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«
35.000 habitatges públics en 10 
anys», titulava el Diari de Girona 
l’entrevista que li va fer a la degana de 
la Facultat d’Econòmiques i Empre-

sarials de la Universitat de Girona, Anna 
Garriga. 

Al primer cop d’ull els números poden 
semblar exagerats, sobretot si tenim en 
compte que des del 2007 la Llei pel dret a 
l’habitatge impulsa la creació d’un parc es-
pecífic d’immobles a un preu a l’abast de les 
rendes baixes i mitjanes. Una llei que té per 
objectiu destinar el 15% dels habitatges 

principals existents a polítiques socials en el 
termini de vint anys (2027), xifra de la qual 
estem molt lluny. 

Tanmateix les declaracions de la degana 
surten d’un acurat estudi que té en compte 
l’evolució de l’habitatge i els dèficits acumu-
lats dels darrers anys. 

La construcció d’aquests 35.000 habitat-
ges és només una de les propostes que 
apunta l’interessant document, «Reset, cri-
da per reactivar el país», que ha elaborat un 
conjunt d’experts, entre ells la Dra. Garriga, 
pel nou govern de la Generalitat de Catalu-

nya i que hauria de servir de full de ruta per 
reactivar l’economia després de la covid.   

Recentment, les conclusions del procés 
participatiu del Pla Local d’Habitatge pro-
mogut per l’Ajuntament de Girona, o els 
concorreguts debats organitzats per l’arqui-
tecta Itziar González, amb el suport de la 
Universitat de Girona i la Demarcació de Gi-
rona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
també evidenciaven i recollien la necessitat 
urgent de la promoció d’habitatge social. 
Una necessitat, manifesta, que incidirà en 
un dels sectors clau per a la recuperació 
econòmica del país, amb una funció social 
molt important, que hauria de  permetre 
crear llocs de treball, resoldre algunes desi-
gualtats i, alhora, ajudar a regular els preus 
de lloguer i venda. 

Amb aquests números, es podria arribar 
a tenir el 10% d’habitatge públic; una dada 
mínima d’acord amb els estàndards euro-
peus. No podem pretendre, però, que l’habi-
tatge protegit, social o concertat el promo-
guin només les institucions públiques. I és 
que calen incentius per afavorir la promoció 
privada o la público-privada. També neces-
sitem, i més si ho volem aconseguir en 

aquestes dates, que la promoció vingui 
acompanyada d’una important optimitza-
ció de la documentació i els terminis buro-
cràtics.  

A més, i no menys important, caldria pri-
oritzar la casa com a llar i no com a inversió 
especulativa. 

«Reset, crida per reactivar el país» inci-
deix en moltíssims altres aspectes, amb 91 
propostes concretes i molt transversals, amb 
la consciència que cal estimular tots els sec-
tors d’activitat econòmica i que l’impacte de 
les mesures proposades ha d’arribar a tots 
els racons del país. La reorientació de la taxa 
turística cap a la protecció de l’entorn i del 
patrimoni del país, aplicar eines avançades 
de màrqueting intel·ligent, resoldre proble-
mes de finançament als municipis turístics 
sense oblidar-se de la sostenibilitat, les ener-
gies renovables i el seu impacte ambiental o 
la importància de fomentar la rehabilitació 
són alguns exemples d’actuacions urgents, 
que podem explicar en propers articles.  

Tenim molts projectes i reptes sobre la 
taula, com a societat, com a entitats i com a 
individus per tal d’ajudar a millorar la quali-
tat de vida dels catalans.

L
’entrevistador es remou en el seu 
seient per efectuar-li un retret al 
seu interlocutor: «No pots mini-
mitzar una pandèmia que ha 

causat més de tres milions de morts a tot 
el món». 

- Tres milions de morts, i quanta gent 
ha mort durant aquest temps al món? 

El relativitzador es diu Miguel Bosé, 
però la seva posada en qüestió dels efectes 
de la covid l’aproxima per descomptat al 
Boris Johnson de «cal restaurar les lliber-
tats de la gent», o la ministra Carolina Da-
rias de «no hi haurà més tocs de queda» i 
de «hem d’anar més enllà de la incidència 
acumulada». Atès que aquests girs coper-
nicans es produeixen amb les xifres de 
contagis deslligades en ambdós països, es 
pot parlar en propietat dels nous negacio-
nistes, que col·loquen els efectes fins ara 
insuportables de la pandèmia en segon 
pla. El curiós és que la identitat dels des-
creguts recent encunyats coincideixi amb 
els antany partidaris de les restriccions 
més radicals. 

Les opinions dels polítics són volubles 
per definició, així que compten amb el 
para-xocs de la seva acreditada frivolitat. 
Ara bé, quan científics en l’òrbita dels go-
verns intenten desviar l’atenció des del 
número de casos a altres paràmetres, no 
només es desmenteixen a si mateixos. Si la 
ciència renuncia a la comptabilitat de 
nous contagis com a indicador més fiable 
o regla d’or, costa localitzar la frontera 
amb el negacionisme. El perill d’aquesta 
escola de pensament irracional s’aprecia 
millor en recordar que ningú s’havia atre-
vit a sostenir fins ara que «a qui li importa 
el nombre total de malalts de sida». 

Als familiars dels 28 morts per covid di-
jous passat no els consolarà assabentar-se 
que formen part d’una segona divisió de 
la tragèdia, sense dret a un dels reportat-
ges d’UCI que el psiquiatre Rojas Marcos 
va titllar de perniciosos en el daltabaix de 
la pandèmia el 2020. De fet, l’abstracció 
numèrica ha disparat les alarmes entre els 
epidemiòlegs, amb una corrent fortament 
preocupada per l’arraconament dels re-

comptes. L’anàlisi d’un succés pels seus 
efectes secundaris o terciaris és un camí 
trillat per arribar a influències tan esotèri-
ques com el 5G. Establir a ciència incerta 
que els nous casos no desembocaran en 
hospitalitzacions, no només no té més 
base que l’evidència momentània. Sobre-
tot, sona temerari quan experts reputats 
segueixen admetent que es desconeix la 
naturalesa de la cruïlla que porta a una 
àmplia majoria de malalts a una covid 
sense traumes, mentre que altres casos 
experimenten un desenllaç fatal. 

Enmig d’aquest conflicte d’itineraris, 
Boris Johnson va agafar dilluns de la set-
mana passada el toro per les banyes. El 
primer ministre va decretar el «Virexit», es 
va independitzar dels mecanismes habi-
tuals d’afrontar la pandèmia. A part de 
l’indefensable joc de paraules, és clar que 
els avatars sísmics en la gestió del Brexit 
van ajudar a bandejar-se al premier. A di-
ferència dels polítics espanyols, no va ne-
gar la vigència de la covid, ni la prolonga-
ció presumible dels contagis i morts. No 
va declarar clausurada aquesta pandèmia, 
va assenyalar la tornada a la vella normali-
tat perquè cada ciutadà es mesuri al virus 
sota la seva responsabilitat. 

Boris Johnson va escenificar la renún-
cia als mitjans clàssics contra la covid sota 
la inspiració del seu biografiat Winston 
Churchill. El dilluns 19 de juliol és literal-
ment el terminus day, el Dia D assenyalat 
pel premier britànic per aixecar les restric-
cions més característiques de la pandè-
mia. S’ha acabat l’obligatorietat de la mas-
careta o el metre i mig de distància social. 
De nou, aquesta relaxació o lliurament de 
les regnes a la consciència individual es 
produeix sota la convicció que «hi haurà 

més morts». Només aquest reconeixe-
ment dramàtic separa la Gran Bretanya 
dels manifestos despreocupats de Bolso-
naro. 

L’assessor científic de Boris Johnson 
s’esforçava per compartir la convicció del 
seu primer ministre, tot i que assenyalava 
a la «cortesia» com un dels factors que po-
dien empènyer a portar la mascareta en 
presència de tercers. Pel que fa al flamant 
titular de Sanitat en el gabinet britànic, 
Sajid Javid es va estrenar pràcticament en 
el càrrec amb un article el passat diumen-
ge al Mail on Sunday. Al llarg d’una pàgi-
na, desenvolupava les tesis del seu Govern 
amb un llenguatge enfocat als lectors de 
tabloides. No ometia el mantra que «cal 
aprendre a conviure amb el coronavirus», 
per enumerar a continuació les seqüeles 
indesitjables dels confinaments. Entre les 
conseqüències nocives, destacaven la in-
tensificació de la violència en el si de les 
famílies i els problemes psicològics. 

No hi ha un precedent als anys vuitanta 
de l’enunciat «cal aprendre a conviure 
amb el virus de la sida». En aquella ocasió 
no va ser necessari un «Virexit», es va 
complir amb la regla eterna d’anar decli-
nant la síndrome a les portades a mesura 
que disminuïa l’atenció del públic. Els go-
vernants sospiren sens dubte per una des-
aparició similar de la covid per mort natu-
ral, però la inèrcia d’un èmfasi sense pre-
cedents impedeix ara una marxa enrere 
amb suavitat. Més d’una autoritat sanità-
ria preferiria haver modulat l’impacte del 
coronavirus durant els seus dos anys de 
vigència. Boris Johnson insisteix que «la 
pandèmia no ha acabat», una evidència 
excepte per als que s’entesten a oblidar la 
incidència.
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