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D
urant aquests da-
rrers mesos de se-
tembre i octubre, la
Demarcació de Gi-
rona del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya, jun-
tament amb una altra vintena
d’institucions de la ciutat, assis-
teix al procés participatiu que
l’Ajuntament de Girona ha orga-
nitzat per tal d’aportar relexions,
crítiques o idees que puguin en-
riquir la redacció del Pla local
d’habitatge.

Aquesta fase de participació
va anar precedida de l’obtenció
de dades i de l’anàlisi de diver-
sos indicadors per part de la Uni-
tat Municipal d’Anàlisis Territorial
(UMAT) que varen posar de ma-
nifest mancances importants en
matèria d’habitatge. Així, es va
constatar l’escassa oferta d’ha-
bitatge destinat a polítiques so-
cials, l’existència d’una cobertura
d’habitatge limitada en relació
amb el creixement de la pobla-
ció, l’elevada diversitat entre ba-

rris i sectors de Girona, tensions
entre l’oferta i la demanada en
el mercat de lloguer o el dèicit
de coordinació entre els dife-
rents municipis de l’àrea urbana.

El procés participatiu s’ha es-
tructurat al voltant de quatre ei-
xos. El primer, com ampliar i ges-
tionar eicaçment el parc
d’habitatge assequible. El segon,
com garantir un habitatge de
qualitat. El tercer, com facilitar
l’accés a l’habitatge i respondre
a l’exclusió residencial. I el quart,
com vetllar per un funcionament
correcte i equitatiu del mercat
de l’habitatge. Per a cada eix es
proposen a les entitats partici-
pants en el procés diverses línies
per al debat. Així, per exemple,
en el primer, les discussions han

estat sobre com es podria im-
pulsar la col·laboració públic-pri-
vada en la promoció d’habitatge
assequible o com millorar la
gestió del parc d’habitatge social
existent. En el segon, les línies
han tractat com es pot impulsar
la rehabilitació residencial, com
fomentar uns ediicis en entorns
de bona qualitat ambiental,
adaptats, energèticament ei-
cients i físicament accessibles,
com es pot millorar el coneixe-
ment sobre l’estat de l’habitatge
o com facilitar la mediació de
conlictes en l’àmbit de l’habi-
tatge. En els debats del tercer
eix es va parlar i es va discutir
sobre la possibilitat d’establir
plans i programes d’habitatge
per a joves i gent gran, dels

col·lectius vulnerables, de la po-
bresa energètica o de com es
pot assegurar el suport al paga-
ment de l’habitatge a persones
en risc d’exclusió residencial. I,
en el quart i darrer eix, que per
les restriccions que s’han decre-
tat s’haurà de fer en sessió tele-
màtica, els debats aniran sobre
què caldria fer per mobilitzar ha-
bitatge buit, sobre els costos i el
beneicis del Habitatges d’Ús Tu-
rístic (HUT), sobre l’impacte i les
necessitats d’habitatge pels es-
tudiants o sobre com podria ser
possible l’augment de l’oferta de
sòl residencial sostenible. 

Els debats sobre totes aques-
tes línies de relexió proposades
s’estan duent a terme en el Cen-
tre cultural de la Mercè i el re-
sultat inal, ja sigui com a pro-
posta concreta d’acció o com a
crítica a la gestió feta per les ad-
ministracions, es recollirà en una
acta que s’adreçarà als redactors
del Pla local d’habitatge de Gi-
rona per tal que ho tinguin en
compte. No cal dir que dels de-
bats en surten idees interes-
sants, algunes és possible con-
sensuar-les entre tots els
assistents i d’altres no, però si
que gairebé tothom es podria
posar d’acord que és imprescin-
dible emprendre polítiques en
matèria d’habitatge diferents a
les que s’han estat practicant ins
al dia d’avui i dotar-les de recur-
sos suicients per revertir la si-
tuació actual que es considera
insostenible. 

Des de la Demarcació de Gi-
rona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya celebrem la iniciativa
de l’Ajuntament de la nostre ciu-
tat i coniem que la redacció d’un
Pla local d’habitatge que orienti
les línies d’acció municipal en tot
allò que fa referència a l’habi-
tatge, estigui a l’alçada d’un
repte en el que tots ens hi ju-
guem molt.

Un bloc d’habitatges en construc-
ció, fa uns mesos.
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