
Lletra per a la
balada de Solbes

L
uis de Guindos intervé avui 
en la comissió d’investiga-
ció de la crisi financera del 
Congrés dels Diputats. Tan-

carà la llista de ministres que han 
desfilat per la comissió que presi-
deix Ana Oramas i que, al final, s’ha 
convertit en una mena de venjança  
interna del PP i del PSOE, amb les ac-
tuacions estel·lars de Rodrigo Rato i 
Pedro Solbes.
 Rato és un home a les portes de la 
presó, per l’assumpte de les famoses 
targetes black de Cajamadrid-Bankia, 
i ho sap. En el seu retorn al Congrés 
dels Diputats va demostrar que con-
serva l’ofici de parlamentari bri-
llant, encara que potser va oblidar 
que ja no és diputat i, amb causes ju-
dicials pendents, sens dubte, va pe-
car de supèrbia. «El problema de Ra-
to –diu un amic de Mariano Rajoy 
que també ho va ser del mateix Ra-
to– és que va néixer amb un Porsche 
entre les cames i això l’ha marcat». 
Ara, queda el dubte de si la seva actu-

ació al Congrés va ser una advertèn-
cia als seus antics companys del PP  
–sap moltes coses– o si es va passar 
de frenada.
 Pedro Solbes és tot al contrari que 
Rato, mai una paraula més alta que 
una altra, fet que no li va impedir can-
tar la palinòdia en la mateixa comis-
sió parlamentària, amb una esmena 
gairebé a la totalitat de la seva època 
de ministre en l’etapa de Zapatero. 
Solbes va admetre errors greus, dis-

crepàncies amb José Luis Rodríguez 
Zapatero i altres ministres i que va in-
tentar emmascarar la crisi econòmi-
ca per guanyar a les urnes el 2008. En 
resum, va reconèixer que almenys 
no van explicar la veritat als electors: 
«per la proximitat de les eleccions, 
vam amagar la paraula crisi».
 Solbes, no obstant, no va anar 
tan enllà com Rato i es va limitar –i 
és molt– a taral·lejar la música d’una 
llarga i trista balada, sense atrevir-se 
amb la lletra que potser no és gaire 
coneguda. L’exvicepresident socia-
lista, que va estar en contra del xec 
nadó de 2.500 euros, del xec fiscal 
dels 400 euros i del pla E, entre al-
tres assumptes, no va voler recordar 
que llavors ell mateix defensava que 
el president Zapatero era qui tenia 
els vots i que, per això, calia fer-li cas, 
encara que no s’hi estigués d’acord.
 Solbes, que assumeix que sense 
alguns d’aquells errors s’hauria po-
gut atacar millor –i amb menys sacri-
ficis– la crisi, es queixa de la proximi-
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L’exvicepresident 
socialista va admetre 
errors greus en l’etapa 
de Zapatero i que va 
intentar tapar la crisi 
per les eleccions

tat de Zapatero als sindicats. No obs-
tant, també eludeix cantar la part de 
la balada que explica com Cándido 
Méndez influïa en el president del 
Govern i líder del PSOE i li reclamava 
més despesa a un Zapatero que, anys 
després, va explicar a un amic que a 
l’arribar a la Moncloa no sabia què 
erens els diners i que per això va ac-
tuar com ho va fer. Va ser en aquella 
època en què Méndez, en una reunió 
amb un grup de periodistes atònits 
davant el que sentien, va explicar –
en termes una mica grollers, però 
molt gràfics– que en temps de crisi 
no s’han de perdre energies a inten-
tar crear ocupació, sinó a subvencio-
nar tot el que faci falta i, si és necessa-
ri, endeutar-se per fer-ho. És part de 
la lletra de la balada que Solbes tan 
sols va taral·lejar al Congrés i que gai-
rebé va fer oblidar que Rato, molt su-
perb, havia passat per allà. H
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L’edificació  
es frena per la  
falta de grans 
promocions
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La xifra de visats  
va créixer el 9%  
el 2017 gràcies a la 
província de Barcelona

L
a superfície de projectes vi-
sats a Catalunya va créixer 
el 9% el 2017, un ritme 
d’avanç que representa un 

alentiment de les alces registrades 
en anys anteriors. El 2016, el creixe-
ment va ser del 24% respecte a l’an-
terior. I és que, segons les dades de 
visats de nous projectes del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, s’ha 
deixat de produir l’impuls que va 
representar per al sector la recupe-
ració de grans projectes que s’havi-
en paralitzat amb la crisi del sector 
i s’havien reiniciat quan l’activitat 
va començar a recuperar-se.
 En aquest sentit, els projectes vi-
sats de més de 10.000 metres qua-
drats van caure el 17% respecte als 
del 2016. El nombre total d’aquests 
projectes va ser de 49, que han su-
posat 853.747 metres quadrats. No 
obstant, els visats d’entre 500 me-
tres quadrats i 10.000 van represen-
tar més de 2,9 milions de metres 
quadrats, fet que apunta que són 
aquests els que mantenen l’activi-
tat del sector.

 Lluís Comerón, degà del Col·legi, 
va destacar que el ritme de produc-
ció encara és insuficient per aten-
dre les necessitats de Catalunya 
pel que fa a l’edificació. El 2017 es 
van tancar un total de 3,9 milions 
de metres quadrats visats, 327.000 
més que l’any anterior. Però, mal-
grat que augmenta la superfície vi-
sada, «segueix a nivells baixíssims 
respecte al que es podria considerar 
la normalitat. Estem molt per sota 
dels mínims històrics dels últims 
25 anys, sense comptar els anys de 
la crisi», va comentar. Comerón va 
destacar que, pel que fa a la viven-
da, els projectes visats estan molt 
lluny de la taxa de reposició que im-
plicarà la construcció de 40.000 vi-
vendes a l’any, quan les visades el 
2017 només arriben a les 11.000.

SENSE CREIXEMENT HOMOGENI / L’infor-
me dels arquitectes destaca que, 
com ha passat en els últims dos 
anys, no s’ha produït un creixe-
ment homogeni en tot el territori. 
Només les províncies de Barcelona i 
Girona creixen de manera cons-
tant. Queda de manifest, igual-

Els arquitectes 
adverteixen que  
fan falta 40.000  
pisos nous a l’any

ment, que és la província de 
Barcelona la que impulsa nous pro-
jectes. Sense comptar la capital, els 
visats augmenten el 17% respecte a 
l’any anterior, mentre que la ciutat 
va registrar un descens del 13%. 
Girona va registrar un creixement 
del 20%.
 L’obra nova va mantenir el crei-
xement el 2017, encara que amb 
menys força que el 2016, mentre 
que la rehabilitació es manté estan-
cada, encara que amb un petit re-
punt. Es van visar 2,5 milions de me-

tres quadrats d’obra nova l’any pas-
sat, mentre que la rehabilitació va 
arribar als 1,2 milions de metres. 
Segons Comerón, la rehabilitació 
ha baixat a Barcelona a nivells del 
2015, encara que els arquitectes no-
més comptabilitzen les dades dels 
grans projectes, els que afecten l’es-
tructura global dels edificis o bé im-
pliquen canvis d’ús, cosa que dona 
entendre que «l’activitat de reno-
vació urbana, tan necessària en un 
parc envellit com el nostre, no s’es-
tà portant a terme». H
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El PSOE ha decidit elevar el mal-
tractament als pensionistes al 
centre del debat polític i situar les 
pensions en l’eix de l’alternativa 
davant del PP. El líder del PSOE, 
Pedro Sánchez, va nomenar ahir 
10 membres de la seva execu-
tiva com a responsables dels 10 
«acords de país» com a base del 
seu projecte per guanyar les prò-
ximes eleccions. El PSOE ha pro-
posat que la banca financi el dèfi-
cit de les pensions amb impostos. 

 La ministra d’Ocupació i Segu-
retat Social, Fátima Báñez, va afir-
mar ahir que és «poc partidària» 
d’apujar impostos, per subrat-
llar que el creixement econòmic 
i l’ocupació són la «garantia» que 
el sistema de pensions tingui més 
recursos.
 Sánchez va anunciar ahir que 
l’acord de Pensions serà liderat 
per Magdalena Valerio. La res-
ta de temes a desenvolupar són 
Educació, Ciència i Reindustria-
lització, Aigua, Clima i Energia, 
Ingrés Mínim Vital, Pacte de Ren-
des, Joves, Igualtat, Laïcitat i Pac-
te Constitucional.
 La Confederació Espanyola 
d’Organitzacions de Gent Gran 
va denunciar l’«indignant empo-
briment» dels jubilats espanyols 
arran de l’alça de les pensions del 
0,25% amb un IPC de l’1,2%. H
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El pSOE situa 
les pensions 
com a eix del 
debat polític
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Sánchez proposa que 
la banca sufragui  
l’Estat del benestar
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