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a fer habitatge públic. “Celebrem 
aquesta mesura valenta”, va dir 
Puig, que creu que “agents públics 
i privats han d’arribar a pactes i 
consensos” i que és necessari acti-
var nous procediments “amb cre-
ativitat” perquè Barcelona no se-
gueixi “la tendència elitista de ser 
una ciutat per a rendes elevades”.  

A aquesta reflexió hi va respondre 
Alberto Villagrasa, regidor del PP, 
amb una pregunta a la portaveu dels 
arquitectes: “¿Com pot afectar el 
seu sector que la mesura d’obligar a 
fer un 30% d’habitatge públic supo-
si que alguns inversors marxin de 
Barcelona?”. El portaveu del PDE-
Cat, Jordi Martí, no va criticar  les 
iniciatives per fomentar l’habitatge 
públic, però sí el fet que “aquest ti-
pus de propostes s’hagin desplegat 
sense el consens necessari”.  

Mercat metropolità 
Gairebé tots els experts i grups mu-
nicipals van mostrar-se a favor d’ar-
ribar a un gran pacte per l’habitat-
ge que impliqui tots els actors. Els 
dos principals punts de consens que 
podrien afavorir aquest acord són la 
necessitat de construir més habitat-
ge públic i la d’abordar el problema 
des d’un punt de vista metropolità 
i no només municipal, “ja que el 
mercat immobiliari a Barcelona és 
pràcticament una ficció”, en parau-
les d’Oriol Nel·lo, professor de geo-
grafia de la UAB.   

El gerent d’habitatge de l’Ajunta-
ment, Javier Burón, va obrir la co-
missió criticant la manca d’habitat-
ge públic a l’estat espanyol, entorn 
de l’1% del total respecte al 30% al 
qual arriben alguns països euro-
peus, i va definir Barcelona com 

“una espècie de dònut”, per la poca 
capacitat d’actuació pública al cen-
tre de la ciutat. Després de defen-
sar els tràmits engegats pel consis-
tori per construir més de 4.600 pi-
sos públics, va rebre un atac en es-
tampida dels grups de l’oposició, 
indignats per la diferència entre les 
xifres en prospectiva i les de fets 
consumats i per la pujada dels preus 
del lloguer.  

“En 20 anys mai s’havia cons-
truït tan poc habitatge públic a la 
ciutat”, va assegurar Santiago 
Alonso, de Ciutadans, en referèn-
cia als 150 pisos socials fets l’any 
2017, i va recordar que en tota la le-

gislatura se n’han edificat 618, tot 
i que fa dos dies l’Ajuntament els va 
xifrar en 648.  

La regidora d’ERC Montse Benedí 
aquesta vegada va estar d’acord amb 
la crítica de Ciutadans al consistori i 
els va retreure que molts d’aquests pi-
sos “es van començar en el mandat 
anterior”. “Avui se’ns ha presentat un 
diagnòstic en comptes de les soluci-
ons, amb un estudi que ens ha arri-
bat tard, breu i poc elaborat”, va cri-
ticar Daniel Mòdol, regidor socialis-
ta, que també va assenyalar que els 
desnonaments han continuat a Bar-
celona tot i les promeses electorals 
dels comuns que “hi posarien fi”.e

Panoràmica 
d’edificis a la 
ciutat de 
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el consistori 
d’Ada Colau ha 
construït 648 
habitatges 
públics.  
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Desacord sobre la 
relació entre habitatge 

social i sector privat
L’obligació de construir un 30% de pisos 
socials genera divisió entre els implicats
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Després de tres hores de comissió 
sobre habitatge a l’Ajuntament de 
Barcelona, experts i grups munici-
pals van expressar ahir més coinci-
dències que desacords sobre la ma-
nera com s’ha abordar la dificultat 
de l’accés a l’habitatge. Però el prin-
cipal generador de discòrdia és prou 
important: quin paper han de tenir 
els actors privats a l’hora de pro-
moure l’habitatge públic?  

El debat està més viu que mai 
després que al juny l’Ajuntament va 
aprovar obligar els grans construc-
tors a destinar el 30% dels pisos a 
habitatge social, arran de la pressió 
de grups com la PAH o el Sindicat de 
Llogaters. Sobre aquesta decisió es 
va mostrar especialment crític Jo-
an Ollé, president del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobili-
ària de Barcelona, per al qual pres-
sionar així els promotors significa 
“que es faci càrrec del problema qui 
no se n’ha de fer càrrec”. “No volem 
ser polítics”, va dir Ollé, que creu 
que “no tothom pot viure a Barcelo-
na”. La vicepresidenta de l’Associa-
ció de Promotors de Catalunya, Ele-
na Massot, es va mostrar partidària 
d’implicar en el problema el sector 
privat, però no amb obligacions sinó 
“promovent exempcions fiscals”.  

És molt diferent la posició del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, la degana del qual, Assumpció 
Puig, es va mostrar entusiasta amb 
la mesura d’obligar els promotors 
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Més protagonisme per a les dones a les Festes de la Mercè
plantejament és que les presentaci-
ons de totes les actuacions de la 
Mercè estaran fetes per dones. Tam-
bé hi haurà un espectacle destacat 
batejat com Ara dones, que es farà a 
la Ciutadella. 

La descentralització dels actes de 
la Mercè també serà una tònica de les 
festes, com ja ha promogut l’Ajunta-
ment els últims dos anys. “No volem 
que la festa es concentri en uns es-
pais concrets”, va afirmar el comissi-
onat de Cultura, Joan Subirats. Així, 
les més de 500 actuacions que estan 
programades tindran lloc en 40 esce-
naris repartits entre els districtes de 
Ciutat Vella, Nou Barris, Sant An-
dreu, Sant Martí, l’Eixample i Sants-
Montjuïc. 

Així mateix, la directora artística 
del MAC Festival va fer èmfasi en un 
dels espais que enguany redescobreix 
la Mercè. Després de diverses edici-
ons apostant per revaloritzar nous ra-
cons de la ciutat, aquest any li ha to-
cat a la llera del Besòs, al barri del Bon 
Pastor. Almirall va qualificar d’“ex-
cel·lent” l’espai i va convidar tothom 
a emportar-se menjar de casa i esti-
rar-se a la gespa del costat del riu. Els 
que s’hi acostin podran gaudir d’in-
tervencions humorístiques, acrobà-
cies, dansa i música. Gràcies, sobre-
tot, a la fira de la companyia Antiga i 
Barbuda. “El perill és que si plou hau-
rem de sortir corrent!”, va bromejar 
Almirall, fent referència a l’episodi de 
fortes pluges dels últims dies.e

Una acròbata en un espectacle de l’edició del 2016 al 
Parc de la Ciutadella. CRISTINA CALDERER

La directora artística del MAC Fes-
tival (Mercè Arts de Carrer), Marta 
Almirall, creu que aquest és l’any de 
la dona a la festa major de Barcelona 
i que “ja tocava”. Després que l’Ajun-
tament anunciés que la pregonera 
de les festes seria l’actriu Leticia Do-
lera, Almirall va explicar que la refle-
xió en clau feminista ha sigut trans-
versal a l’hora de pensar la proposta: 
“Hem reflexionat sobre la manera 
de dir les coses, d’explicar els contin-
guts, i també sobre la importància de 
les dones en la història de la cultura”. 
El resultat més visible d’aquest re-

BARCELONA
LAIA SERÓ


