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N ingú a hores d’ara no
s’atreviria a dir que
l’erupció del volcà
de Cumbre Vieja, a
La Palma, on els rius

de lavahan arrasat pobles sencers,
camps de conreus i polígons in
dustrials, cosa que ha obligat a
l’evacuació demilers de persones,
no és una notícia planetària. La
CNNhi ha dedicat hores imés ho
res des del dia que va començar
l’activitat del volcà, i ha ofert fins i
tot imatges des d’un satèl∙lit de
l’Agència Espacial Europea. I The
New York Times ha destinat algu
nes de les portades de les darreres
setmanes a aquesta explosió de la
natura incontrolada. Per tot això,
sorprèn que l’entorn de Carles
Puigdemont s’indigni veient que
TV3 dona un ampli seguiment en
els seus programes a tot el que
passa a La Palma. El director de
l’oficina de Waterloo, Josep Lluís

Alay, ha preguntat a la televisió
catalana, a través de Twitter, “si
nopassa res almónque tinguimés
interès per als catalans”,mentre el
diputat de JxCat Lluís Puig s’ha
interrogat sobre “si s’informa de
la tragèdia perquè pertany al con
tinent africà oper la seva espanyo
litat”.
A Catalunya, se sol dir que qui

no té feina el gat pentina, però
que tot un exconseller de Cultura
faci aquesta referència resulta
descoratjador. Tant com que a
Alay, investigat per finançament
il∙legal, li sembli una vergonya
l’àmplia cobertura. Però, sobretot,
el més preocupant és la superiori
tat moral implícita en els seus
tuits. Per a ells Espanya no és font
de notícies, sinó de maldats, la
qual cosa no només resulta una
simplificació, sinó també una ber
ganteria.
Dostoievski va narrar a la no

vel∙la Els dimonis l’acte implaca
ble d’uns anarquistes radicals que
van incendiar una vila, justificant
el seu acte criminal en el fet que
“el foc és als cors, no a les cases”. A
La Palma, les flames són als cors
de la gent de bé que intenta aju
dar, però també en més de 1.200
edificis destruïts per la lava incon
trolable. Això és una notícia tant
com una tragèdia. I segons quins
comentaris no és que sobrin, és
que delaten la poca categoria dels
qui els difonen.c

Restesde lava
aTwitter

Màrius Carol

FUTURS
IMPERFECTES

Dos anys d’intensa reactivació

E lFonsMonetari Internacional (FMI), en lespre
visionsdetardor,estimaquel’economiamundial
creixerà intensament aquest any i també el prò
xim,comaconseqüènciadelcontroldelapandè
mia als païsosmés industrialitzats, així com a la

Xina, peròho farà a un ritme lleugeramentmés baix del que
haviapronosticat al juliol.La raód’aquesta lleugera revisióa
labaixaés l’impactede lavariantdeltade la covid i la crisi de
subministraments que es registra a causa del ràpid incre
mentde lademandadematèriesprimeres,béns i serveis.
Elproducteinteriorbrut(PIB)mundial,segonslesestima

cionsdel’FMI,creixeràenconcretel5,9%aquestanyenlloc
del6%previstinicialment.Ésunarevisióalabaixamarginal.
Destaca,però, el creixementmésbaixde
l’economiadelsEstatsUnits,queseràdel
6%en llocdel 7%ques’esperavaal juliol.
ElmateixlipassaràaAlemanya,quecrei
xerà el 3,1% davant el 3,6% que s’havia
vaticinat. Els dos països pateixen molt
especialment a les cadenesdeproducció
elsesmentatsproblemes logísticsprovo
cats per la crisi d’aprovisionament de
matèriesprimeres ide totamenadesub
ministraments, especialmentmicroxips, així com l’impacte
de l’encariment dels nolis marítims. El mateix problema
afecta també Espanya i altres països europeus. Tot i això, el
creixementconjuntde lazonaeuromillorarà finsasituarse
en un 5%, davant el 4,6% anteriorment calculat, gràcies a la
millorade l’activitat aFrança i a Itàlia.
PeraEspanya,sorprenentment, l’FMIharebaixat les pre

visionsd’incrementdelPIBdel6,2%al5,7%.Aquestpronòs
ticestàmoltpersotadel6,5%calculatpelGoverncentralidel
6,3%apuntatpelBancd’Espanya.Decaraa l’anyvinentesti
ma un creixement del 6,4%, que és també menys optimista
que el 7%quepreveuenels pressupostos generals de l’Estat.
Aquestessisdècimesmenysdediferènciapodentenirunim

pacte preocupant en la recaptació fiscal i, per tant, en un in
crementdeldèficitpúblicpersobredel5%delPIBquefigura
en el projecte pressupostari presentat fa pocsdies per lami
nistrad’Hisenda.
Malgrat tot, Espanya, amb l’esmentat 6,4% previst per

l’FMI per a l’any que ve, serà un dels països europeus i del
món que registraran més creixement, fins i tot per davant
delsEstatsUnits i laXina.Hi influirà el fet queperal 2022el
turisme, que és l’únic gran sector que encara no s’enlaira al
nostrepaís, ja recuperaràprobablement lanormalitat.
L’elevada inflacióquees registra en lamajoriadelspaïsos,

tot iaixò,preocupal’FMI,quedemanaalsbancscentralsque
estiguinalertapercontrolarelspreus, encaraqueconfiaque

amitjansdel2022tornaràalsnivellspre
pandèmia.
En general, en vista de l’escenari pre

vistperl’FMI,elmónviuràdosanysd’in
tens creixement econòmic, sobretot als
països desenvolupats, que permetrà su
perar la recessiómés profunda des de la
SegonaGuerraMundial en un temps rè
cord gràcies a la ràpida reacció de go
verns i bancs centrals amb l’adopció de

mesuresdesuport id’estímula l’activitat.
Les gransdesigualtats enels ritmesdevacunació entre els

païsosricsielspobres,totiaixò,suposenunfrealcreixement
de l’economia ide l’ocupació, jaquepodriasermolt superior
alqueesregistrarà.Alvoltantdel58%delapoblaciódelspaï
sosdesenvolupatsestà totalmentvacunadadavantel36%en
les economies emergents i tan sols el 5% als països pobres.
Aixòagreuja labretxade lesdesigualtats econòmiques i afa
voreix el repunt de noves variables de la covid, la qual cosa
seria una amenaça per a tothom. Per això l’FMI considera
unaprioritat absoluta el control globalde lapandèmiaper la
viadegarantir lavacunacióatota lapoblaciómundial.Laso
lidaritat ésclauperalprogrés.c

L a nova llei d’Habitatge deixarà sense efecte
l’obligació de destinar el 30% de les promo
cions urbanes a habitatge social, a costa dels
promotors. Aquesta ha estat una mesura estre
lla de l’urbanisme barceloní impulsada per l’al

caldessaAdaColau. Però, tenint en compte la novanorma
tiva governamental, el recorregut ja no serà gaire llarg.
Aquest 30% de reserva seguiria en vigor. Els ajuntaments
el podrien continuar exigint. Tot i això,
la llei d’Habitatge indica que aquesta
càrrega hauria d’estar acompanyada
d’una compensació econòmica per als
promotors, que, a efectes pràctics, en
suposaria la neutralització. Construir
habitatge ja no serà una càrrega impor
tant per als promotors.
La normativa del 30% tenia un sentit.

El dèficit d’habitatge social és, per des
gràcia, unproblemaconstantde les administracions locals.
Sigui quin sigui el seu color, totes es proposen d’eixugarlo
i gairebé totes aconsegueixen resultats limitats. Però, a
més de sentit, tenia efectes indesitjats. Lamesura que pre
tenia ampliar l’oferta d’habitatge protegit aconseguia, en
última instància, reduirla. Les dades així ho certifiquen.
Des que es va aprovar l’obligació de dedicar el 30% de les
promocions urbanes a habitatge social, es va paralitzar en

granmesura l’edificació d’habitatges a Barcelona. Els pro
motors van impulsar la construcció d’oficines, queno esta
ven subjectes a aquest tipus d’imposicions. Però la d’habi
tatges es va estancar. No només això: els promotors van
traslladar l’activitat a altres àrees metropolitanes on ha
vien de fer front a menys restriccions.
Les estadístiquesdelCol∙legi d’ArquitectesdeCatalunya

confirmen aquesta tendència. La superfície d’habitatges
visats per l’esmentada entitat va caure
un 32% el 2020, més del doble del que
va caure el 2019 (15,6%), en època en
cara prepandèmia. La interpretació
d’aquestes xifres és senzilla i permet
atribuir a la normativa aplaudida pel
Consistori la caiguda d’activitat cons
tructora. I, per tant, la caigudade les ex
pectatives públiques enmatèria d’habi
tatge social.

Aquest tipus de construccions ha de ser una prioritat de
l’administració pública. El dèficit d’habitatge és encara un
problemaa lesgransciutats.Unaaltraqüestióésqui l’hade
sufragar. Si són habitatges de protecció pública, potser és
discutible que els promotors privats hagin de cedir un terç
del fruit de la seva inversió a aquest tipus d’habitatge. No
volemdir que no hagin de contribuirhi en absolut. Però sí
que no es pot comprometre tant el seumodel de negoci.c

Qui paga l’habitatge protegit?
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