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El lloc
que habites

Des que vam sortir del confina-
ment moltes vegades em sor-
prenc mirant de lluny alguns
edificis i imaginant com van

passarels seusveïnsels llargsdiesde tan-
cament. Com sortien a aplaudir els sani-
taris a les vuit de la tardao se les enginya-
ven per prendre el sol o l’aire durant uns
minuts i conversar amb la resta d’inqui-
lins del bloc. Són imatges que emvenen a
la ment quan els immobles no tenen bal-
consodisposendepetites obertures amb
façanes nues que no gaudeixen d’ele-
ments tanmediterranis com ara una sor-
tida a l’exterior en condicions. I és igual
que aquestes finques siguin antigues ode
nouencuny.Sónmoltselsedificisqueara
esconstrueixenambaquestestil iconfien
tota la ventilació als potents aires condi-
cionats.
Sid’algunacosaenshemadonatdurant

els més de 90 dies de clausura és del lloc
on habitem.Unes cases que entre setma-
natrepitgemmoltpocionamoltsenshan
obligat a estar les 24 hores del dia sense
interrupció. Això ens ha permès veure
aquesta esquerda quemai abans nohaví-
em observat o comprovar que el menja-
dorésmassapetit per teletreballar i estu-
diar alhora, que laparet ésunamica torta
o enyorar un balcó o una terrassa en què
poder plantar quatre flors. En definitiva,
ens hem adonat que les nostres cases no
són tancòmodesni saludables, i aixòésel
queprecisamentelCol·legid’Arquitectes
deCatalunya(COAC)haabordataquesta
setmana en unes jornades sobre arqui-
tectura i salut. Un debat amb què es vol
reflexionar sobre la relació directa entre
els habitatges i el benestar dels inquilins.
En les jornades es va parlar molt d’infra-
habitatge en temps de pandèmia i de la
urgència d’invertir en la rehabilitació de
barris prou detectats i repartits per la
geografia catalana.
Tot i això,nosomunpaísderehabilita-

cions.Durant els dies de confinament les
trucadesal’Agènciadel’HabitatgedeCa-
talunya de ciutadans preocupats pel mal
estatenquèestrobenelsseuspisosesvan
duplicar, però encara són pocs els que hi
decideixen intervenir. A Catalunya gai-
rebé la meitat dels habitatges (485.0990

de l’1,1 milió total) tenenmés de 50 anys.
Un parc envellit que necessita manteni-
mentirevisióconstantienquè,acausade
l’elevat cost econòmic, moltes comuni-
tatsdeveïnsevitenactuarfinsques’hide-
tectendeficiències estructurals greus.
Ambtot,elmalqueafligeix lesresidèn-

cies no només afecta les més antigues.
També les noves generen problemes de
salut. D’aquí ve la necessitat de revisar
l’actualdecretd’Habitabilitatde laGene-
ralitat perquè els pisos siguin més flexi-
bles, s’ajustin als nous criteris de família
–ara d’allò més variades– i tinguin en
compte que hi ha molta gent que, amb
pandèmiaosense,hi treballenadins.Uns
canvis que permetin dissenyar cases del
segle XXI amb materials respectuosos
amb elmedi ambient, que disposin d’una
mida adequada i, sobretot, amb sortides
dignes a l’exterior.

El COACha organitzat unes
jornades sobre arquitectura
i salut per reflexionar
sobre l’habitatge
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Detinguts dos lladres
a l’edifici deColau
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L’alcaldessa Ada Colau al FòrumFHG dilluns
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Ni l’alcaldessa de Barcelona se salva
de la inseguretat. Ahir a la matinada
el servei d’escortes de la Guàrdia Ur-
bana va detenir dos homes, de na-
cionalitat georgiana, que volien robar
a l’edifici on viu l’alcaldessa Ada Co-
lau. Eren especialistes en robatoris
amb força en domicilis, unamodalitat
que, malgrat el descens de delictes,
continua generant una gran inquie-
tud. Els dos homes van rebentar la
porta de la finca, unamaniobra que va
ser captada per la sala de videovigi-
lància on hi ha els escortes de l’alcal-
dessa, que fan guàrdia tota la nit, i van
acabar detinguts. Els arrestats tenien
intenció de robar en un pis de l’edifi-
ci–que no era el de Colau– i van ser
enxampats in fraganti quan forçaven
el pany d’uns dels pisos de l’edifici.
Malgrat els cops que van clavar a la
porta, l’alcaldessa no es va assabentar
del que passava.
Els dos arrestats van ser traslladats

a les dependències de la Guàrdia Ur-

bana en espera de passar a disposició
judicial, quan s’haurà de decidir la
seva posada en llibertat o el seu ingrés
a presó provisional. La finca on viu
l’alcaldessa està situada al barri de la
Sagrada Família i té un servei d’es-
cortes 24 hores que prevé qualsevol
tipus d’incident. El tinent d’alcalde de
Seguretat, Albert Batlle, va ser des-
pertat de matinada per ser informat
dels fets.
L’incident va tenir dues fases. La

primera, el trencament del pany de

la porta principal de la finca que va
captar l’atenció inicial dels escortes.
La segona, quan els vigilants van
percebre que els lladres es dirigien a
un dels pisos amb intenció de robar i
van començar a forçar la porta. Va
ser en aquell moment quan els van
detenir. Els dos individus detinguts
formen part d’un grup molt actiu
especialitzat en aquest tipus de ro-
batoris a domicilis que acumulen
múltiples antecedents per fets simi-
lars.!

Arrestats dos homes
que havien forçat
el pany de la porta
principal i d’un dels pisos
de l’edifici on viu
l’alcaldessa de Barcelona

La guerra de les tanques s’agreuja a la GranVia
La guerra de les tanques s’està agreu-
jant als laterals de la Gran Via. Aquí,
coma laDiagonal,molts conductors no
tenen problemes a retirar les tanques
que vadisposar l’Ajuntament deBarce-
lona a fi que els vianants tinguin més
espai per caminar guardant la distàn-
cies de seguretat. Després alguns veïns

les tornen a posar a lloc. Ja aquest estiu
hi va haver els primers xocs. Llavors
molts transportistes i taxistes ja insis-
tien a saltar-se la norma. La veritat és
que la pressió municipal en aquest
punt ha estat tènue. El Consistori diu
que aquesta mesura instaurada a mit-
jans demaig és provisional, que encara

està en estudi. En aquests moments els
conductors imposen la seva llei al tram
del lateral de la bandamar comprès en-
tre els carrers Pau Claris i Bailèn. Aquí
sembla que no regeix cap restricció.
Entre el carrer Vilamarí i la rambla
Catalunya, però, les infraccions són
menys nombroses. / Luis Benvenuty
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