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Joves
apallissats

Next Generation: tot per als jo-
ves, però sense els joves. Fins i
tot, m’atreviria a dir contra els
joves. Aquest podria ser el re-

sumde la política de reconstrucció i resi-
liència que ha tramès el Consell de Mi-
nistres aBrussel·les i enquè se’ls omple la
boca de tot el que es farà per deixar una
societat millor a les futures generacions.
Unacosaéslaqueesdiuiunaaltrademolt
diferent laqueesfa.Lesdadessóninqües-
tionables.Lataxad’aturdelsmenorsde25
anys a Alemanya és del 6,1%, a Portugal
del 21,6% i a Espanya del 39,6%, segons
Eurostat.
Som el fanalet vermell d’Europa en un

paísonel fracàsescolarésungreuproble-
ma, germen de desigualtat i origen del
malestar social que està condicionant la
vidapolítica i econòmicadelpaís.
En vista d’això, la solució que es tracta

de donar des del Govern de coalició d’es-
querresésunareforma laboralquemanté
molt elevades les barreres d’entrada en el
mercat de treball per no rebaixar les bar-
reresdesortida.
Noésunafilosofianova.S’arrossegades

queel governdeFelipeGonzálezvaplan-
tejarelPlad’OcupacióJuvenilel1988,que
va ser contestatpels sindicats amb lavaga
general més important de la nostra de-
mocràcia. El 14 de desembre va ser un
granèxitsindical.Esvaretirarelplainoes
vatornaraparlarderecuperar lafigurade
l’aprenent. El resultat el coneixem, no es

vadonarrespostalaboralal fracàsescolar,
ni a la formació professional i des d’ales-
hores, ja fa33anys, les taxesd’atur juvenil
són les més altes d’Europa. Els sindicats
per lasevapròpianaturalesasóncorpora-
tius idefensenels seusafiliats.Ésadir, els
treballadors que estan instal·lats. La idea
fortacontinuasentquecaliaevitarque les
empreses contractessin els fills, ambme-
nor salari, i acomiadessin els pares. Una
cosaqueésabsolutament falsa.
Segonsun informedeFedea, elsmillen-

nials són la generaciómésmaltractada de
la nostra democràcia. Van ser els perde-
dorsdelacrisi financeradel2008,quanes
va recuperar l’economia van haver d’ac-
ceptarcondicionssalarialsa labaixa,pau-
taques’hamantingutdurantunadècada, i
quan començaven a aixecar el cap se’ls
castiga de nou amb la pandèmia i la crisi
econòmica. El Banc d’Espanya ens ha ad-
vertit en un recent informe que aquesta
generació atrapada entre dos focs està re-
bent un llegat econòmic molt allunyat de
les bones paraules del pla Next Genera-
tion.Elevada temporalitat, hipotecatsper
unbrutaldeutepúblicqueelsdeixemcom
aherència i la llosad’unaSeguretat Social
amb un dèficit que els deixa poques ex-
pectatives de cobrar una pensió digna
quanacabindepagar la nostra i es jubilin.
Nopodempassarperaltqueelsmésgrans
de 65 anys són el grup que ha sortit més
beneficiat de les dues crisis, segonsunes-
tudi de la UE. I, malgrat això, la reforma
Escriváde lespensionseludeixel reparti-
ment intergeneracional del sacrifici, tor-
na a donar l’esquena als joves i els deixa a
ells tota la retallada. I a sobre pretenen
queels estimin i els votin.

LareformaEscrivá
delespensionseludeix
elrepartiment
intergeneracionaldelsacrifici

La rehabilitació d’habitatges
crearà 188.000 llocs de treball
L’Executiu destinarà 3.400milions a la millora de barris i edificis
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El projecte de rehabilitació d’habitatges
que el Govern central ha inclòs en el Pla
de Recuperació, Transformació i Resi-
liènciaaprovatahirpelConselldeMinis-
tres idotat amb6.800milionsd’euros su-
posarà una aportació conjunta al creixe-
ment del PIB espanyol de 13.500milions
d’eurosilacreacióde188.000llocsdetre-
ball. Així ho va explicar ahir el secretari
d’EstatdeTransports,Mobilitat iAgenda
Urbana durant un acte virtual organitzat
pelConsellGenerald’Economistes.
“És un projecte tremendament trans-

formador.Elseucentred’actuacióestàen
l’eficiència energètica i en l’actuació so-
bre el model urbà. Amitjà termini trans-
formarà el sector de la construcció”, va
assegurarPedroSaura.
El gruix del projecte se centra en la re-

habilitació residencial de barris i edificis,
a la qual se li han assignat 3.400 milions
d’euros. Per incentivar-ne l’atractiu, el
Governcentralhadissenyatunprograma
d’ajuts que poden arribar “en alguns ca-
sos finsal 100%de la inversióenrehabili-
tació”, va explicarSaura.Amésde lesde-
duccions en l’IRPF que ja va anunciar
l’Executiu la setmana passada i que os-
cil·laran entre el 20% i 60% de les inver-
sions que compleixin amb els criteris
exigits demillorad’eficiència energètica,
també hi haurà ajuts directes. Aquests
suposaranentreel80%iel 100%enelcas
de les rehabilitacions de barris complets.
Per a la rehabilitació d’un edifici seran
entre el 40% i el 100% i per a les in-
versions en els habitatges individuals
l’ajuda directa serà del 30%. “L’ajuda in-
dividual serà compatible amb la de l’edi-

fici o amb la del barri”, va explicar Saura.
El Govern central preveu posar en

marxa un pla de col·laboració publico-
privada en què els professionals del sec-
tor immobiliari puguin lliurar a ajunta-
ments, comunitats de veïns i propietaris
“projectesclauenmà”,perfacilitarlesac-
tuacionsde rehabilitació i professionalit-
zar lagestió immobiliària.
La rehabilitació residencial ha estat el

sectordel’edificacióquemillorharesistit
lapandèmia: la superfícied’habitatgesen
rehabilitació ha augmentat el primer tri-
mestre d’enguany un 11,8% respecte al
primer trimestre del 2020 i un 6,5% en
comparació amb el mateix període del
2019, segons les dades presentades ahir
pel Consell de Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya. La rehabilitació visada va ser
de756.437m2,peròl’activitatdelsectorés

encaramés intensa, ja que només neces-
siten visat les rehabilitacions de més en-
vergadura, que afecten elements estruc-
turalsde l’immoble.
Lluís Comeron, president del consell,

va destacar que amb l’impuls dels ajuts
europeus “la rehabilitació pot ser unmo-
torderecuperacióde l’activitateconòmi-
caa totelpaís”.
Elpresidentdelconsellvadefensarque

donar ajuts públics a rehabilitar habitat-
ges és una necessitat “en un país amb 25
milions d’habitatges, dels quals pràctica-
ment la meitat necessiten intervencions
percomplirlesexigèncieseuropeesd’efi-
ciènciaenergètica, ion1,8milionsdeper-
sones no poden sortir soles, sense ajut, al
carrer, per deficiències en l’accessibilitat
del seuhabitatge”.
A Espanya, va recordar Comeron, es

rehabiliten demitjana 30.000 habitatges
a l’any,“demaneraquetrigaríem seglesa
rehabilitar tot el parc. La previsió de
l’Executiu, de facilitar la rehabilitació de
500.000 habitatges, permetria assolir un
ritmeraonablederehabilitació, similaral
d’altrespaïsosde laUE”.
Lapandèmia, en canvi, ha frenat l’acti-

vitat promotora i ha deixat sense visar
18.172 habitatges, segons les dades dels
arquitectes. “L’obraquejanos’haprojec-
tat noes construirà segur a curt termini, i
tampoc no notem prou pols en el sector
per pensar que es recuperi”, va lamentar
LluísComeron.
La pandèmia, va explicar, ha tingut

l’impacte més gran en la promoció d’ha-
bitatge. Així, en el primer trimestre del
2021 es van visar 21.584 habitatges, un
8,77%menysqueenelmateixperíodedel
2020, i un 16,8%menys respecte a les xi-
fresdel2019.
“L’obra nova residencial continua per

sota dels nivells prepandèmia, que ja es-
tavenmolt lluny de la normalitat perquè
l’edificaciónos’haviarecuperatdelacrisi
financera”. En la seva opinió, “costarà
bastantmésrecuperarlanormalitat. Ien-
cara més a les zones metropolitanes de
Madrid iBarcelona”, onmés s’han reduït
els nous visats, i que són una part impor-
tantdelmercatd’edificació.!
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Treballadors de la construcció en una obra aMadrid

Menys visats
d’obra nova
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2019 2020 2021

4.979.579

4.298.777

Metres quadrats del primer trimestre de cada any.

Percentatge de variació respecte al primer

trimestre del 2019 i del 2020

-7,7%

-20,3%

3.966.692

La pandèmia ha deixat
18.172 habitatges sense
visar, sobretot en àrees
metropolitanes, segons
les dades dels arquitectes


