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a pocs dies el consistori gironí
feia un pas endavant per ga-
rantir l’accés a l’habitatge. A
través de la Unitat Municipal

d’Anàlisi Territorial (UMAT), l’Ajuntament
presentava els resultats de la diagnosi del
Pacte Local per l’Habitatge de Girona.
Amb aquest informe l’administració local
posa sobre la taula les principals tendèn-
cies en el sector de l’habitatge a Girona.

El resultat és tan clar com preocupant.
Tensions entre oferta i demanda en el
mercat de lloguer, escassa oferta d’habi-
tatge destinat a polítiques socials i exis-
tència d’una cobertura d’habitatge limita-
da en relació amb el creixement de la po-
blació són alguns dels trets que caracterit-
zen l’habitatge a Girona i la seva àrea d’in-
fluència. A aquests elements s’hi suma la
cada vegada major rigidesa del mercat, el
baix aprofitament dels beneficis de la in-
novació i les tecnologies i, de manera molt

alarmant, el paper del parc residencial en
les emissions contaminants a l’atmosfera.
Tots aquests elements són comuns a la
majoria de ciutats catalanes. 

Les dades subratllen la conveniència
d’entendre Girona i la seva àrea metropo-
litana de manera integral. Hem de llegir i
interpretar la ciutat amb els vincles bidi-
reccionals que estableix al seu entorn. La
planificació urbanística, on trobem l’habi-
tatge, l’urbanisme i les infraestructures, és
l’àmbit d’actuació des d’on els professio-
nals de l’arquitectura podem donar res-
postes a les necessitats presents i futures

de les persones.
Inqüestionablement, treballar en xarxa,

sense que això signifiqui externalitzar les
problemàtiques, ens ajudarà a equilibrar
el territori i a reduir problemes estructu-
rals, com és el de l’habitatge, però també
el de l’ocupació. En qualsevol cas, no po-
dem perdre de vista els factors socials que
acompanyen aquest sector, com són els
de la igualtat o la cohesió social. Hem de
fer possible que les vides de les persones
es desenvolupin amb dignitat en entorns
mixtos demogràficament i sense segrega-
ció social.

En matèria d’habitatge, però, encara
hauríem d’anar més enllà. Pels arquitec-
tes, una de les solucions al desafiament de
l’habitatge ve de la mà de la rehabilitació.
A la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, el primer se-
mestre de l’any, la superfície visada de
projectes de rehabilitació va augmentar
més d’un  respecte al mateix període
de l’any passat. 

Tot i aquesta millora, la xifra continua
sent baixa. Els motius són diversos, però
voldria destacar-ne dos. D’una banda, a
casa nostra hi ha hagut poca cultura reha-
bilitadora. I de l’altra, la tendència del sec-
tor ha estat majoritàriament cap a l’obra
nova. La situació, doncs, omple de relle-
vància el recentment creat Observatori de
la Rehabilitació i Renovació Urbana de les
Comarques de Girona.

Ara que ja tenim la diagnosi és hora d’i-
niciar el tractament. Posem en marxa po-
lítiques efectives de consens i de llarg re-
corregut que ens acostin a allò que tot-
hom defensa: un habitatge de qualitat per
a tothom.
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urant  dies, els mitjans de
comunicació hem trepitjat a
fons en totes les prediccions
catastròfiques del canvi climà-

tic sabent, des del principi, que no hi hau-
ria solucions. I què?

La Cimera del Clima és impagable com
a fita del turisme de congressos perquè
són moltes carreres de taxi, habitacions
d’hotel, cafès, dinars, publicitat... Alegria!
Ha estat un mannà caigut des del cel de

Xile que ha atret . persones a Ma-
drid per una cosa que amb les  ade-
quades hauria estat eficaç.

Com que no hi hauria resultats pràc-
tics, la despesa i l’atenció es van desviar
cap a les consciències. Els ciutadans han
patit un tren de borrasques sobre les se-
ves consciències durant  dies. El fracàs
és que la consciència és un òrgan moral
que només es pot operar en els que la te-
nen. Els que no en tenen –siguin particu-

lars que tiren un ordinador obsolet al mar
o presidents dels Estats Units, la Xina, l’Ín-
dia i altres grans contaminants– només
reconeixen el càstig. Conscienciem els
conscienciats, ja que no podem castigar
els culpables.

La conscienciació té bona fama, però
és una tasca en la qual els fanàtics i els
amorals aconsegueixen l’excel·lència.
Aquesta vegada ha arribat a les nostres
consciències amb avió privat gràcies als
firaires del festival. Desenes de titellaires i
catequistes de la consciència van justifi-
car a Madrid les ajudes, subvencions i
programes que Nacions Unides «imple-
menta» amb aquesta finalitat i van coinci-
dir en la bugaderia d’imatge amb algunes
grans empreses corporativament respon-
sables del crim. Aquesta és una altra: con-
vé ser moderats en la conscienciació per-
què una de veritat paralitzaria un sistema
basat en una producció ingent per a un
consum incessant.
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uantes coses tenen aspecte
d’apunt i a la fi són esbós.
Són dies de concedir a la hi-
pocresia tots els mèrits i, per

descomptat, fotre’ns i aguantar-nos.
Moltes persones són l’estúpid que torna
per Nadal... Els asseguro que al costat
de la felicitat per encàrrec trobaran el
desengany; encara que d’alguna mane-
ra o altra s’abandonin a ella. Quantes
persones al costat de l’absurd sentimen-
talisme del Nadal mostren la seva deca-
dència i fan servir paraules mecàni-
ques... Diguin-me, no estan fins als nas-
sos de rebre whatsapps en cadena amb
la mateixa matraca? Són un sobirà co-
nyàs!

Per Nadal, opinió subjectiva, tot és
fals. Incloses les pel·lícules que cada any
es projecten en els cinemes de tot el
món... La indústria cinematogràfica
també treu profit de la felicitat per en-
càrrec. Vegin les cartelleres (somric) i
no oblidin reparar en els títols de les
pel·lícules.

És absurd creure que per Nadal som
bons. No, no s’enganyin, som igual de
dolents que la resta de l’any, però per
Nadal anem disfressats. Que «bones»
són algunes tradicions, assoleixen la
perfecció humana durant quinze dies. I
després, a prendre pel sac... Anava a dir
a prendre pel cul, però una senyora no
ha de dir paraulotes, encara que amb el
desmesurat amor que sento per Cela,
de vegades, l’emul.

En resum: la veritable felicitat no és
vent furiós que calma al costat de la cua
d’un llagostí i un parell de glops de vi.
Semblant «cosa» a la fi (amb el pas de
les hores) es converteix en xafogor. La
felicitat és una veu velada que no admet
la torba dels falsos i mediocres. Avui dia,
la felicitat està vilment traïda; amb les
xarxes socials el profund s’ha convertit
en lleuger i el gran, en inflat. Així és el
Nadal: un temps que considerem «sin-
gular» encara que sigui per una estona.
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e de reconèixer que Carles
Puigdemont m’ha enredat en
dues ocasions. Millor dit; m’he
deixat enredar dues vegades

per qui va ser president de la Generalitat.
La primera d’elles, en un dinar celebrat for-
ça mesos abans de l’ d’octubre de ,
on va explicar que el referèndum no es fa-
ria si no reunia totes les garanties. Algú li
va preguntar si l’Estat tenia mecanismes
per impedir aquestes garanties i ell va con-

testar que sí. Per tant, la conclusió era lògi-
ca: no hi hauria referèndum. Em vaig equi-
vocar perquè n’hi va haver malgrat la man-
ca de garanties evidents. El segon cop va
ser en la campanya de les eleccions convo-
cades per Mariano Rajoy. Puigdemont,
cap de llista de Junts per Catalunya, va pro-
metre en incomptables ocasions que tor-
naria a Catalunya si l’independentisme
guanyava els comicis. Me’l vaig tornar a
creure perquè vaig pensar que no seria ca-

paç d’incomplir una promesa electoral
com aquesta. L’independentisme va guan-
yar i l’expresident no va tornar. Tot això
m’ha vingut al cap quan he llegit el que va
dir dijous al seu grup parlamentari: «La
propera reunió la farem a Catalunya».
Quasi al mateix instant, l’advocat Gonzalo
Boye treia ferro i assegurava que «de mo-
ment» no té previst tornar, demostrant que
polític i lletrat continuen jugant al filibus-
terisme que ja els caracteritza.
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