
 
 

 
 

Barcelona, 26 de juliol de 2018 

 

Benvolgudes, 

Benvolguts, 

 

El passat 18 de juny l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la modificació del Pla General 

Metropolità (MPGM), amb l’objectiu d’obtenir habitatge protegit en sòl urbà consolidat. 

 

Compartim aquest objectiu perquè el dret a l’habitatge és un dret fonamental, que cal 

defensar des de tots els àmbits. Volem que les nostres ciutats siguin més inclusives i amb 

cohesió social, i disposin d’instruments que ens protegeixin com a ciutadans i ens permetin 

viure dignament. 

 

Coneguda la mesura, un cop aprovada pel consistori, vam considerar que calia transmetre 

a l’Ajuntament les nostres propostes per aconseguir la màxima solidesa de la iniciativa. Per 

fer-ho, vam utilitzar el canal previst, el de les al·legacions. Al·legar no vol dir necessàriament 

oposar-se, és utilitzar una eina democràtica per contribuir en aquest cas a la construcció 

d’un instrument urbanístic públic que afecta el conjunt de la societat. 

 

Som conscients que el dret a l’habitatge és una qüestió molt sensible per a tota la ciutadania 

i, en especial, per al nostre col·lectiu. Valorem positivament la iniciativa d’un elevat nombre 

d’arquitectes posicionant-se a favor de la mesura, demostrant així la implicació de la nostra 

professió en l’habitatge i la ciutat. 

 

I, per la nostra voluntat de treballar en l’assoliment d'aquests objectius, ahir vam reunir-nos 

amb representants de l’Observatori DESC, el Sindicat de Llogaters, la Federació 

d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Associació de Barris de Turisme 

Sostenible (ABTS) i els arquitectes que han liderat el manifest en contra de la nostra posició. 

Amb tots ells compartim l’objectiu d’implementar la MPGM en el termini més breu possible 

i amb el màxim de solidesa jurídica. 

 

Per seguir fomentant el diàleg, us esperem el proper mes de setembre en un nou debat que 

organitzarem a la seu de plaça Nova. Entre tant, podeu fer-nos arribar els vostres 

comentaris a l’adreça deganat@coac.net. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Assumpció Puig, degana 

Sandra Bestraten, presidenta Demarcació de Barcelona 

 

 

Per a més informació: 

 

· Text de la Modificació del PGM 

· Al·legacions presentades 

· Sessió de debat celebrada al COAC el 28 de juny 
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