altres mesures
de protecció dels inquilins– no
va tirar endavant per la falta de
suport dels de Pablo Iglesias. Tot
i això, l’encara diputada, que
precisament ha estat a la taula de

l’exerceix l’Ajuntament, ningú no
la pot fer”, va dir l’exalcalde. De
fet, la falta de polítiques urbanísti
ques a Barcelona aquests últims
anys va ser una de les principals
crítiquesesgrimidespelspresents.
La degana dels arquitectes va ex
plicar que l’any passat es va regis
trar un decreixement de visats per
impulsarhabitatgelliureoequipa
ments d’un 3%, una reducció molt
semblant a la que ja hi va haver el
2017. Va lamentar que s’hagin
construït tants pocs habitatges
protegits els últims quatre anys i
va reclamar més imaginació i agili
tarelstràmitsburocràticsquepro
voquen que la construcció d’un
edifici duri sis anys.
El director de l’Incasòl, Albert
Civit, va reconèixer que cada any
les administracions construeixen
unes 1.500 habitatges, una xifra
que considera molt per sota de les
4.000 que en teoria fixa el Pla Ter
ritorial Sectorial de l’Habitatge.
“No tenim capacitat econòmica
per a més. Ens hem de posar

sos assequibles. “Per fer habitatge
es necessita sòl, sostre i diners. El
sòl sorgeix de grans transformaci
ons; el sostre és una acció jurídica
de l’Administració, i els diners els
tenenelsprivats”,vaexplicar.Pro
posa, per això, densificar la ciutat a
fi de construir més i establir meca
nismes que permetin a aquests
sectors econòmics, amb rendibili
tats moderades, construir habitat
ge assequible i que es comprome
tin a mantenir el preu del lloguer
per sota del mercat. Va considerar
quemoltespersonesquesónalRe
gistre de Sol∙licitants no poden pa
garunpisde1.200euros,peròsíun
de 600 que ara no hi és.
Els privats van recollir el guant.
En l’actualitat, un 35% dels barce
loninsviuenenunhabitatgedello
guer. Pel director general de Soge
viso, Pau Pérez de Acha, la col∙la
boració amb l’Administració és
una obligació. Però, com la direc
tora del CBRE, Anna Estaban, va
reclamar garanties jurídiques per
als inversors. Una situació que ara
no es produeix; no només en l’àm
bit municipal, també en l’autonò
mic i estatal, en què hi ha canvis de
normativa continus.
Per aquest motiu ahir els ex
perts van reclamar elaborar un
pacte a llarg termini, ja sigui de
ciutat, territorial o d’Estat que vagi
més enllà d’un mandat o legislatu
ra per mirar de revertir aquesta si
tuació problemàtica.c

Maria Bohigas, va posar sobre la
taula la necessitat d’“entendre
l’habitatge com a part del plane
jament d’un territori juntament
amb la mobilitat i l’urbanisme”.
Per això, va considerar impres
cindible l’actualització del Pla
General Metropolità (PGM), un
document del 1976 i que acumu
la milers de modificacions. El
Pla Director Urbanístic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona està
cridat a substituirlo, però no
acaba de tirar endavant tot i que
fa anys que s’hi treballa.
La importància de la visió me
tropolitana va aparèixer en totes
les intervencions, cosa recurrent
des de fa anys, tot i que després
de les eleccions tots s’obliden.

Quan des del públic es va plante
jar als membres de les candida
tures municipals si estarien dis
posats a cedir completament les
competències d’habitatge a
l’AMB, l’únic que es va atrevir a
respondre amb un sí rotund va
ser Jaume Collboni. La resta van
introduir matisos. La candidata
de la CUP, Anna Saliente, s’hi va
oposar completament i va sortir
de les línies generals comparti
des per la resta. “Aquí s’eviden
cien dues visions, els que veuen
l’habitatge com a font d’enriqui
ment, sense ser qüestionada per
ningú de la taula, i els que el ve
iem com un dret que hauria d’es
tar fora del circuit de mercat”, va
resumir Saliente.c

XAVIER CERVERA

Sergio Nasarre, Assumpció Puig, Francisco Longo, José García Montalvo i Carme Trilla durant el debat

Albert Civit, o la degana del Col∙le
gi d’Arquitectes, Assumpció Puig,
entre d’altres.
Clos va instar a augmentar la
densitat, no només per resoldre el
problema de l’habitatge, sinó tam
bé per potenciar l’economia pro

ductiva i que Barcelona pugui
competir en l’“economia del co
neixement”. “L’urbanisme no és
aliè a la producció econòmica ni
tampoc a la creació d’habitatge. La
iniciativa urbanística és municipal
i és una competència que, si no

188 pisos ocupats a Tarragona
] Tarragona ha definit el

mapa de les ocupacions il∙le
gals a la ciutat. En total s’han
identificat 188 pisos, dels
quals 144 són propietat de
bancs o estan gestionats per
fons immobiliaris. 44 més
tenen propietaris particu
lars. El regidor de Seguretat
Ciutadana, Javier Villama
yor, va dir ahir que “86 casos
ja s’han solucionat, ja sigui
perquè hi ha hagut un desno
nament o perquè s’ha arribat
a un acord amb els inquilins”.

A més, en deu ocupacions
més s’ha pogut pactar un
lloguer social. El regidor va
insistir en la complexitat del
problema per les molèsties
que comporten les ocupaci
ons a la comunitat de veïns,
perquè per obtenir l’autorit
zació judicial per executar un
desnonament cal que el pro
pietari hagi denunciat (cosa
que de vegades és “molt difí
cil”) i perquè en alguns pisos
ocupats hi viuen famílies
amb nens. / Sara Sans

Els comuns insinuen el seu suport
al decret llei urgent de Pedro Sánchez
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d’acord i repartir la feina”, va dir
mentre assegurava que les admi
nistracions també estaven molt
centrades en l’emergència resi
dencial, una situació que havia
provocat que s’oblidessin dels ha
bitatges assequibles. Pisos de
lloguer –d’entre 600 i 800 euros–
que famílies treballadores de clas
se mitjana puguin pagar sense ha
ver de destinar més d’un 30%
del sou a això. Ara un 40% dels
barcelonins que viuen en règim
d’arrendament es veuen obligats a
dedicar un 42% del seu sou a pagar
les rendes.
Per l’exgerent d’Urbanisme de
Barcelona, Ramon GarcíaBraga
do, les administracions han de ser
responsables de l’emergència ha
bitacional i de construir o facilitar
a tercers l’habitatge protegit, però
ha de ser la col∙laboració público
privadalaques’encarreguidelspi

negociació amb el Govern de
Sánchez, va deixar la porta ober
ta a donar suport a un decret llei
de mesures urgents que s’hauria
d’aprovar abans del divendres 12
d’abril.
Elsa Artadi, fins fa uns dies
consellera i que s’estrenava en
un debat municipal, va passar de
puntetes sobre les acusacions
creuades i va apostar per “treba
llar en un nou pacte social a mit
jà termini, sostingut en el temps,

que generi les eines necessàries
per resoldre el problema en lloc
d’entrar en una subhasta de xi
fres”. Per la seva part, el diputat
de Ciutadans, Sergio Sanz, va de
manar “confiança i seguretat ju
rídica per damunt de tot” i va re
marcar que “el primer pacte a
respectar és el constitucional”.
Part de les eines necessàries a
què feia referència Artadi són
urbanístiques, no només d’habi
tatge. La representant d’ERC,

