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Sessió 11 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i set 

minuts. Presideix Joan Giner Miguélez, acompanyat del vicepresident, Carles Castillo Rosi-

que, i del secretari, Carles Prats i Cot. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Montserrat Fornells i Solé, Gerard Gómez del Moral i Fus-

ter, Fabian Mohedano Morales, Jordi Munell i Garcia, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Jordi- 

Miquel Sendra Vellvè i Bernat Solé i Barril, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra i Ser-

gio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans, i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista.

També hi són presents els membres de la comissió Cristian Alcázar, Joana Bregolat, 

David Martínez Raventós, Pau Morales Romero, Juanma Rodríguez i Oriol Recasens.

Assisteixen a aquesta sessió la representant d’Avalot - Joves de la Unió General de 

Treballadors de Catalunya, Elena Ferrero Álvarez; la coordinadora nacional d’Acció Jove - 

Joves de Comissions Obreres, Irene Ortiz García; el gerent del Consell Nacional de la Jo-

ventut de Catalunya, Oriol Rovira Martorell, acompanyat dels secretaris, Pol Mena i Magí 

Senserrich, i els membres de Munixic, Sebastià Mata Molinero i Elies Piera Balasch.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove - Joves de Comissions 

Obreres davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’estat de les 

polítiques d’habitatge juvenil (tram. 356-00649/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 

de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 

sobre l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil (tram. 356-00650/11). Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’estat de 

les polítiques d’habitatge juvenil (tram. 356-00651/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Munixic davant la Comissió 

de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’habitatge en municipis petits (tram. 356-

00708/11). Bernat Solé i Barril del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

El vicepresident

Iniciem la sessió. Us sembla que anem fent via, llavors? (Veus de fons.)

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00649/11, 356-00650/11, 356-00651/11 i 356-00708/11

Bé, doncs, votem les compareixences conjuntament? (Pausa.) Les quatre com-
pareixences de cop? (Pausa.)

Algun vot en contra? 
Alguna abstenció?
Doncs, per unanimitat. 
I, llavors, comencem per la primera... Comencem per la primera? (Veus de fons.)
Doncs, vinga, suspenem un moment per anar-los a buscar.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i vuit minuts i es reprèn a les tres i onze minuts.

El president

Bé, bona tarda.
Haurem de modificar l’ordre del dia per substanciar les sol·licituds que acabem 

d’aprovar ara mateix.
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Per tant, demanaria als grups que si per assentiment es pot modificar l’ordre del 
dia perquè puguin comparèixer les entitats. 

Sí que ho podem fer per assentiment, llavors? (Pausa.)
Llavors, queda modificat l’ordre del dia i compareixeran les entitats que hem 

aprovat avui que compareguin. 
El plantejament de les compareixences..., si els sembla bé als grups, havia pensat 

en dos blocs: un primer bloc sindical, on tant Acció Jove com Avalot intervinguin 
en primer terme, i, després, que les entitats, tant el consell nacional com Munixic, 
que estan a una altra sala i podran venir després, compareixerien a la segona ronda 
d’intervencions.

Si els sembla bé, faríem mitja horeta... (Veus de fons.) El consell aniria a la se-
gona tanda. Seria la..., via sindical, via institucional. En tot cas, els sindicats, vint 
minuts. Hi esteu d’acord? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Com a màxim, eh?, no és obligatori 
usar el temps... 

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya per a informar sobre l’estat de les 
polítiques d’habitatge juvenil

357-00603/11

Llavors, començaríem amb la compareixença d’Avalot i d’Acció Jove, indiferent-
ment de qui vulgui començar, per un temps màxim de vint minuts. I, si us sembla 
bé..., després tenim les altres dues compareixences, que les allargarem una mica més 
perquè ho han demanat –especialment el consell. Si us sembla bé fer cinc minuts per 
grup, com a màxim... Si algun grup s’allarga, seré flexible. Cap problema? (Pausa.) 
Llavors, els grups tindran cinc minuts per comparèixer. I, en tot cas, el següent torn 
serà més llarg: hi haurà mitja hora per a les entitats i deu minuts per als grups per 
comparèixer.

Així que, acordat això, tenen la paraula les companyes d’Acció Jove i d’Avalot.

Elena Ferrero Álvarez (representant d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya)

Bona tarda. Abans de començar a parlar d’habitatge, cal tenir present que la 
crisi econòmica ha tingut un impacte significatiu amb relació a la població jove i a 
l’emancipació. Les joves de classe treballadora cada vegada som més pobres i les 
nostres feines cada vegada són més precàries i inestables. Cada vegada és més difí-
cil que ens puguem emancipar. Així mateix, també com a conseqüència de la crisi, 
cada vegada són més les joves que pateixen l’emancipació regressiva; és a dir, les 
joves que ja van a emancipar-se, però que, donada la realitat actual, s’han vist obli-
gades a retornar a la seva llar familiar.

Des d’Avalot, fa deu anys que lluitem perquè les administracions tinguin com 
a veritable prioritat facilitar el dret a l’habitatge al jovent català. Com afirmàvem a 
l’Informe sobre l’accés dels joves a l’habitatge, presentat al juliol del 2016, actual-
ment, una jove catalana hauria de destinar de mitjana el 64 per cent del seu salari 
per comprar un habitatge i el 80 per cent per llogar-lo, quan les recomanacions europees 
indiquen que no s’hi hauria de destinar més del 30 per cent dels ingressos.

Actualment, l’oferta d’habitatge de lloguer és manifestament insuficient, atès que 
les rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg termini. 
En conseqüència, cada cop més els sector socials sensibles, com les joves, patim si-
tuacions d’exclusió del dret a l’habitatge. 

D’altra banda, no podem permetre que els pisos originàriament destinats a ser 
l’habitatge d’una família es destinin en l’actualitat a acollir turistes. Entenem que 
aquesta causa és, entre altres, la que està fent que el preu de l’habitatge pugi desme-
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suradament a la ciutat de Barcelona i cada cop més a tota l’àrea metropolitana. No 
podem permetre que s’utilitzin habitatges com si fossin hotels. 

Per tot això, a Avalot apostem per unes mesures clares i concretes per poder solucio-
nar un dels problemes més greus del jovent català. Primerament, demanem la creació 
d’un veritable parc públic d’habitatge, que ha d’estar basat en l’habitatge de lloguer pú-
blic dissenyat a partir de l’eliminació de l’actual concepte d’habitatge de lloguer per a 
joves, plantejat per afavorir l’emancipació temporalment, ja que després hem de tornar 
a la lògica del mercat. Per això seria necessari augmentar el parc públic d’habitatge fins 
a nivell d’ajuts del 15 per cent d’alguns països europeus. Seria una forma de regular el 
mercat de l’habitatge, ja que un parc d’habitatge social ampli en faria baixar automàti-
cament el preu i en facilitaria l’accés a la ciutadania.

A més, seria necessari obligar a posar a disposició de les borses públiques de llo-
guer els grans estocs d’habitatges en cas de que estiguin buits, així com fomentar que 
posin a la disposició de la borsa els seus habitatges buits a través de programes que els 
ofereixin alguns tipus de benefici en intervenir-hi l’Administració. Pel que fa a la 
nova construcció cal que, com a mínim, el 70 per cent dels habitatges siguin de llo-
guer social. Cal arribar a un acord amb les cooperatives amb relació al finançament 
dels projectes.

És a dir, per tal d’emancipar-se del nucli familiar, cal accedir amb un mínim de 
condicions al mercat de treball i garantir l’autosuficiència econòmica, dret i neces-
sitat indispensable per tal d’afrontar totes les despeses que són pròpies de la vida 
adulta. Les condicions en les que ens integrem al mercat laboral condicionen la 
nostra capacitat per afrontar les despeses que es deriven de ser un ciutadà autònom. 

Creiem, doncs, que fa falta una veritable aposta per intervenir sobre un mercat 
que ha mostrat clarament la seva incapacitat d’autoregulació i de posar en primera 
línia els interessos de la ciutadania al davant del mercat immobiliari. Cal, doncs, fa-
cilitar a totes aquestes joves que ho desitgin poder tenir la seva llar i poder marxar 
de la casa familiar. Les joves tenim dret a viure la nostra pròpia vida.

Compareixença d’una representació d’Acció Jove - Joves de Comissions 
Obreres per a informar sobre l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil

357-00602/11

(El president dona la paraula a Irene Ortiz García.)

Irene Ortiz García (coordinadora nacional d’Acció Jove - Joves de Comissions 
Obreres)

Bé, bona tarda a tots. Intentaré no reiterar-me, una miqueta en el context. D’acord? 
Així que només voldria remarcar: l’emancipació va caure brutalment, ara no arriba 
quasi ni al 24 per cent –una dada que s’ha de tenir molt en compte–, i igualment tam-
bé la vulnerabilitat, que ja ho citava l’Elena, en el sentit de que, clar, avui en dia és 
molt fàcil..., vull dir, en el sentit de..., et pot fer..., et pots emancipar, pots accedir a 
un pis de lloguer. No tot és tan fàcil si tenim en compte les condicions laborals dels 
joves d’avui en dia: més de la meitat de contractes que es signen són temporals –evi-
dentment, ja sabem que la precarització avui en dia està a l’ordre del dia, i mai més 
ben dit–, i aquest fet sí que és veritat que capa molt el fet de que els joves puguin ac-
cedir a aquest mercat d’habitatge, vull dir, és quasi impossible. 

Impossible, en quin sentit? En que ja per només signar el contracte et demanen quin 
tipus de contracte tens, tu, laboral; si ho fas sol o tens una altra persona; si l’altra per- 
sona també treballa; si no treballeu, si tens algun aval; si no tens l’aval, si pots do-
nar per avançat, fins i tot, la quantitat d’un any. Totes aquestes..., bé, tots aquests 
factors perjudiquen encara molt més aquest accés. En quin sentit? En que no només 
ens estem hipotecant els joves, sinó que, de vegades, també estem portant la nostra 
família al darrere. 
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Dit això, sí que és veritat que avui en dia ens trobem amb un doble desnonament; 
vull dir, doble desnonament, en quin sentit? En la gent aquesta que no pot ni accedir 
al mercat d’habitatge i en la gent que s’està fent fora. Que s’està fent fora, per què? 
Sí que és veritat que no fa gaire es van canviar els contractes de cinc a tres anys, fet 
que motiva molt..., bé, «motiva», fa que hi hagi molta menys estabilitat; molta menys 
estabilitat i que al cap de molt menys temps aquestes persones hagin de tornar-se a 
qüestionar si són capaços de mantenir aquell pis o no perquè els han tornat a canviar 
les condicions. Aquest és un altre factor, també, que perjudica –i dic el mateix– no 
només aquells que ni hi han accedit, sinó la gent que pensa que hi ha accedit i que 
pot continuar tenint la seva vida independentment.

Dit això, sí que m’agradaria llançar a l’aire també... dret a l’habitatge. Tothom 
parla de que a la Constitució surt que tots tenim dret a l’habitatge, que és una qües-
tió que no se’ns hauria de privar. I la meva pregunta és: en quin moment vam passar 
de l’habitatge, com un dret i una cosa que hauríem de tenir, a una mercaderia? Vull 
dir, avui en dia s’està especulant de manera desorbitant amb els habitatges, ja sense 
parlar del capital..., bé, del capital estranger que s’està quedant aquí, perquè cada ve-
gada veiem més com està passant a Barcelona, com deia ella, a l’àrea metropolitana 
i..., esperem fins on sortirà. 

Sí que és veritat que..., vull dir, eh?, no fa gaire, vull dir, vam tenir una xerrada 
sobre aquest tema d’habitatge i van sortir algunes idees, que també les deixo aquí, 
per si de cas. Com el fet que a aquests pisos turístics potser se’ls hauria de fer un 
recàrrec a l’IBI, o potser s’hauria de mirar alguna altra manera, ja que no són no-
més pisos que donen a una persona una emancipació o que preveu que tingui una 
família, que tingui..., vull dir, que pugui encaminar la seva vida, sinó que són pisos 
amb..., l’única cosa que està fent és negoci.

I sí que crec que hauríem de dividir, tant la situació en la que estem ara mateix de 
que hi ha molta gent que no té, vull dir, ni la possibilitat de tenir una casa..., s’hauria 
de diferenciar molt quan s’està fent especulació de quan la gent realment necessita 
accedir a un pis. I sí que crec que hauríem de tenir això bastant marcat i diferenciat, 
perquè avui en dia jo crec que directament estem privant gent que ho demanen com 
una necessitat, perquè directament ens surt millor, si tenim un altre pis, poder fer un 
mininegoci, o llogar-lo, o el que s’està fent ara mateix del boom dels pisos turístics.

També m’agradaria afegir que, vull dir, hi han unes altres alternatives, també, 
per motivar aquest lloguer. Igual que la degradació del lloguer que es feia fins als 
trenta-cinc anys, que el 2015 es va canviar fins als trenta-dos, a unes altres comuni-
tats autònomes continua fins als trenta-cinc. Crec que és una mesura que..., aquesta 
baixada d’edat al que motiva és a encara desincentivar molt més i perjudicar a totes 
aquelles persones que ja accedeixen a un lloguer i que estan ofegats perquè han de 
destinar molt més de la seva renda que no pas aquest 30 per cent, aquest mític 30 per 
cent que ningú hi acaba destinant, que seria l’indicador de referència, vull dir, el que 
s’hi hauria de destinar, per anar bé, per poder tenir una vida en condicions dignes.

Sí que és veritat i m’agradaria citar que del nou Pla territorial d’habitatge es men-
ciona l’indicador de referència del lloguer. Crec que és una bona idea. Quin proble-
ma té? La no vinculació. Vull dir, crec que sí que és veritat que aquest premi a la 
gent que, vull dir, ho pensa, que ho valora i que vol fer les coses bé, és evident que..., 
d’acord, sí, com el premi aquest de... «Mira, doncs, t’abaixarem l’impost de no sé 
què, o t’ajudarem a...»; però crec que també s’hauria de fer alguna mesura molt més 
forta, que realment tothom complís aquest índex, perquè, si no, ja ens ha passat en 
més d’una ocasió que sembla tot molt bonic, però que, al cap i a la fi, la gent que 
realment, vull dir, es basa en ell i que intenta fer el millor perquè les altres persones 
puguin accedir al lloguer, doncs..., quedarà enlaire. Vull dir, jo crec que o ens posem 
més seriosos o quedarà una miqueta enlaire.

A veure, també una altra cosa que m’agradaria destacar del pla que se’ns presen-
ta és que estàvem tots d’acord amb que necessitem un canvi de concepció; vull dir, 
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hem de passar de la propietat al lloguer. Creiem que, bé, tots anem evolucionant, ja 
no només per..., vull dir, tenim treballs que potser no estan tan arrelats només a un 
territori, o..., tenim unes trajectòries de vida que són molt més obertes i amb dife-
rents..., vull dir, que ens anem movent i no ens quedem estancats només en un lloc, 
com sí que és veritat que passava abans; era molt més una estabilitat: ara trobo un 
treball, tinc la meva casa i d’aquí no em mouré.

Doncs, bé, crec que aquí hi ha una contradicció, i és que sí que es cita que un 
45,2 per cent d’aquests pisos de protecció oficial corresponen a pisos de protecció 
oficial de compravenda o de tinença. És a dir, estem jugant a que volem crear un 
parc d’habitatge oficial i potser en un futur no gaire llunyà les nostres condicions 
tornen a canviar: ja no anem a l’auge, tornem a caure, hi ha alguna recessió... Què 
passarà, llavors? Perquè llavors estem tornant a hipotecar el parc d’habitatges que es-
tem creant, perquè molts passaran de fons públics a ser mans privades i ens tornarà 
a passar el mateix: que si tenim gent d’emergència social, que si tenim..., totes aque-
lles places les estarem regalant, per dir-ho d’alguna manera.

I ja, per acabar, m’agradaria remarcar la qüestió dels ajuts. Els ajuts..., sí que és 
veritat, i crec que ho hem dit sempre, vull dir, els joves volem emancipar-nos i vo-
lem ser nosaltres mateixos: que treballem, que tinguem la nostra vida i que puguem 
tenir la nostra casa. És evident que un ajut..., evidentment va bé; no direm que no, 
vull dir, som conscients de que no tot es pot fer sol i que de vegades necessitem una 
ajuda. Però sí que m’agradaria fer la reflexió, també, de... realment els ajuts, tal com 
està el mercat avui en dia i els problemes que encara tenim d’emergències habitacio-
nals de famílies i tot això, realment ajuden també a aquella part jove? Perquè, que jo 
sàpiga..., ara no ho sé ben bé, eh?, vull dir, seria dir una xifra per dir-la, però juraria 
que no arribava ni al 12 per cent la part dels ajuts que es dedicava als joves. I, clar, 
em sembla que s’estan prenent mesures que no van mal direccionades, però que no 
deixen de ser, vull dir, per fer; són com una anestèsia, saps?, és en el sentit de..., per 
fer. Com que tot s’està arreglant... Però, al cap i a la fi, no podem arribar a aquesta 
emancipació plena que realment necessitem els joves.

I, bé, dit això, sí que m’agradaria, ja, per últim, fer una última reflexió, i és que, 
tornant a l’indicador de referència del lloguer, crec que si de debò..., vull dir, si de 
debò neix i tingués en compte les rendes de la gent que necessita poder tenir un ha-
bitatge..., sabem que en aquest país cada any es pacta un sou mínim interprofessio-
nal, vull dir, no ho sé, realment seria la capacitat que tenen les persones que cobren 
aquell mínim, que no direm si són moltes o poques, però, bé... Si de debò s’ha de 
tenir un dret a la «vivenda», per què no s’intenta casar aquest mínim de sou, que és 
el que hauria de cobrar la gent, amb que pugui accedir a la «vivenda»? Si es té en 
compte aquest 30 per cent que tothom diu que seria el millor de tot per..., vull dir, 
que seria l’únic que hauríem de gastar per poder destinar a una «vivenda», per què 
no es té en compte que realment la gent que viu en aquest país, vull dir, té un índex 
estipulat de sou i que..., no ho sé, si no s’hauria de gastar més, es podria intentar ca-
sar: o apugem el sou mínim o abaixem els lloguers. No ho sé, però crec que també 
és un factor que s’hauria de tenir molt en compte, perquè quan parlem directament 
de si hi tens accés o no, no estem tenint realment en compte les rendes que cobra la 
gent que de debò necessita un habitatge i que està passant penúries per poder acce-
dir a un habitatge o que, fins i tot, inclús viu amb les seves famílies.

I gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Abans de donar la paraula als grups parlamentaris, excusar la 
Mar Ampurdanès, de la CUP, que per temes laborals no ha pogut venir, i les joven-
tuts del Partit Popular, que per un incident tampoc han pogut ser aquí, avui.

Primer, donar la benvinguda a la gent que intervindrà ara per part dels grups 
parlamentaris. En el cas de Junts pel Sí, el senyor Pau Morales i David Martínez; 
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per part de Catalunya Sí que es Pot, el Juanma Martínez i la Joana Bregolat, i per 
part dels altres grups... (Veus de fons.) Rodríguez, perdó; disculpa. Són els convidats 
que intervindran.

I ara començarem amb la intervenció dels grups parlamentaris. Començarà el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bé, el primer que volia fer era agrair-vos les vostres compa-
reixences i dir que coincidim molt en el diagnòstic del que heu explicat. Per comen-
çar, diríem que hi ha hagut una falta d’anticipació. És a dir, venim d’una crisi im-
mobiliària, d’una bombolla immobiliària que va esclatar, doncs, el 2008; va haver-hi 
una sèrie de rescats bancaris per la seva exposició a l’immobiliari; hi ha hagut un 
parc d’habitatges que tenien aquestes entitats financeres que tampoc no s’han apro-
fitat, no s’han sabut mobilitzar i no s’han fet les polítiques adients per no recaure en 
aquests problemes dels increments injustificats de preus, i ens trobem ara mateix a 
Barcelona, amb una nova bombolla, que fa que els preus de lloguer estiguin avui en 
dia per sobre dels preus que hi havia en l’habitatge de lloguer el 2007, just a l’època 
de la bombolla. Això és escandalós i té a veure amb una falta d’anticipació.

El marc legislatiu no està bé. Heu comentat la Llei d’arrendaments urbans, que 
es va passar de cinc anys a tres. Potser passar de cinc anys a tres no és tant el pro-
blema, és un element que genera inestabilitat; però el problema veritable que consi-
derem que tenim és que no hi ha manera..., o no s’ha regulat alguna manera d’evitar 
que hi hagin increments de lloguer injustificats. Ara han passat tres anys des que 
es va aprovar aquesta modificació legislativa i ens estem trobant, doncs, que hi ha 
increments de renda del 30 per cent que estan expulsant gent dels seus habitatges, 
dels que han estat els seus habitatges, i no poden quedar-se ni al seu barri ni al seu 
municipi, sinó que se’ls està expulsant cap enfora.

Hauríem de fer, doncs, una reflexió, intentar evitar que l’habitatge quedi supeditat 
a aquestes normes del mercat, no? a aquesta cosa només especulativa, com ha co-
mentat la compareixent d’Acció Jove, quan ha dit això de com hem passat del dret a 
la mercaderia. Bé, doncs, això ha passat perquè hi ha una mala regulació, a part d’al-
tres factors. Pensem que es poden fer mesures, no?, és a dir, que no es puguin incre-
mentar els lloguers més enllà d’uns percentatges que puguin anar lligats a l’IPC o a 
unes millores en els habitatges. Per exemple, si es fa un ascensor en un edifici que no 
hi havia ascensor, doncs, seria lògic o es podria entendre un increment; però aquests 
increments del 30 per cent s’haurien de poder controlar a nivell legislatiu.

A més, també hi ha un problema, no? –ho comentava l’Elena Ferrero, d’Avalot–: 
el tema dels ajuts als joves. Potser les polítiques d’habitatge no s’haurien de centrar 
tant en els ajuts, que són polítiques assistencials, sinó tenir eines estructurals per 
evitar que passi amb l’habitatge el que està passant. En sanitat no ens plantejaríem 
que es donessin ajuts perquè la gent pogués anar al metge per nivell de renda. Tenim 
un sistema públic que satisfà el dret a la sanitat, tenim un sistema públic que satisfà 
el dret a l’educació; en canvi, amb l’habitatge no ho tenim, això.

I per tenir-ho necessitem el que deia la companya d’Avalot, que és aquest parc 
públic suficientment potent com per poder regular també els preus del mercat. En 
canvi, no tenim això. Hi havia la Llei 18/2007, que fixava un objectiu per al 2027 
de tenir un 15 per cent del parc total destinat a polítiques d’habitatges, i estem..., no 
arriba al 2 per cent, després de deu anys. Aquella llei necessitava unes previsions 
d’inversió pública que no s’han complert. De fet, l’any 2009 es dedicaven més de 
800 milions d’euros a les polítiques d’habitatge i enguany se n’estan dedicant menys 
de 400. Estem a menys de la meitat. Aconseguir aquests objectius no es farà sense 
una aposta decidida a nivell pressupostari.

Nosaltres vam proposar una..., vam fer una proposta de resolució perquè es co-
mencés a invertir 1.000 milions d’euros l’any, d’aquí al 2027, perquè pensàvem que 
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era una miqueta més que el 2009, i tenint en compte, doncs, tot el que no s’ha fet 
durant aquests anys, es necessitava compensar.

Us volia plantejar algunes qüestions... Quant temps teníem, president? (Pausa.) 
Cinc minuts? (Veus de fons.) Un minut.

Bé, doncs, si considereu que les polítiques..., s’han de fer polítiques d’habitatge 
per a joves, o s’ha de solucionar el problema de l’habitatge i ja està, és a dir, de ma-
nera decidida? Perquè al final, quan pensem en ajuts per als joves, ajuts per a la gent 
gran..., el que necessitem és un parc públic d’habitatge de lloguer assequible que 
vagi vinculat a les rendes. Això que dèieu, no?, doncs..., s’estima que ha de ser un 
30 per cent. Potser el que hem de fer és aconseguir aquest parc. I no s’aconseguirà 
en un termini curt, s’aconseguirà en un..., bé, doncs, amb un objectiu... A la llei de 
2007 era un objectiu a vint anys; bé, doncs, acomplim els objectius, perquè, si no, 
aquí, sempre fem diagnòstics. Fem diagnòstics que estan molt bé, que diem: «Ah, 
tenim la solució.» Però si no s’aposta, si no es fa una aposta pressupostària per a 
això, doncs, mai no arribarem a aconseguir aquests objectius.

I al final les polítiques d’habitatge són polítiques també per a la cohesió social, 
perquè si pensem com ha de funcionar una societat, com ha de funcionar una ciu-
tat, és a través de la barreja de..., és a dir, de no fer guetos, no tenir els barris dels 
rics, els barris dels pobres, sinó que estigui tothom més o menys barrejat perquè les 
oportunitats vitals també s’incrementen. Quan tens un barri en el que tothom està a 
l’atur, perquè són barris en els que la gent que hi viu és gent que té unes polítiques 
assistencials, a l’hora de trobar una feina és molt més difícil perquè al seu entorn 
està tothom a l’atur. I, en canvi, si vius en un lloc on està més o menys tot barrejat, 
doncs, aconseguim una societat molt més inclusiva, molt més igualitària i amb mol-
tes més oportunitats. Per tant, bé, aquesta seria la reflexió.

I no sé si tindríeu algunes propostes concretes a nivell legislatiu que puguem ini-
ciar des del Parlament, des d’aquí o des del Congrés dels Diputats, amb referència a 
la Llei d’arrendaments urbans o a altres àmbits legislatius.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Donar les gràcies, primer de tot, als compareixents, a l’Elena 
i a la Irene, per les seves explicacions, i donar les gràcies, també, sobretot a Avalot 
pel seu informe de l’any passat, que va ser un informe molt gratificant per a tots i 
que vam poder seguir de prop, i, com no dir-ho en aquesta comissió, per la ILP que 
fa deu anys es va iniciar i que encara, doncs..., també volem saber la vostra valora-
ció de la ILP, no?, perquè hem vist com ha passat de legislatura en legislatura com 
si..., sembla que sempre anava a arrencar, però mai acabava d’arrencar i ara torna a 
estar parada, amb la qual cosa també voldríem saber com vosaltres ho valoreu, no?

S’han dit coses que són totalment certes, que el que fan és una radiografia de 
com està actualment el món de l’habitatge a Catalunya, com està el parc públic. Evi-
dentment, és totalment insuficient –és molt insuficient–, però fins que arribem al ni-
vell del 30 per cent, com pot ser a països com Dinamarca o companyia, en els quals 
la crisi econòmica afecta relativament l’habitatge, doncs, queda molt camí per fer. Jo 
sí que aquí sí que voldria dir que el tema de les ajudes, mentre no hi hagi aquest parc 
públic, doncs, seguirà sent necessari. Mentre no hi hagi aquest parc públic haurem 
de fer alguna cosa; si no, hi ha una generació de joves que no es podrà emancipar 
perquè simplement no hi ha aquesta ocasió, no?

I l’altre, que és el clàssic: que la gent no ens entén; la gent jove, quan els expli-
quem que hi han pisos buits i gent que no té pisos, doncs, això..., podem explicar el 
marc legal que vulguem, podem fer el que vulguem, però la gent no ho entén. Te-
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nim en aquest país milers de pisos buits i milers de joves que no es poden emanci-
par. Fins que no siguem capaços de casar això, la gent dirà que què estem fent, no? 

I el drama més absolut del tema de l’habitatge del nostre país és que quan hi ha 
crisi econòmica és un problema i quan hi ha bombolla també és un problema per 
als joves. Quan hi ha crisi econòmica, perquè els joves no tenen feina, amb la qual 
cosa tampoc es poden emancipar. I quan hi ha bombolla, perquè el preu del lloguer 
o de la compra és impossible, amb la qual cosa tampoc es poden emancipar. Amb la 
qual cosa en aquest país, passi el que passi, els joves sempre ho tenen complicat per 
marxar de casa els seus pares, no?

L’altre dia llegia un informe, que em va semblar bastant pertinent, que deia que 
en alguns països l’accés a l’habitatge seria el clivage de classe social dels propers 
anys. Per la qual cosa qui tingui accés a comprar una «vivenda» podrà tenir una 
classe social superior, qui no, doncs, estarà malvivint tota la seva vida intentant tenir 
un lloguer o buscant algun lloc on poder viure, no? La qual cosa em va semblar que 
serà un tret definitori de en quin nivell d’estatus social estàs, no? 

Evidentment perquè, com s’ha dit, l’habitatge és una marca de diàleg, objecte d’es-
peculació, ho veiem cada dia. Avui, ja hi ha..., em sembla que era avui el diari que 
deia que Nou Barris batia records d’increments de preus. Nou Barris; un barri treba-
llador, humil, on la gent que viu allà l’únic que vol és tenir una feina i seguir enda-
vant, no? Per tant, veiem com afecta ja inclús els barris més populars. O sigui, aquest 
drama es va expandint, no?

Primer, els joves van ser expulsats del mercat de treball, amb la crisi econòmica, i 
ara la segona és que ens expulsen dels nostres propis barris. Amb la qual cosa veiem 
com difícilment et pots emancipar, inclús encara que tinguis una feina. Creiem que 
aconseguim superar l’època de la feina, tenim una feina i no podem emancipar-nos 
igualment, no? Amb la qual cosa aquest nou model que alguns ens volen imposar, que 
és aquest mercat de treball precari constantment, que alguns ens diuen que és..., la crisi 
econòmica encara dura, però jo crec que ja s’ha acabat i el que tenim és el nou model 
que ha nascut, que és un model precari en el qual els joves som els més afectats per 
això, no?

Per tant, jo crec que aquí calen mesures profundes, no podem fer només una anà-
lisi superficial del tema. Crec que cal, com bé deien, una estratègia de país sobre què 
fem amb el tema de la «vivenda», perquè és un tema que ens ocuparà durant llarg 
termini. I, per tant, crec que cal posar mesures que posin els fonaments, mai millor 
dit, d’un nou model de «vivenda» en aquest país.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula Juanma Rodríguez.

Juan Manuel Rodríguez

Bé, gràcies per recordar-te del cognom. Després, sí, sumar-me també als agraï-
ments de les compareixences d’Avalot i d’Acció Jove. I comentar una cosa: o sigui, 
per tot el que s’ha comentat i per no repetir, crec que hi ha una evidència, i és que el 
marc legislatiu actual no garanteix un dret tan bàsic com és el dret a l’habitatge. I no 
només això, sinó que en certa mesura també en facilita l’especulació.

I considero i considerem que els marcs legislatius no neixen..., o sigui, no cauen 
del cel ni neixen del no-res, sinó que neixen d’unes èpoques i neixen d’unes neces-
sitats. I en aquest cas neixen d’unes necessitats d’unes elits econòmiques que, un 
cop es dona la reconversió industrial, han de fomentar altres industries per seguir 
tenint els marges de guany. I en aquest cas observem, en els anys vuitanta i en els 
anys noranta, com la legislació que encara era vigent, que era la del franquisme, es 
canvia radicalment i, paradoxalment, es canvia donant menys garanties al que al-
guns anomenen consumidors, o al que, doncs, es diu «llogaters» o persones que han 
d’accedir a l’habitatge. 
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I aquesta legislació precisament el que fa és posar més difícil el lloguer i posar 
més fàcil la compra, tal com s’ha comentat. Això es fa, evidentment, per fomentar 
un mercat, que és la indústria de la construcció, i punxa una bombolla econòmica 
que al final acaba petant. I, un cop acaba petant aquesta bombolla econòmica, el que 
succeeix, que és l’abecé de les crisis del sistema capitalista, és que es produeixen 
polítiques contra els treballadors i contra les treballadores per tal de mantenir o in-
crementar els marges de guany. I és aquí on apareix l’augment de la precarietat i on 
apareix l’expansió de la misèria. I és també en el moment en el que la joventut, com 
a sector més dèbil, juntament amb altres, pateix una situació de major precarietat i 
de major misèria que altres sectors de les classes treballadores i les capes populars. 

Dit això, i entenent que hi ha una legislació que actua contra els joves en tant que 
no els facilita l’accés a l’habitatge, vull fer una pregunta –i amb això acabo, perquè 
crec que s’han dit moltes coses i no vull repetir tampoc l’anàlisi dels sindicats, o 
sigui, de les seccions juvenils dels sindicats, perquè crec és una anàlisi molt certa i 
s’han fet propostes molt positives. I centrant-me en la qüestió del que comentava la 
companya d’Acció Jove sobre el preu del lloguer, s’ha comentat i s’ha fet públic que 
es volen posar uns màxims recomanables. Considerem que, com bé ha dit la compa-
nya d’Acció Jove, això no és per a res suficient, sinó que el que caldria fer és regu-
lar-lo. I la pregunta és –tant per a Avalot com per a Acció Jove–: com considereu que 
caldria regular el preu i en base a quins criteris, si ho heu treballat, o quines línies 
generals hauria de tenir aquesta regulació en tant que considerem que és la base per 
garantir l’accés a l’habitatge.

El president

Bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, tenen la pa-
raula Pau Morales i David Martínez.

Pau Morales Romero 

Per part nostra, sumar-nos també a l’agraïment per part de les dues organit-
zacions sindicals juvenils, també, per la intervenció; crec que ha estat encertada. 
I també intentaré no reiterar-me en la diagnosi. Crec que la diagnosi de fons és to-
talment encertada i creiem, doncs, nosaltres que la podríem compartir gairebé en 
la seva totalitat. 

I simplement m’agradaria, doncs, centrar-me i fer èmfasi en determinats aspectes 
que heu comentat, que crec que són importants a tenir en compte, no? I m’ha agra-
dat que les dues heu fet referència –especial èmfasi n’ha fet la Irene després, però 
també n’ha fet l’Elena inicialment– a relacionar els temes d’habitatge amb emanci-
pació. És a dir, és una paraula que hem batallat nosaltres moltes vegades de no des-
connectar. De la mateixa manera, quan parlem de treball parlem d’habitatge també. 
Crec que s’han d’entendre les polítiques d’habitatge, també, en polítiques de treball, 
que aquí hi ha un problema de fons, que evidentment afecta la renda. I vosaltres heu 
fet una diagnosi molt encertada en aquest sentit, i que també explica aquestes difi-
cultats que tenim actualment, més enllà del preu del lloguer, a l’accés a l’habitatge. 
Per tant, no les podem desconnectar i, tot i que a la compareixença d’avui diu «ha-
bitatge», parlar d’emancipació és encertat. I transversalitzar el discurs jo crec que 
és una diagnosi útil, una diagnosi eficaç per entendre que les polítiques de joventut 
són polítiques d’emancipació juvenil transversals en moltíssims aspectes, no? No ho 
dificulten; jo crec que ho encerten i en el cas de la diagnosi ajuden a entendre la si-
tuació actual que vivim.

I, dit això –i hi aniré directament també, perquè m’agradaria fer-vos unes deter-
minades preguntes al respecte–, heu parlat –jo m’ho anava apuntant mentre anàveu 
intervenint–..., no havia sortit el tema de l’índex del preu de l’habitatge, no?, i sí que 
al final, doncs, la Irene l’ha comentat. Jo us volia comentar –i estic d’acord, Irene, 
amb tu– que jo crec que ha d’haver una implicació total de tots els agents del sector 
de l’habitatge a implicar-se en aquest índex de preus, amb diferents rols. I en aquest 
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cas tenim un agent, que és l’Ajuntament de Barcelona, que té certes dificultats o 
certa..., poca predisposició, diguem-ne, a acceptar-lo, si més no en fase inicial, per 
plena ciutat de Barcelona. El tema de l’habitatge és un tema de tot Catalunya, però 
especialment de l’àrea metropolitana i de l’àrea de Barcelona –ho ha comentat l’Ele-
na abans, no? 

I m’agradaria saber si per part vostra teniu algun tipus de postura o algun tipus 
d’iniciativa respecte a l’Ajuntament de Barcelona, per intentar que aquest índex de 
preu de l’habitatge, doncs, l’incorpori en les seves polítiques d’habitatge pròpies i, 
en aquest cas, doncs, fer una mica d’esforç comú –mai millor dit, eh?– perquè tots, 
totes les administracions l’adoptem. I, per tant, en aquesta primera fase de testeig 
d’aquest índex de preus, el puguem aplicar, i sobretot a la ciutat de Barcelona, on el 
tema de l’habitatge és un tema candent i és un tema bastant greu, no? 

I, en segon lloc, simplement comentar-vos..., bé, especialment tu, Irene, que has 
comentat el tema del salari mínim interprofessional, annexat al tema de l’habitatge, 
no? Crec que.., i actualment, fa un parell de dies, va sortir una notícia sobre pre-
cisament un càlcul de quina seria, doncs, aquesta renda mínima que hauríem de 
cobrar per poder tenir un dret a l’habitatge digne, per poder viure dignament. Em 
sembla que estava a uns 1.200 i escaig euros. Crec que el tema del salari mínim és 
un tema, doncs, que nosaltres, en diferents aspectes –des de les rendes, eh?; hi hagut 
aquí amplis debats: renda garantida ciutadana, etcètera–, l’hem estat treballant. An-
nexar-lo directament a un preu que, com tu has comentat, pot ser especulatiu, pot-
ser seria perillós, no? Llavors, jo crec que el tema no és tant apujar el salari mínim 
interprofessional en base a un preu de l’habitatge que en un mercat lliure no inter-
vingut, doncs, pot pujar i baixar d’una forma molt –i ha quedat claríssim els efectes 
bombolla– fluctuant. I crec que seria perillós, en aquest cas, indexar-lo directament 
–directament–, eh?, al que seria el salari mínim. Crec que hi han altres mesures que 
podrien harmonitzar molt millor el seu càlcul, no?

I respecte simplement a la intervenció del company de Ciutadans, ostres, m’ha 
sorprès la intervenció, fins i tot la postura intervencionista que heu tingut vosaltres 
respecte a les polítiques d’habitatge, no?, a intentar, doncs, influir directament en el 
que seria el preu de l’habitatge. Crec que el tema no és que intervinguem directa-
ment el preu de l’habitatge des de les polítiques –i ho heu comentat en el vostre propi 
discurs–, crec que la solució està en inserir i detectar quines són aquestes distorsions 
de mercat que en un mercat de lliure demanda i lliure oferta, doncs, estan distorsio-
nant aquest preu. I són coses que s’han comentat en la diagnosi –i les dues compa-
nyes ho han fet–, com el tema del turisme, no?, que distorsiona precisament aquest 
lliure mercat del preu de l’habitatge. I que jo crec que no és un tema d’intervenir di-
rectament els preus, és un tema de controlar les distorsions i deixar que el mercat, en 
aquest cas, amb indexacions, com la que hem fet amb l’índex «preu de l’habitatge», 
doncs, sigui un mercat lliure en el qual es pugui negociar amb plena informació i no 
hi hagin distorsions que generin bombolles a posteriori. No és un tema d’intervenir 
directament, és un tema de detectar distorsions. I evidentment, actualment –i s’ha 
dit a bastament–, n’hi han bastantes.

(El president dona la paraula a David Martínez Raventós.)

David Martínez Raventós

Bé, bona tarda. Sumar-me, doncs, als agraïments, que crec que com els ha fet 
tothom, doncs, bé, també m’hi sumo i no vaig més enllà. Crec que també val la pena 
posar en relleu el fet d’haver recuperat el debat de l’habitatge, que en un primer mo-
ment de la crisi aquest debat va quedar com en un segon o tercer pla, perquè l’emer-
gència, doncs, era l’emergència social que hi havia en el seu moment a nivell laboral, 
a nivell d’atur, etcètera. Tornar a recuperar el debat de l’habitatge permet recuperar 
un debat, al final, sobre la dignitat de la vida i, en el cas juvenil, la possibilitat de, 
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emancipant-se, dibuixar o desenvolupar una trajectòria vital pròpia, que és el que al 
final els joves desitgen per poder viure amb dignitat i amb llibertat, no?

Per tant, en aquest sentit, dir que ens ha agradat molt, doncs, tant la música que 
sonava a nivell reivindicatiu, com també l’anàlisi que s’ha fet. Celebro i vull posar 
en relleu –perquè crec que s’han dit moltes coses i tampoc cal afegir, doncs, grans 
temes– la vinculació total entre la possibilitat d’emancipar-se i dos elements. Per una 
banda, que el jovent pugui accedir a un treball digne i amb les màximes garanties 
d’estabilitat possible, no? Això és la base necessària per poder anar cap a un model, 
doncs, en què els joves puguin accedir a l’habitatge.

L’altra és la disponibilitat d’habitatge; que això, en les diferents zones del país, 
doncs, és fluctuant i hi han problemes diferents. Hi ha llocs on hi han molts pisos 
buits que s’han d’anar recuperant; que en aquest sentit, doncs, també cal celebrar 
l’activitat dels moviments socials i de diverses administracions –la mateixa Gene-
ralitat en alguns casos–, doncs, que hi han pogut actuar, perquè hi havia habitatges 
tancats que s’han anant recuperant i s’ha d’anar molt més en aquest sentit. En d’al-
tres llocs el que és cert és que no n’hi ha prou, d’habitatge. I com que no hi ha prou 
oferta, ni en lloguer ni en compra, el que s’ha de fer és generar-la. I generar-la..., 
l’ideal és a través d’un parc públic d’habitatge. Segurament, això ara mateix està 
molt en el terreny dels desitjos, perquè no estem en condicions pressupostàries –i no 
ho estaria ningú que estigués en el Govern de la Generalitat en aquest moment– per 
poder fer una política d’habitatge amb àmplia disponibilitat de recursos. 

I, per tant, com que no estem en condicions de fer això, que seria l’ideal –jo sí 
que crec que la millor manera de tenir un mercat controlat és que hi hagi una oferta 
pública que estabilitzi–, hem d’anar cap a altres fórmules que superin el model tra-
dicional de lloguer i compra. En aquest sentit, doncs, el Consell Nacional de la Jo-
ventut –suposo que ara ho explicaran; per tant, no hi entro– han treballat en aquest 
sentit, però els models de tinença alternativa, masoveria urbana, de cooperatives 
d’habitatge, en què el mateix consumidor deixa de ser client i passa a ser, no?, ciuta-
dà proactiu en aquest sentit, és un camí que les administracions haurien d’explorar 
molt més, perquè no podem fer castells de fum i dir: «Ara iniciarem un gran parc 
públic d’habitatge.» Això, malauradament, ni per part dels ajuntaments segurament, 
però tampoc per part de la Generalitat, és possible en aquests moments. 

Per tant, doncs, l’anàlisi és bona. Cal seguir-ho posant en relleu a nivell públic 
perquè aquest debat hi sigui. Hi ha un problema, que en part és de competències, en 
part és de recursos, en el que s’haurà d’anar treballant. Hi ha el tema laboral, que 
afecta directament, però també hi ha el tema de l’oferta. I, en aquest sentit, més en-
llà de la inversió pública, hem d’anar explorant vies que ens permetin anar posant 
solucions progressivament al drama de l’habitatge. 

Gràcies.

El president

Bé; moltes gràcies. Ara serà el torn de les entitats, si volen intervindré. Tenim el 
Consell Nacional de la Joventut, la Federació de Municipis de Catalunya..., i l’asso-
ciació catalana no ha vingut. Llavors, consell nacional...

Oriol Recasens Benito (president del Consell Nacional de la Joventut  
de Catalunya)

Jo prenc... (Sona un senyal acústic.) Ja l’he «liat». (Veus de fons.) Està bé? D’acord. 
Jo prenc la paraula només per agrair a les entitats sindicals que hagin pogut com-
parèixer. Jo crec que és un plaer poder compartir la taula amb vosaltres –i ara els 
meus companys també així ho faran–, sobretot per la feina..., crec que és un reco-
neixement, també, que pugueu estar aquí, per la feina que dia a dia feu, que moltes 
vegades està invisibilitzada en aquests espais més institucionals, però que és molt 
important per poder construir la societat que, com a joves, volem i ens imaginem. 
Per tant, també és un plaer poder-vos tenir aquí i escoltar-vos.
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Dit això, renunciarem al nostre dret a fer preguntes en aquesta ocasió, perquè 
subscrivim absolutament tots els posicionaments que han fet les nostres entitats en 
aquesta compareixença. I en tot allò que vulguem completar, els meus companys 
Magí i Pol, segur que ho faran genial.

Així que gràcies.

El president

Molt bé. Per part de la Federació de Municipis de Catalunya, té la paraula Cris-
tian Alcázar.

Cristian Alcázar Esteban (representant de la Federació de Municipis  
de Catalunya)

Sí; gràcies, president. I moltes gràcies també a les entitats compareixents per totes 
les informacions i comentaris que ens han deixat sobre la taula. Simplement, un co-
mentari breu sobre el que heu parlat i les al·locucions que ens han dit. Jo crec que es-
tem davant d’un problema greu i d’un problema que no té una solució senzilla. De fet, 
si analitzem una mica el comportament de l’habitatge abans de la crisi, o de la gran 
crisi, i el comportament actual –que no hem deixat d’estar en crisi, però que sembla 
que es reactiva el que és la compravenda i lloguer d’habitatges–, veiem que estem re-
petint alguns esquemes, estem repetint alguns errors i estem repetint alguns compor-
taments.

I, per tant, això vol dir que estem davant d’un problema que requereix que es 
prenguin mesures estructurals, perquè, realment, aquesta manera d’afrontar el tema 
de l’habitatge no es repeteixi en el futur. Evidentment, no podem deixar de banda 
les mesures conjunturals, que poden ser les ajudes, que poden ser coses més pun-
tuals, però requereix mesures estructurals, que haurien de passar, per una banda, 
per una millor regulació del dret a l’habitatge, que a nivell de la mateixa Constitució 
espanyola no està ben recollit o no està ben protegit; també, amb una anàlisi molt 
profunda del que és el funcionament del que se’n diu el «mercat» de l’habitatge; per 
altra, tots els temes de legislació laboral per evitar la precarietat. Per tant, jo crec 
que tots aquests elements són elements estructurals que hauríem d’afrontar un dia 
o un altre. 

I després hi han aquestes polítiques més conjunturals que ens portarien a fer una 
promoció o una atenció més específica en aquest moment. En posaré un exemple: 
ara fa un mes vam fer el lliurament de claus d’habitatges per a joves a l’Hospitalet, 
d’una promoció de la Generalitat. Per a seixanta-tres habitatges hi havien més de 
cinc-centes sol·licituds; per tant, hi ha una baixa oferta d’habitatge públic a disposi-
ció dels joves. I, per tant, jo crec que aquest també és un problema. 

Per últim, posar-nos a disposició, com a Federació de Municipis, en tot allò que 
puguem ajudar, tot i que els ajuntaments tenim unes competències, doncs, molt mar-
cades en aquest aspecte i no excessivament grans, però sí en tot el que té a veure 
amb la planificació i gestió del sòl, tot el que té a veure amb l’estat i l’ús dels habi-
tatges i també en la promoció d’habitatges i dels serveis d’habitatge social que pu-
guem fer.

I, per tant, posar-nos a la vostra disposició per poder fer iniciatives conjuntes que 
puguin beneficiar en la solució d’aquest problema. 

El president

Bé, ara, com a torn de rèplica –un temps màxim de cinc, deu minuts cadascuna–, 
tindran la paraula Avalot i Acció Jove.

Elena Ferrero Álvarez

Bé, nosaltres, contestant, una mica, allò de si hem de facilitar l’habitatge a tot-
hom o no, només als joves. Evidentment a tothom; però, com ja hem dit, estem en 
una situació que és especial, perquè nosaltres parlem de començar a fer la nostra 
vida, i creiem que tenim dret a fer la nostra vida i a no ser ciutadanes de segona. Per-
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què si no ens podem emancipar..., o sigui, al final no ens relacionem com la resta, si 
continues depenent dels teus pares. O sigui, vull dir, que ja hem deixat de ser nens i 
tenim els mateixos drets que la resta. O sigui, per això creiem que s’ha de, evident-
ment, facilitar a tothom, però especialment s’ha de facilitar l’emancipació del jovent, 
perquè pugui fer i desenvolupar el seu projecte de vida. No és... O sigui, crec que 
no té res a veure amb els guetos que deies, perquè podem trobar fórmules perquè...,  
o sigui, per tenir habitatge públic a tota la ciutat o a tots els pobles.

No sé qui ha dit allò de que hem d’aprofitar els habitatges buits. Ja ho havíem 
dit. Es tracta de rehabilitar i de..., o sigui, no només de construir nou habitatge, sinó 
d’aprofitar el que ja tenim. I potser s’ha de facilitar també als tenidors la manera de 
que ho posin a disposició pública, d’alguna manera. Pot mediar l’Administració d’al-
guna manera perquè..., doncs, no ho sé, facilitant-ho d’alguna manera que sigui..., 
que ho posin a disposició del parc públic.

I després no sé si com deia la Irene s’ha d’indexar directament amb el salari mí-
nim, però evidentment s’ha de tenir molt en compte els sous que tenim actualment i 
amb el preu de, sobretot, l’habitatge públic, que és el que podem regular i que nos-
altres entenem que si aquest baixa farà abaixar, o sigui, la resta de preu del mercat. 
O sigui, és importantíssim, perquè el que no pot ser... O sigui, no podem estar co-
brant quatre-cents euros i que un pis de trenta metres quadrats ens en consti cinc-
cents o més. O sigui, evidentment ha de tenir relació. O sigui, hem de veure el que 
s’està cobrant, el que estem cobrant les joves, que, a més, tenim contractes, la majo-
ria, d’un mes –anem de mes a mes–, i evidentment, o sigui, no hi podem accedir de 
cap manera. Per tant, s’ha de relacionar. 

Irene Ortiz García

D’acord. Jo, pel que fa, bé, a la primera intervenció de Ciutadans, sí que és ve-
ritat que..., allò que deies de la Llei d’arrendaments urbans: tota la raó del món. Jo 
sí que, la veritat, tinc un problema de sintetitzar coses i de que tampoc és que sigui 
una experta en habitatge, vull dir, soc més una experta en temes laborals; però, evi-
dentment, sí, vull dir –ja crec que també ho havia comentat–, ara l’expulsió ja no es 
dona només d’una banda, de que la gent no hi pot accedir, sinó que aquella que ja hi 
és es veu que l’estan fent fora, pel que comentava també la meva companya.

Jo crec que la política d’habitatge ha de ser política d’habitatge; vull dir, no crec 
que s’hagi de vetar a ningú. Igual que tens dret a treballar o tens edat de treballar, 
tens edat de poder tenir la teva vida. Sí que és veritat que..., crec que ja no és una 
qüestió de si hem de tenir quotes de joves, ajuts només per als joves, sinó que crec 
que el problema és que ens ha eclipsat tant aquesta emergència social que realment 
el que estem fent és, sí, ajudar la gent que més ho necessita, però no tenim en comp-
te que unes altres persones, com..., no ho sé, és que jo mateixa en soc un exemple 
clar. Vull dir, una persona que tenia vint anys i escaig no hi podia accedir. Ara ja et 
queda res i menys per veure els trenta o trenta i tants i veus que tampoc hi podràs 
accedir. I, no ho sé, crec que s’està allargant molt en el temps.

Vull dir, sí que en cap moment crec que s’ha de fer alguna cosa únicament i ex-
clusivament per a joves i diferenciar sempre els joves dels adults –perquè no, perquè 
tots tenim els mateixos drets–, però sí que és veritat que s’hauria d’intentar donar 
com una empenta; una empenta, en el sentit de que semblar ser que estem esperant 
que els joves que avui en dia ja viuen amb la seva família a casa dels seus pares 
–perquè això és una cosa que també passa–..., estem esperant a que sigui una famí-
lia en emergència social per donar-li un ajut o que tingui opció a un pis de lloguer 
social. Llavors, en resum: no. Crec que habitatge..., hauria de ser general per a tots, i 
que és veritat que ara mateix estem en unes condicions que ens ho estan posant molt 
més complicat, però l’ideal no hauria de ser...

Pel que fa als guetos, bé, segregació urbana en toda regla. Ja està més que clar 
que la gent que té unes determinades rendes acaba anant a viure a un lloc determi-
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nat i els que tenen unes rendes més altes van a uns altres; ja no per qüestió de renda, 
sinó també quins serveis tens en aquelles zones, quin..., vull dir, és una cosa que 
sempre ha passat. 

I m’ha agradat molt això que has dit, perquè és veritat que ara mateix estem 
amb..., és la primera vegada que hi ha un percentatge tan alt de gent que s’ha de des-
plaçar perquè el lloc de treball el té en un altre lloc on no resideix. I crec que també 
això acabarà sent un problema, perquè també se’ns omple molt la boca dient: «Oh, 
el medi ambient! Oh, el no-sé-què! Oh, el...!», i no ens estem adonant que realment 
l’únic que estem fent és dificultar a la gent això: el fet de poder treballar, de poder tenir 
una vida més o menys en un lloc determinat –no cal que sempre sigui fix, però que 
estiguis ben connectat a tot arreu. I sí que és veritat que el que farem és... Jo crec 
que ens portarà uns problemes a llarg termini, tot això.

I ja, sense parlar de nens; vull dir, les famílies que tenen nens, que ara s’han de 
desplaçar perquè no poden pagar el lloguer i «ara hem d’anar a viure a un altre lloc»..., 
creus que cada tres anys hem d’anar movent el nen d’escola?, o cada...? No ho sé, són 
coses que es van sumant al carro i que no ens estem adonant que realment això tindrà 
repercussions encara més greus. 

Propostes de lleis? Ja et dic, no soc una experta, sí que, més o menys, he intentat 
fer algunes reflexions, bàsicament perquè és un problema en què em trobo jo matei-
xa en primera persona, que s’hi troben molts amics, que conec molta gent així. I, no 
ho sé, sí que m’agradava fer aquestes reflexions, però tampoc podria dir cap propos-
ta concreta, perquè m’hauria d’estudiar les lleis; així de clar.

Com regular la qüestió del preu índex del lloguer. Jo crec que en aquesta societat 
també ens basem molt en que «si no és obligat, per què ho he de fer». Perquè això 
sí que és veritat que ens ha passat a tots. No soc partidària de fer mesures negatives, 
però crec que en un primer moment, si ens hem de prendre alguna cosa seriosament, 
potser estaria bé que, a part de donar aquests premis, també marquem aquella gent 
que no ho està fent bé. Com? No ho sé. La sanció és el més fàcil. Potser s’hauria 
d’estudiar alguna manera per no caure sistemàticament en el que fem sempre. Però 
sí que és veritat que..., jo crec que si ho deixem així, obert, no aconseguirem res. 
I s’hauria de limitar a això: a no només premiar, sinó també a conscienciar, anar 
conscienciant de mica en mica. És evident que si no tenim aquesta conscienciació, 
doncs, l’haurem d’anar agafant. I qué menos que eso, intentar vetar-ho d’alguna ma-
nera, capar-ho amb..., doncs, en comptes de tants premis, mira, tu hauràs de..., no ho 
sé, t’apujarem..., és que no ho sé, l’IPC, alguna cosa –s’hauria de mirar, però crec 
que alguna cosa negativa–, per fer aquesta primera conscienciació. I després, ja, pas-
sar a alguna cosa més positiva, estaria bé. 

Ajuntament de Barcelona? Jo crec que també el problema és aquest: la falta de 
conscienciació en aquest sentit. Perquè tots sabem el que està passant. I s’està par-
lant molt de pisos turístics, però també es deixa una mica de banda la gent que real-
ment viu a Barcelona i que no pot viure a Barcelona, perquè si se’n vol anar de casa 
de la seva mare i independitzar-se no ho podrà fer allà. 

I crec que realment falta molta feina, en aquest sentit. Vull dir, és un tema que, 
com bé dèieu, ara s’està posant com a l’auge: «Oh, habitatges!, no hi podem accedir!» 
Què passava abans amb l’habitatge? No passava res, no? Estàvem en crisi..., bé, et 
quedes a casa dels teus pares. I sí que és un tema que encara no crec que ens haguem 
conscienciat tots com perquè realment el posem sobre la taula i siguem clars. Perquè 
és evident que n’estem vetant a molta gent l’accés i... I torno al mateix: és que estem 
creant una motxilla que d’aquí a re ens acabarà petant a tots. 

La qüestió del sou mínim interprofessional. Tens tota la raó; vull dir, tampoc 
crec que s’hagi de casar directament. Però ho feia com una reflexió, perquè... A mi 
em passa. Jo quan..., moltes vegades, no?, si ho comentes amb algú, dius: «Si es que 
jo em baso..., no ho sé, tinc un contracte de tal, em baso amb 707,70 euros el mes. 
Què volen que faci amb això?»



DSPC-C 492
11 de juliol de 2017

Sessió 11 de la CPJ  17 

I sí que és veritat que..., no directament, perquè tens raó de que segurament hi 
sortiríem perdent, però s’hi hauria de buscar alguna vinculació; vull dir, si de debò 
hi han aquests estàndards del 30 per cent, del no-sé-què, i tenim aquí un sou que..., 
d’acord, sí, moltes empreses et pagaran més, però siguem realistes, tornem al ma-
teix, si no es capa d’alguna manera o no tens algun incentiu negatiu, dit ràpid i mala-
ment: si cuela, cuela. 

I, clar, jo crec que sí que és algun factor que s’hauria de tenir en compte; no real-
ment, perquè hi sortirem perdent –en comptes d’apujar-ho a 1.200 ens ho abaixa-
ran encara molt més–, però hem de ser conscients de que no podem demanar més 
del que les persones no poden donar. O sigui, no es pot fer més. Vull dir, no podem 
fer més, si cobrem aquests sous, o si... I el que no pot ser és que nosaltres estiguem 
intentant aixecar una ciutat –treballem aquí, ho fem tot aquí– i que, de cop i volta, 
doncs, no puguem ni accedir a viure dignament al costat d’on treballem, d’on por-
tem el fill i d’on fem les coses de la vida, del dia a dia.

I, bé, respecte, també, a allò de que no hi ha suficient sòl o s’haurien de crear... Sí 
que és veritat, però també s’han engegat moltes iniciatives –com expropiació, el fons 
d’habitatge social– que, tornem al mateix, són molt bones idees, però crec que falta 
l’èmfasi per acabar de conscienciar i d’obligar aquelles entitats, etcètera, de que real-
ment han de..., vull dir, es necessita el seu ajut, perquè estem en una situació de que..., 
sí, Barcelona: on farem més pisos? Com no els fem ja al costat del riu Besòs, vull dir, 
no ens queda gaire més de sòl. 

I jo crec que el que ens falta és això, és una conscienciació en general; vull dir, 
no... S’estan portant moltes iniciatives que queden enlaire, que es van parlant, que 
es van..., durant..., al llarg del temps. Et tires tres anys i encara està parlant de la 
mateixa, en comptes de..., no ho sé, de fer aquest esforç de: «Doncs, mira, tens tants 
pisos; doncs, els posem allà i...»

I, bé, si em deixo alguna cosa, ja m’ho direu, però espero haver-vos contestat, 
més o menys, a tots.

Gràcies.

El president

Bé. Si algun grup vol, expressament, demanar rèplica, tornarem a obrir un torn 
i tornarem a contestar; si no, passaríem a les compareixences institucionals, les del 
consell nacional i de Munixic. No? (Pausa.) Doncs, per tant, donem per acabada 
aquest compareixença.

Moltes gràcies a les companyes dels sindicats. 
Deixem dos minuts de cortesia perquè els companys s’equilibrin a la taula i facin 

tal, i comencem.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i vuit minuts i es reprèn a un quart de cinc i 

dos minuts.

El president

Molt bé, seguim amb l’ordre del dia. 

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya per a informar sobre l’estat de les polítiques d’habitatge 
juvenil

357-00604/11

Ara seguiran les compareixences, que farem conjuntes, del Consell Nacional de 
la Joventut i de Munixic. Donaríem mitja horeta, màxim, per a cada un dels com-
pareixents, i deu minuts, màxim, per a cadascun dels grups parlamentaris i associa-
cions convidades.
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Per part del Consell Nacional de la Joventut, tenen la paraula Pol Mena i Magí 
Senserrich.

Magí Senserrich (secretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya)

Moltes gràcies, Joan, benvolgut president de la comissió. A la Mesa, agrair la in-
vitació per poder intervenir avui. Donar les gràcies, també, als diputats i diputades i 
grups parlamentaris per donar-nos l’oportunitat de poder expressar la nostra opinió 
sobre el tema de l’habitatge. 

Però abans, per tal de ser coherents i transparents amb els presents a la sala i 
amb la mateixa comissió, volem expressar la nostra opinió envers el funcionament 
d’aquesta Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, de que no estem satis-
fets amb el funcionament intern de la comissió –ja ho vam compartir en l’última 
vegada que vam comparèixer en aquest espai– i, tot i que ens dol, creiem necessari 
tornar-ho a expressar. 

L’anul·lació reiterada de sessions afecta greument el funcionament ordinari 
d’aquesta comissió, que cal recordar que és l’única en el Parlament que treballa ex-
clusivament per a temes de joventut, i redueix el nombre de sessions, cosa que pro-
voca reduir les oportunitats d’incidència política i de diàleg amb els i les parlamen-
tàries per part dels joves i les entitats que representem.

Necessitem més serietat, més cura, per part de la comissió; hem de tenir en 
compte que el consell són entitats de base associativa, el temps i els recursos són 
limitats. Cada cop que s’anul·la una sessió o que no es convoca a temps estem pro-
vocant una decepció i una frustració per part de les persones que amb moltes ganes 
i il·lusió de transformació i d’incidència en les polítiques de joventut de Catalunya 
veuen truncades les seves expectatives.

Per no parlar de la feina de les persones tècniques que hi ha darrere, que opti-
mitzen els limitats recursos.

Per tal de tenir tots aquests temes en compte i recuperar el bon ambient i tracte 
i cures que creiem que han d’acompanyar i han de continuar acompanyant aquesta 
comissió, demanaríem enviar les convocatòries formals de la comissió almenys amb 
una setmana d’antelació. Molt sovint les rebem a última hora i el dia abans. En cas 
d’anul·lar-se una comissió, avisar-nos amb suficient temps d’antelació. Informar tots 
els compareixents dels canvis de dates de la comissió, i informar-nos de qualsevol 
canvi en la relació dels compromisos i acords que s’hagin assumit en el marc de la 
comissió amb els grups parlamentaris. 

Amb tot, esperem que a poc a poc anem recosint aquestes dificultats que hem 
tingut i que el que queda per a la legislatura..., puguem treballar cordialment en els 
temes que queden.

Bé, feta aquesta reflexió inicial, passaríem al tema de la nostra compareixença 
d’habitatge. Agrair a en Jaume Fornt que avui també estigui aquí, com a represen-
tant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè estem en constant diàleg. I és 
de valorar, això, perquè al final això ho fem entre tots, o malament.

Bé. «I, quan peti tot, la culpa haurà estat meva? No, pobre de mi. Jo mai tinc la 
culpa de res i la meva actitud no ajuda mai que tot plegat sigui un desori. La culpa és 
dels altres, que no tenen escrúpols i que s’aprofiten d’una situació. Jo, pobre de mi, 
què vol que hi faci? Si tothom ho fa, què haig de fer jo, no fer-ho? A més, jo no ho 
faig amb mala idea ni per especular, sinó perquè ho fan els altres. Si ells no ho fessin, 
jo no ho faria. Però és que m’hi obliguen. O és que jo no tinc dret a aprofitar-me’n?

»Perquè els avariciosos i els aprofitats sempre són els altres...»
Aquest és un fragment de l’article l’«Avarícia que rebentarà la nova bombolla», 

de l’Iu Forn. 
En la diagnosi hem coincidit: tenim un problema, d’acord? L’emancipació dels 

joves és un drama. I, com les dades reflecteixen, el 2007 hi havia el 32 per cent de la 
taxa d’emancipació; el 2015, el 24. D’acord? Per tant, hem anat enrere.
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Les condicions laborals actuals tampoc proporcionen oportunitats reals d’eman-
cipació a la joventut: limiten el seu projecte vital; propicien el retorn a la llar fami-
liar, i impulsen l’emigració forçada cap a l’estranger en busca de feina. Com ens 
podem emancipar sense ingressos estables i sense habitatge assequible?, dues potes 
clau d’emancipació.

Estem davant d’un context social al qual encara no s’adeqüen les polítiques pú-
bliques d’habitatge. Per manca de capacitat adquisitiva i el bloqueig de préstecs, la 
compra ha deixat de ser una opció per a la majoria dels joves, i l’oferta d’habitatges 
de lloguer assequible i de qualitat s’està mostrant insuficient. Amb els preus actuals, 
es calcula que a algunes zones de Catalunya una persona jove ha de destinar fins al 
80 per cent del seu sou a pagar el lloguer.

Part de la solució passa per augmentar la quantitat d’habitatges socials de llo-
guer, fer créixer el parc d’habitatge públic, repensar el nombre i tipus d’ajudes di-
rectes d’emancipació i augmentar la despesa en polítiques d’habitatge, actualment 
de l’1 per cent del PIB de l’Estat espanyol. Però també cal democratitzar l’accés a 
l’habitatge potenciant fórmules alternatives que permetin superar l’actual model re-
sidencial, molt relacionat amb l’especulació. Les persones joves volem desenvolupar 
el nostre projecte de vida professional i familiar, poder emancipar-nos dignament, 
amb seguretat, estabilitat i garanties. La legislació ha de posar la persona en el cen-
tre; l’actual no ho està fent.

Dades del parc públic? Ja ho hem dit abans: no arribem al 2 per cent, quan paï-
sos com França estan al voltant del 20, Dinamarca, Països Baixos passen del 30 per 
cent, etcètera, no? Nosaltres estem..., no arribem al 2. Ahir comentàvem, a la Plata-
forma pel Dret a un Habitatge Digne, que fa una mica més de trenta anys..., heu co-
mentat abans que a Nou Barris hi havia tant de creixement de preu i ta-ta-ta. Doncs, 
em comentaven que el 60 per cent dels habitatges de Nou Barris eren de lloguer pú-
blic, que es van malvendre en el seu dia per una legislació de què ara mateix estem 
pagant els plats trencats. Per tant, és molt important com es legisla, no només per a 
nosaltres, sinó per a les futures generacions.

Objectius generals que volem assolir com a consell nacional: trobar una solució 
eficaç i sostenible al problema de l’accés a l’habitatge i d’una forma digna i assequi-
ble; que l’habitatge sigui un bé d’ús, no un bé d’inversió ni especulació; fomentar el 
lloguer, i no la compra, i els models alternatius; regular el mercat de lloguer i frenar 
la bombolla. Una altra creença social utilitzada durant els darrers anys era que llo-
gar era llençar els diners. El ximple era el que llogava: o compraves, o et tractaven 
de que no... Com ara, que està creixent el lloguer, aquests mateixos que llençaven 
aquests missatges, aquest relat, doncs, són els que estan provocant la bombolla im-
mobiliària en el mercat del lloguer lliure. El seu objectiu és crear una bombolla amb els 
preus del lloguer; això és possible a causa de la falta de mecanismes de control en 
el mercat de lloguer i el desequilibri entre el lloguer privat i el lloguer social. A Ca-
talunya, en el darrer any, com va poder sortir publicat, les taxes de..., bé, l’augment 
del preu del lloguer està entre el 9 i l’11 per cent; inassumible, mirant els increments 
que hi ha hagut salarials de les persones treballadores.

Ampliar un parc d’habitatge de lloguer social assequible –ho hem dit–, i no su-
perar el marc del que dèiem de màxim 30 per cent dels ingressos de la família dedi-
cats a l’habitatge. Una pregunta és: els salaris s’han d’adaptar al preu de l’habitatge 
de lloguer? O el preu de l’habitatge s’ha d’adaptar als salaris? Una reflexió a tenir en 
compte a l’hora de legislar.

En definitiva, creiem que un mercat de lloguer ben regulat i amb una oferta equi-
librada podria garantir l’accés a l’habitatge digne i podria contribuir a la igualtat 
d’oportunitats per a les persones joves que inicien un projecte de vida en el moment 
d’emancipar-se. Llavors, les polítiques d’habitatge de joventut que es duran a terme 
en els pròxims quinze anys van en aquesta línia?
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Pol Mena (secretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya)

Contesto jo o contestes tu?

Magí Senserrich

Contestes tú. 

Pol Mena

Doncs, bé..., primer de tot, bona tarda. Abans de començar a entrar en la meva 
part de la compareixença, un apunt, no? Acaba de sortir que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha anul·lat la taxa de pisos buits que havia posat l’Ajuntament 
de Barcelona per un tema de competències. Jo només volia dir que em sorprèn que 
quan les competències són de Barcelona s’anul·len i no passa res; quan són de Cata-
lunya i s’anul·len és..., bé, està mal fet. Bé, és un comentari.

Ara a la meva part de la compareixença entraré a criticar..., bé, «a criticar», a fer 
alguna esmena al PTSH, no? Primer dir que el PTSH ha de passar pel Parlament de 
Catalunya i que, per tant, insto els grups parlamentaris aquí presents a que s’apun-
tin les demandes que tenim, així puguin fer..., quan arribi el debat parlamentari, ho 
tinguin en compte, les demandes del consell nacional.

En primer lloc, el que ens falta és una política d’habitatge estructural específica 
per a la gent jove. Creiem que passa molt per sobre i no crea una política estructu-
ral d’habitatge per al col·lectiu de la gent jove; parla de polítiques socials, ajuts al 
lloguer, increments del parc públic d’habitatge, però no entra a crear una política 
estructural que resolgui la problemàtica que vivim avui. Els ajuts de lloguer no són 
una política únicament destinada a gent jove, sinó una política transversal, i no exis-
teixen convocatòries per a gent jove. Entenem que són polítiques pal·liatives neces-
sàries per a la conjuntura actual, no?, en transició a la creació de polítiques estructu-
rals que resolguin el problema, però que aquestes mesures assistencialistes no poden 
tenir una durada sine die en el temps, sinó que han de servir per posar pedaços a 
situacions extraordinàries mentre es construeix la política estructural.

Abans hem dit que el mercat es regula sol. No, el mercat no es regula sol, cal 
regular-lo –cal regular-lo–; això és un fet, no una opinió, perquè quan no el regu-
les, passa el que estan passant, per exemple, ara a Barcelona, no?, que tens un crei-
xement desorbitat dels preus del lloguer. I ara ha afectat ja a quasi tota l’àrea me-
tropolitana per l’efecte expansió, d’ona expansiva, no?, de la crescuda dels preus de 
lloguer a Barcelona. Cal regular el lloguer per evitar la pujada indiscriminada, i so-
bretot evitar les bombolles, en aquest cas sectorials, entenent que el lloguer a l’habi-
tatge és una oferta completament inelàstica, que la gent no hi pot renunciar.

Cal fer una ampliació del parc públic de lloguer fins que representi el 5 per cent 
dels habitatges en quinze anys. I això que diu el PTSH ens sembla insuficient da-
vant l’emergència habitacional que vivim. El Magí ha posat l’exemple de com estan 
els parcs públics de lloguer arreu d’Europa. Aquest PTSH, una de les queixes que 
nosaltres tenim és que no trenca amb la dicotomia, no?, de lloguer i habitatge. Un 
exemple són els habitatges públics, no?, els HPO. El pla preveu construir 142.500 
habitatges de protecció oficial. Al final la idea de l’habitatge de protecció oficial és 
subvencionar amb diner públic l’obtenció, no?, de la propietat privada. Al final estem 
pagant diners públics perquè gent tingui propietat privada, amb una regulació que 
al cap d’uns anys acaben podent servir per a l’especulació quan acaba el contracte 
de protecció oficial.

A més a més, l’accés a l’HPO té un problema: no tothom pot accedir a pisos de 
protecció oficial, requereixes uns ingressos allargats en el temps, no?, amb una con-
secució en el temps, elevats. Una persona jove, amb una temporalitat tan elevada 
com la que tenim i amb uns salaris com els que tenim, probablement no pugui ac-
cedir a pisos de protecció oficial. I, com bé diu el pla, tampoc podrà cobrir la forta 
demanda d’habitatge que hi ha als municipis. I, per tant, ha acabat donant ajuts al 
lloguer privat.
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Per això creiem que: u, s’haurà de prioritzar i destinar recursos als col·lectius 
amb rendes baixes i mitjanes a través del foment de lloguer assequible i, a partir 
d’aquí, trencar amb l’imaginari col·lectiu de que el lloguer és tirar els diners i la 
propietat privada de compravenda és l’acció correcta. S’amplia el parc de lloguer, el 
PTSH, es proposa l’ampliació del parc de lloguer social a 131.500. No entenem com 
encara, després de tot el bagatge que portem, es destinen més pisos a l’HPO que al 
lloguer social.

També trobem a faltar –i nosaltres que ho impulsem, sobretot–..., és la falta de 
parlar de models, no?, d’implementar models alternatius d’accés i tinença d’habi-
tatges que han sortit abans, com la masoveria urbana o la cessió d’ús. Entenem 
que el lloguer social..., la principal eina per augmentar el parc de lloguer social és 
la construcció, no? Aquí tenim un problema: es planteja que un 40 per cent de la 
construcció serà d’obra nova. Primer de tot, entenem que hi ha límits terrestres; 
l’exemple seria Badalona: a Badalona és físicament impossible construir més. Vull 
dir, al final tenim una limitació als municipis, terrestre, a part de l’econòmica, no? 
De lloguer, 131.000 no seran habitables fins d’aquí a quatre o cinc anys, i el quart 
any només s’hauran construït 1.400 habitatges, d’acord? El que ens falta és una po-
lítica de mobilització, expropiació i rehabilitació de pisos buits mentre seguim amb 
aquesta política de construcció del 40 per cent de construcció d’obra nova. A més, 
paral·lelament al que acabo de dir de la construcció d’HPO, és bastant més ràpida. 
El primer any es preveu construir 4.275 pisos de protecció oficial. Entenem que se li 
dona prioritat. I les ajudes al lloguer en quinze anys es redueixen progressivament, 
passant de l’11 al 4. El que creiem perillós és eliminar aquestes polítiques pal·liatives 
mentre no hi ha una regulació i no hi ha una ampliació del parc públic de lloguer.

He de dir que, tot i aquestes crítiques, estem..., ens alegra, no?, la música en ge-
neral creiem que és bona, del PTSH, estem en la línia de treballar amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, via formacions, i sobretot celebrem l’aposta de la creació 
de l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya; però pensem que cal fer-
lo vinculant, i d’aquí que creguem que cal derogar la Llei d’arrendaments urbans 
actual. La Llei 4/2016 instava el Govern a presentar una proposta de llei d’arrenda-
ments urbans, i creiem que en aquesta nova llei d’arrendaments urbans caldria fer 
vinculant l’índex de referència dels preus del lloguer de Catalunya.

I ja entrant en una part més propositiva, creiem que cal assolir un 20 per cent 
de l’habitatge de lloguer social i assequible en els pròxims deu anys a Catalunya i 
igualar-lo a Europa; cal promoure l’habitatge protegit oficial de lloguer i el dret a 
superfície fins assolir les mitjanes europees, i que cap institució pública faci promo-
ció d’habitatges protegits dedicats a la compravenda. Hem d’entendre també..., cal 
que s’entengui l’habitatge com una política d’ajust, una política ocupacional d’ajust 
d’oferta i demanda; cal també que es variï la concepció de llibertat positiva i nega-
tiva, entenent la llibertat negativa com «no et prohibeixo fer-ho» i la llibertat positi-
va com «no només no et prohibeixo fer-ho, sinó que t’ajudo i et garanteixo l’accés a 
l’habitatge», i cal legislar en favor d’això. Cal fer recàrrecs negatius, també, sobre-
tot que afectin el nivell de patrimoni; l’exemple és el cas de Barcelona, on els pisos 
que estaven de lloguer, que estaven destinats a pisos turístics sense la legislació per-
tinent, tenien o una multa quantificablement econòmica o l’obligació de posar el pis 
a lloguer social.

Cal establir mecanismes de control i seguiment del mercat privat del lloguer, fent 
referència especial als API, als agents de la propietat immobiliària, si ho he dit bé, 
si no m’equivoco, i com aquests intermediaris juguen un paper clau en l’especulació 
dels mercats de lloguer; cal fer una publicació de les estadístiques desglossades en 
segmentació d’edat i territori, que així permetin una millor avaluació i transparència 
de les polítiques d’habitatge; cal general mesures d’incentivació per als petits teni-
dors per la cessió dels seus habitatges al parc públic de lloguer; cal fomentar models 
alternatius d’accés i tinença d’habitatge: masoveria urbana, cooperatives de sessió 
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d’ús, dret a superfície i copropietat; cal potenciar el fons d’habitatge de lloguer des-
tinat a polítiques socials; que la gestió i administració del parc d’habitatge de pro-
tecció oficial sigui completament pública; que es generin instruments i sistemes que 
permetin preveure i planificar i desenvolupar d’una forma coherent i ajustada les 
necessitats que viu el territori de polítiques d’accés a l’habitatge –reserves del sòl 
per a habitatge de protecció oficial en procés de plantejament, per exemple–; que es 
promoguin modificacions en les polítiques d’habitatge permetent avançar en l’àmbit 
de l’eficiència energètica i l’accessibilitat, així com en la construcció d’entorns més 
sostenibles i inclusius, i que la Generalitat de Catalunya destini els recursos neces-
saris per fer polítiques d’habitatge resolutives i per desplegar les lleis aprovades pel 
Parlament de Catalunya amb la finalitat d’assolir progressivament la inversió mitja-
na europea.

Per tant, ja –i acabant–, proposem arribar a un gran pacte entre tots els agents so-
cials, privats, etcètera, que organitzen, no?, i que existeixen en el mercat i en l’àmbit de 
l’habitatge per regular-lo i organitzar-lo, posant, com ha dit el Magí abans, la persona 
en el centre de la política, capaços de trobar sistemes on tota la gent, però sobretot les 
capes populars, surtin beneficiades de la política d’habitatge.

Gràcies.

El president

Bé, ara, per un temps màxim de trenta minuts, tindran la paraula els companys de 
Munixic.

Compareixença d’una representació de Munixic per a informar sobre 
l’habitatge en municipis petits

357-00605/11

Els companys Sebastià Mata i Elies Piera.

Elies Piera Balasch (membre de Munixic)

Primer de tot, bona tarda a tothom. «Merci» per poder comparèixer en aquesta 
comissió i donar una miqueta de veu i d’altaveu als municipis petits. Com ja ens vam 
presentar fa un mes, mes i mig, Munixic és un moviment que surt de quinze regi-
dors de joventut, amb entusiasme per treballar precisament per aquests municipis. 
Som de pobles petits, d’àmbits rurals, i amb realitats particulars. 

I bàsicament ens basem en tres línies de treball; una, que és l’arrelament, l’habi-
tatge i la formació i treball. Evidentment, estem aquí pel tema d’habitatge. 

I només fer un petit comentari. Nosaltres fa potser mitja hora que estem asseguts 
aquí, i bàsicament hem sentit parlar d’urbà i de Barcelona. Gràcies, una vegada més, 
perquè puguem estar aquí i donar veu als que som de pobles petits.

Sebastià, són quatre-cents...

Sebastià Mata Molinero (membre de Munixic)

No, en són 230.

Elies Piera Balasch 

Dos-cents trenta.

Sebastià Mata Molinero

Hem duplicat població en un moment.

Elies Piera Balasch

I 950 habitants; o sigui, particularitats que no tenen absolutament res a veure 
amb Barcelona.

I ara us deixo amb el Sebastià.
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Sebastià Mata Molinero

Bona tarda. Moltes gràcies, pel que ha dit l’Elies, per acollir-nos aquí i donar-nos 
veu, i deixar-nos exercir aquest dret, no?, a ser escoltats. 

Una esmena: sí que s’ha parlat d’un altre municipi, Badalona, però crec que tam-
poc és poble petit.

Nosaltres compartim diagnosi, compartim drama sobre habitatge i accés de l’ha-
bitatge de les persones joves. El que potser no compartim tant acaba sent el resultat. 
En el nostre cas la desempara aquesta d’habitatge el que fa és que els nostres joves 
marxin del poble. I, per tant, és una realitat a nivell municipal tant o més dramàtica 
que la de tenir-los a casa dels pares o amb precarietat d’habitatge.

Compartim aquests dos dons –la poeta en deia tres; nosaltres en tenim dos–: som 
joves, aquesta classe que amb la crisi ha sigut vexada i oprimida, i a més a més d’un 
entorn que és vexat i oprimit des de mitjans del segle xx, que és aquest entorn rural.

Els nostres joves han sigut emigrants des de..., això, des de mitjans de segle xx. 
Avui dia es posa molt el focus en aquesta diàspora dels joves que marxen a l’estran-
ger; els nostres fa temps que marxen a la conurbació i fins ara no s’ha trobat remei 
a aquesta diàspora.

Nosaltres..., la nostra realitat és un parc d’habitatges immòbil –en tenim un alt 
percentatge: més del 20 per cent–; dupliquem, en aquest cas, el percentatge d’habi-
tatges buits respecte al total d’habitatges que pot tindre Barcelona. El preu de l’ha-
bitatge és car –és car–; òbviament no és el preu d’aquesta zona metropolitana, però 
és car en comparació amb el servei de l’habitatge que s’està pagant. I, per tant, a 
igualtat de preus, el jove prefereix l’habitatge que pot trobar a la capital de comarca 
o poblacions urbanes properes.

El sentiment de propietat en els pobles és molt conservador. El propietari ja no és 
un banc, ja no és un especulador immobiliari, és un propietari que pot ser que l’hagi 
rebut per herència dels padrins. I la tendència és a ser força conservador a l’hora de 
llogar, per por de que es malmeti l’immoble o que no hi hagi pagament del lloguer.

Les cases són velles, com us comentava. Necessiten, en molts casos, reformes. Les 
seves prestacions no són modernes, no tenen accés a les telecomunicacions com es pot 
tenir en zones urbanes.

Després, també, ens trobem que tenim un relat –que aquest relat, com us comen-
tava abans, comença o..., diguem que sobretot pren èmfasi a partir d’aquesta dècada 
dels anys seixanta del segle passat–, que és un relat pejoratiu sobre el que significa 
continuar vivint al poble. Sempre s’ha associat a una sort de fracàs en el projecte 
vital. Avui dia s’està revertint una mica; la nova ruralitat, doncs, li dona un aspecte més 
positiu, però és cert que en els residents, diguem-ne, en els autòctons, encara hi ha 
un cert sentiment de resignació a l’hora de viure al poble. I això fa que sigui un relat 
negatiu a l’hora de triar un projecte de vida.

I després patim força el fet que l’Agència de l’Habitatge, per exemple, té força 
eines per resoldre alguna de les coses de què he estat parlant, però ens passa, als po-
bles petits, que la falta de personal tècnic qualificat, doncs, fa que no tinguem l’accés 
a la informació com es pot disposar en altres llocs.

Llavors, des de Munixic, a més a més de veure els problemes que tenim i de ma-
nifestar-los i de plànyer-nos una mica de la nostra desgràcia, doncs, volem aportar 
algunes propostes; algunes propostes que creiem que es podrien aplicar i que po-
drien arribar a facilitar i fins i tot a revertir aquesta situació.

En la mà dels ajuntaments està la possibilitat de bonificar amb impostos i taxes, 
no? Abans es parlava de, doncs, penalitzar els habitatges buits; també hi ha la pos-
sibilitat d’incentivar, però sovint ens trobem que els IBI als municipis petits és el 
preu d’un bitllet de metro, quasi, d’una T-10 aquí, a l’àrea metropolitana. Per tant, o 
sigui, aplicar-li aquell 50 per cent de recàrrec que ens permet la llei a l’IBI no suposa 
tampoc una cosa molt destacable, i bonificar-l’hi en alguns casos tampoc. Però, bé, 
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creiem que això pot donar una espècie com d’imatge de voluntat per part dels nos-
tres municipis d’intentar mobilitzar aquest parc d’habitatges buits.

També, d’alguna manera nosaltres reclamem que s’intenti garantir una borsa 
d’habitatge a tots els municipis. La borsa d’habitatge, pel que hem anat veient i de-
tectant, ha quedat una mica en mans de la voluntat política de les oficines d’habitat-
ge, sovint gestionades pels consells comarcals, i això fa que municipis petits, com 
els nostres, tinguin poca incidència a l’hora de promoure aquesta borsa d’habitatge. 
Sí que és el cas de les capitals de comarca, que es poden permetre personal tècnic, 
i ho fan, i la promouen, però en els nostres casos, queda, com he dit, a l’empara del 
consell comarcal.

Llavors, què ens passa? Que si no hi ha voluntat política –perquè una borsa d’ha-
bitatge vol dir més mals de cap, com és lògic i normal, més feina a l’hora de gestio-
nar–..., si no hi és, aquesta voluntat política, no es tira endavant. Llavors, necessita-
ríem que deixi de ser una qüestió opcional i passi a ser un dret adquirit de tots els 
municipis poder gaudir d’una borsa d’habitatge. Sabem que avui dia la podem fer, 
però una altra vegada tornem a lo mateix: la falta de personal tècnic en un municipi 
petit, personal tècnic qualificat per fer-ho, ens ho dificulta molt.

Implementar alguns models alternatius de tinença d’habitatge –ara en parlaven 
el Magí i el Pol. Aquests models alternatius de tinença d’habitatge, en el cas de la 
masoveria avui dia..., li heu posant el cognom «urbana» per modernitzar un concep-
te que als pobles està arrelat de fa centenars d’anys. Llavors, és simplement recupe-
rar-ho, donar una seguretat jurídica tant al que lloga com al que arrenda, o el tipus 
de relació que es vulgui..., donar una seguretat, doncs, perquè això sigui una possi-
bilitat d’èxit. I alhora us demanem que, ja que ha sigut un pràctica que ha sortit dels 
entorns rurals, posem èmfasi perquè aquestes noves formes de tinença d’habitatge 
prenguin forma i protagonisme als entorns rurals i alhora ens ajudin a canviar aquell 
relat que comentava, antiquat, pejoratiu, del que és quedar-se a complir el projecte 
de vida en un poble.

Ens aniria molt bé, perquè tenim un alt percentatge d’habitatges buits –us he dit 
entorn del 20 per cent en moltes comarques rurals de Catalunya–, que poguéssim 
dur a terme un pla de foment de la rehabilitació d’habitatges en nuclis antics dels po-
bles, que tenim moltes cases buides, amb la finalitat de destinar-ho a lloguer social. 
Hi ha el cas, i alguns de vosaltres el deveu conèixer –tu, Magí, segur que el conei-
xes–, el de Vilafranca, que és un cas d’èxit, que fa vint-i-cinc anys que hi treballen, 
on l’ajuntament promou la rehabilitació d’edificis en el nucli històric de Vilafranca 
–en el cas dels pobles petits el nucli històric és pràcticament tot el poble–, i, a canvi 
de rehabilitar, pactat amb el propietari, doncs, l’Ajuntament de Vilafranca es queda 
un dret d’arrendament d’aquell immoble per a finalitats de lloguer social, durant el 
temps que calculen que poden recuperar la inversió feta.

Això té dos potes molt bones, dos beneficis molt bons: una és canviar la cara als 
nostres pobles, que estan començant a semblar cementiris de cases; i, d’altra banda, 
doncs, facilitar aquest accés a l’habitatge amb un preu més o menys digne.

Alhora també es va fer, fa un temps, un pla de barris, que sembla que està fun-
cionant a ciutats i pobles grans, o..., sí, pobles grans. Doncs, trobar una sort de fór-
mula o de figura que fos un pla de barris per a pobles petits. Perquè sovint, quan 
surten aquestes estratègies fantàstiques, ens trobem, quan llegim el DOGC..., els al-
caldes ens trobem sempre aquella limitació de «municipis de més de vint mil habi-
tants o comarques», i estem sempre..., en quedem automàticament exclosos, perquè 
tornem una altra vegada a les voluntats dels consells comarcals.

Una altra qüestió que fa temps que ens plantegem, i que també creiem que podria 
ser una bona eina, és: dins d’aquestes noves formes de tinença d’habitatge, podríem 
trobar la fórmula de l’alberg, que no és que sigui una fórmula nova, però sí que po-
dria arribar a funcionar ja com a receptora de turisme, però també com a receptora 
de joves que volen provar l’experiència de viure en un poble, o de joves que viuen al 
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poble i volen fer la transició cap a l’emancipació, però encara no s’animen a llogar 
una casa, perquè son molts metres quadrats per a una persona sola o perquè no la 
poden pagar, i potser la figura de l’alberg ens podria ajudar a resoldre aquesta pro-
blemàtica, també.

Òbviament, desenvolupar les telecomunicacions donant igualtat de condicions a 
tot arreu. Avui dia el desenvolupament d’aquestes està sovint associat a una llei de 
mercat, de demanda, i és un clàssic trucar a Telefònica, preguntar per la fibra òp-
tica en un entorn rural i que la persona que t’atén es «descolloni» de riure quan li 
expliques que vius a Maldà i que hi ha 230 habitants. Vull dir, no s’han molestat a 
ampliar les línies de telefonia convencional, imagineu-vos implantar la fibra òpti-
ca. Si depenem d’empreses perquè això es desenvolupi, òbviament no ho veurem, 
nosaltres, però és que tampoc els nostres nets, perquè els nostres nets potser ja no 
veuran ni el poble.

I, una mica, per concloure tot això, i ja ho he esmentat, doncs, canviar aquest re-
lat; canviar el relat del que significa viure al poble i posar-hi una mica més el focus. 
Jo agraeixo molt totes les compareixences que hi ha hagut fins ara, però cap ni una 
no ha parlat de pobles, o no n’ha parlat en profunditat. I crec que és una problemàti-
ca greu, la que tenim, no només pel drama de l’habitatge, sinó pel drama de la des-
població; avui dia se n’està parlant bastant, fins i tot se’n fan comissions, etcètera. 
I creiem realment que el focus s’ha de posar en la gent jove; si no li garantim una 
experiència vital feliç en els nostres pobles és molt difícil que s’hi arrelin i s’hi que-
din a viure, i, per tant, que els pobles tinguem futur.

Gràcies per l’atenció. Us he de comentar que és molt xocant..., això ho vam comen-
tar l’altra vegada. És xocant parlar amb gent que estigui pendent d’un telèfon o d’una..., 
entenc, eh?, que..., vull dir, sou gent ocupada, heu d’estar a les xarxes, etcètera. Però, 
hòstia, jo, o soc molt rústic o encara em xoca parlar amb la gent i que mirin un telèfon 
i no a qui està parlant.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc té la 
paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bé, aclarir-li que l’he sentit durant tota l’estona i..., després 
ja farem alguns comentaris. Volia començar, una mica, per l’ordre de les interven-
cions. I també fer un comentari previ respecte a una al·lusió que se m’ha fet abans, 
com a reflexió conjunta, no?, de quan es parla del mercat lliure..., bé, la bombolla 
immobiliària es va produir en un moment de mercat lliure; no hi havia tampoc l’im-
pacte dels pisos turístics. Va ser el moment en el que es va construir més i per una 
sèrie de factors també va ser el moment en el que més van pujar els preus. És a dir, 
que hi hagi més oferta no vol dir que els preus, com s’ha demostrat, baixin, sinó que 
hi ha una sèrie de circumstàncies, eh?, també vinculat al món financer, a una sèrie 
de marcs legislatius, com la Llei hipotecària, que fan que hi hagi aquestes bombo-
lles, no? I el fet de les..., el fenomen de les bombolles també es va produir en el segle 
xviii a Holanda amb les tulipes, que la gent embogia a comprar tulipes fins que van 
dir: «Ui, què ha passat aquí? Anem a vendre això.» I els va passar una crisi com la 
que tenim, no?

Hi ha altres factors de regulació; que, a més, ha estat una cosa de què tant el 
Magí Senserrich com el Pol Mena han parlat: regular el lloguer. Hi ha models de 
ciutats en què que els lloguers es regulen, no? A Berlín, si no vaig errat, hi ha meca-
nismes que van –una mica, enllaçant amb el que havia dit a l’anterior intervenció–..., 
que impedeixen els increments injustificats dels lloguers. No sé si en podríeu fer al-
guna valoració o si coneixeu el model... Perquè també està el model de París, que 
hi ha uns preus màxims. No sé si els teniu estudiats... Bé, si els tinguéssiu estudiats, 
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estaria bé que en féssiu algun comentari. Entenc que, bé, aquestes coses comparades 
són una mica complicades, no?

Però sí que hauríem d’anar cap aquí: intentar, doncs, que l’habitatge no es tracti 
com un element d’inversió, sinó que s’entengui com una eina fonamental per a les 
polítiques d’igualtat, de cohesió social i d’emancipació. Però no només l’emancipa-
ció dels joves que marxen de casa dels pares, sinó com a emancipació vital general, 
de que cadascú pugui dur a terme el seu projecte vital a nivell personal, a nivell fa-
miliar, que és un dels fenòmens que generen exclusió social.

I aquí vull enllaçar amb això que deia el Magí de si els salaris s’han d’adaptar al llo- 
guer o l’habitatge s’ha d’adaptar als salaris. Jo crec que els salaris s’han d’adaptar 
al nivell de vida general, és a dir, per poder satisfer, doncs, les necessitats generals. 
I, si s’hagués de vincular l’habitatge a alguna cosa, potser hauríem de pensar quant 
val construir un habitatge i per quant es ven.

I aquí vull enllaçar amb el que s’ha comentat dels habitatges protegits de venda. 
A l’Hospitalet de Llobregat ara hi ha una promoció d’habitatge protegit, d’aquestes 
que duren deu anys –per tant, que és com si no tinguessin protecció, perquè si és 
protegit hauria de ser protegit per sempre, per evitar que s’entri al mercat especu-
latiu–, però es farà per 250.000 euros. Clar, a un habitatge de 250.000 euros dir-li 
«protegit», doncs, és ofensiu, realment, per això que dèiem, no?: qui pot accedir a 
un habitatge d’aquestes característiques? Has de tenir molt bon salari. Això no és 
accessible per als joves, no és accessible ni per als joves ni per a molta gent que ha 
patit amb aquesta crisi les devaluacions salarials que hem conegut.

Aquest seria un model caduc que encara es produeix. I el que hem de fer és el 
que dèieu, no? Hi havia la proposta dels pisos..., del parc públic de lloguer. Això és 
necessari. I un parc públic de lloguer que vagi vinculat als salaris, com dèiem abans, 
no?, un lloguer assequible que permeti, amb independència de l’edat que tingui ca-
dascú, doncs, aportar un percentatge respecte al salari. Un jove que tindrà un salari 
inferior, doncs, tindrà un esforç amb relació al seu salari, i una persona, doncs, que 
tingui una etapa laboral més avançada o que tingui més ingressos, també. I això pot 
fer autosostenible el model. Perquè, al final, si li treus el problema de l’increment de 
preu a l’habitatge que suposa el sou, la construcció..., bé, doncs, ja sabem quant val 
construir: uns mil cent euros el metre quadrat. S’estan venent per tres mil. Aquest 
és el problema; aquest diferencial és el problema real que tenim, no?

El Magí ha parlat de mecanismes de control respecte al lloguer. Si es poguessin 
concretar quins mecanismes havia pensat...

I, bé, m’ha agradat el comentari del Pol respecte a això del TSJ, perquè em 
sembla que és una de les coses que passen aquí, no?, que moltes vegades els debats 
no són honestos, perquè si no s’accepta quina és la realitat de la separació de po-
ders, del funcionament de la democràcia, de que el legislatiu, l’executiu i el judicial, 
doncs, s’han de controlar mútuament, no farem una bona tasca. Si es suspèn alguna 
cosa és perquè aquesta legislació, aquesta normativa s’ha fet malament i, per tant, no 
és útil. Aquí s’han de fer..., hem de millorar la qualitat legislativa. Quan es fan lleis, 
doncs, si es posen objectius al 2027 això ha d’anar acompanyat amb un pressupost, 
perquè és que, si no, el que estem aquí fent són lleis propaganda, estem aquí fent..., 
declarant moltes coses, però si no van acompanyades, doncs, no..., això, tenim pro-
paganda, però no solucionem els problemes estructurals, que és el que hauríem d’es-
tar fent aquí, no?

Completament d’acord en això de que els ajuts al lloguer no es poden acabar fins 
que no tinguem solucionada la part estructural, però hem de ser conscients que els 
ajuts no són la solució, és una cosa conjuntural; una conjuntura que potser dura vint 
anys, o els anys que duri fins que tinguem aquest..., eh?, però hem de tenir clar que 
l’habitatge és un element fonamental de l’estat del benestar, com ho són la sanitat, 
l’educació, les prestacions socials, tot això.



DSPC-C 492
11 de juliol de 2017

Sessió 11 de la CPJ  27 

I també canviar l’imaginari col·lectiu. El que passa és que, clar, com que l’habi-
tatge encara i sempre ha estat, doncs, vinculat al mercat lliure, pensa que, bé, és mi-
llor tenir garantit l’habitatge en propietat, perquè, si no, en el futur, amb les pensions 
potser no es pot pagar el lloguer. Clar, si tenim un parc de lloguer assequible, doncs, 
sigui quina sigui la pensió, sí que es podrà garantir.

I ara m’agradaria fer algun comentari respecte a la situació als pobles petits, 
perquè és veritat que aquí sempre pensem, bé, en Barcelona, àrea metropolitana, 
l’efecte que té la demanda de les ciutats, no?, perquè els pobles perden població i, 
per tant, es pensa que allà, doncs, no hi ha aquesta pressió per l’habitatge. I a mi, bé, 
que soc d’un poble de..., que vinc..., que estic a vint quilòmetres de Barcelona –és a 
dir, que no és la gran ciutat, però sí que tens la pressió de que..., bé, la pressió sobre 
els preus vinculada també a que tenim una xarxa de transport públic molt bona, que 
et connecta amb la ciutat de manera molt eficient–, doncs, el tema dels municipis 
petits de dos-cents habitants queda una mica al marge de tota aquesta situació, no? 

I volia fer una pregunta. Clar, la gent marxa del poble també, m’imagino, en un 
primer moment per estudiar, no? Et trobes que..., bé, jo he conegut gent a la universi-
tat que venia de poblets, i surten del poble perquè, clar, és a dir, hi ha una concentra-
ció dels serveis..., per raons també d’eficiència. El model dels pobles, doncs, respon 
a un model econòmic i d’activitats diferents de l’actual que ha fet la concentració 
de la ciutat, i entenc que a part de les polítiques d’habitatge, si volem mantenir vius 
els pobles es necessiten també polítiques a altres nivells. Has comentat el tema del 
turisme, d’això dels albergs. No sé si... Has parlat de que els preus són cars. M’agra-
daria saber si teniu quantificats els preus amb relació al metre quadrat, que és el que 
ens ho permet valorar, no? El preu de lloguer a Barcelona està sobre els quinze euros 
el metre quadrat; a Lleida, si no m’equivoco, està al voltant d’uns sis. No sé si teniu 
uns índexs o unes referències de quins són els preus de lloguer o de venda per metre 
quadrat en els municipis en els que tracteu Munixic.

I després, bé, doncs, comentar això, no?, que una de les coses que s’han vist amb 
l’esclat de la crisi econòmica de la bombolla immobiliària és que hi havia municipis 
en els que es podien comprar habitatges per sota del preu que valia construir-los. 
Per tant, no és..., això fa que la idea, no?, o la percepció general que es pot tenir a 
determinats entorns urbans de grans ciutats sigui que no hi ha aquest problema de 
l’habitatge, no?, sinó que el problema..., sembla que no hi hagi demanda, per dir-ho 
d’alguna manera, i que en no haver-hi demanda, doncs, que tampoc no hagin d’ha-
ver-hi polítiques d’habitatge; és el que ens semblaria.

I ho deixaria aquí, agraint les intervencions, de les que prenem nota i que espe-
rem que serveixin per millorar la situació.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula 
el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Primer de tot, perquè s’ha fet una referència al consell nacio-
nal sobre el funcionament de la comissió, crec que és oportú també dir alguna cosa, 
perquè som portaveus d’aquesta comissió i no ho podem tampoc passar per alt, no? 
Des d’aquest grup parlamentari, demanar disculpes, perquè tot i que no som res-
ponsables del funcionament de la comissió, doncs, creiem que no funciona com és 
adequat, i no és la primera vegada que ho dieu. Per tant, que vagi per endavant la 
disculpa, no?

Serè breu, perquè s’ha dit molta cosa pels meus companys anteriors, amb la qual 
cosa em limitaré a anar de cara a barraca en aquests temes, no? Per part del consell 
nacional, s’han dit dues coses que són, crec, molt oportunes. Una és l’adaptació del 
parc públic a lloguer, quan moltes vegades està fixat cap a venda, no? Això hom veu, 
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des del món municipal, com s’havia fet una aposta a alguns municipis molt forta 
d’intentar rebaixar el preu del pis de compra fent parcs públics de compra, i en dos 
anys el panorama va canviar i van haver d’adaptar aquests pisos cap al lloguer. I això 
va ser un exercici molt dificultós per als municipis. I també ara està clar que s’havia 
de fer així, però va ser una maniobra complicada de fer a nivell local, no?

I l’altra és la tinença alternativa. El consell nacional ha fet documents sobre el 
tema; ens consta, els hem treballat moltes vegades. Crec que és un tema que sem-
pre surt a les comissions, però crec que no ens ho acabem de creure nosaltres ma-
teixos, de vegades, no?, que és un tema que sempre es treu, però que mai acabem 
d’aplicar-lo correctament. I aquest és un tema que hem de treballar, perquè el món 
actual, diguem-ne, les opcions que hi ha són limitades i no funcionen, amb la qual 
cosa hauríem de començar a explorar altres maneres d’afrontar el tema de la «vi-
venda», no?

Pel que fa a Munixic, que és la compareixença potser que més ens ha agradat, 
en el sentit de que ens aporta més informació que no coneixíem, segurament. Els 
que vivim..., jo soc de Sabadell, amb la qual cosa els pobles petits, diguem-ne, amb 
Sabadell no casen bé, no? Amb la qual cosa va molt bé, perquè, a diferència del que 
pensem alguns, de vegades, la gent de municipis importants o grans van cap a mu-
nicipis més petits quan el preu de la «vivenda» puja, no?, i ens dieu que és al revés, 
que dels petits també marxa la gent, que va a municipis més grans; amb la qual cosa 
veiem un flux, a vegades, en dos sentits, segurament.

Ens comentàveu el tema d’un 20 per cent de pisos buits o habitatges buits als po-
bles petits. Clar, un 20 per cent són molt pisos buits, no? Són buits perquè no hi viu 
mai ningú? Són segones residències? Quin tipus de condicions tenen aquests pisos, no?

Llavors, també comentàveu que són preus cars per l’habitatge que representen, 
molts d’ells, no? Crec que qualsevol..., pel que dèieu vosaltres, qualsevol tipus d’ini-
ciativa passa per una fase de rehabilitació, entenc, no?, per una fase..., per un progra-
ma agosarat en aquest tema. No només per rehabilitar l’edifici com a tal, sinó per 
adaptar-lo segurament al segle xxi, quant a fibra òptica..., ens comentaves el tema que 
sempre surt fibra òptica, no?, perquè, si no, la gent jove, doncs, difícilment es queda-
rà, si no té un servei bàsic com és un internet ben connectat, o bé muntar un negoci, 
per exemple, no? Amb la qual cosa ens sembla que aquest paquet és més ampli que 
no només el tema d’habitatge; segurament també toca el tema de formació, de mobi-
litat, temes molt més enllà, no?

I llavors, també, recalcar que segurament els sistemes alternatius de tinença po-
drien ser encara inclús més eficients al món local en municipis petits, no? També, 
com ho veieu en aquest sentit.

El president

Bé, gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula la Joana Bregolat.

Joana Bregolat

Primerament, moltes gràcies per venir als compareixents. És un gust escoltar les 
vostres compareixences i poder tenir més informació sobre aquests temes. I, pri-
merament, mostrar-nos molt favorables a la posició que heu fet des del CNJC, de 
caminar cap a un model d’habitatge que posi les persones al centre, perquè aquí 
està la clau, realment, perquè actualment trobem que el marc regulador no acaba 
de protegir el ciutadà, realment. I és necessari, com fan, per exemple, el Sindicat de 
Llogaters actualment aquí, a Barcelona, posar iniciatives on realment es protegeixi 
el ciutadà, on es marqui un topall en el lloguer o on es faci..., on es busqui un as-
sessorament d’aquests llogaters, que actualment no es troben realment protegits en 
el lliure mercat. Que abans ens han dit les companyes de Junts pel Sí que el turisme 
és una distorsió del mercat lliure. El mercat lliure en si és una distorsió del que és 
l’habitatge.
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I per altra banda, o sigui, el que s’ha dit, es necessita un nou marc regulador; es-
tem cent per cent en aquesta línia. I el més important: s’ha de lluitar, sobretot, per 
utilitzar tots aquests pisos buits que tenim, perquè –abans ho ha dit el company del 
PSC– no s’entén que hi hagi pisos buits i persones sense pis; o sigui, aquesta és una 
realitat que hem de combatre.

I finalment, en aquesta línia, vull acabar de dir que els..., o sigui, s’ha comen-
tat el tema de l’Ajuntament de Barcelona, i és una miqueta ridícul que trobem que 
consistoris actualment facin més esforços que el mateix Govern, en lloc de..., en 
aquesta línia. 

I sobre els municipis petits, ens sembla un tema molt interessant de treballar, 
realment. Jo soc una persona que ha viscut tota la vida a Barcelona, per tant, m’és un 
món totalment diferent, però ens fa veure la transversalitat del problema de l’habi-
tatge i la necessitat de fer un pla específic per als petits municipis. Perquè..., o sigui, 
no pot ser que s’estigui movent només..., la gent es mogui cap a les zones urbanes, 
i que a les zones urbanes la gent no trobi tampoc l’habitatge i es mogui cap al que 
seria el voltant de l’àrea metropolitana, i que es trobi la ciutat col·lapsada i els petits 
municipis i les zones rurals en general cada cop tinguin menys població. 

Així, doncs, creiem necessari que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya prengui 
un paper central també en aquesta línia, perquè, realment, si la tenim, ha de fer una 
feina i s’ha de dotar encara més d’aquestes capacitats i que no només acabi deri-
vant-se al que són els..., heu dit els consells comarcals i tota la pesca, sinó que es 
centri més en el municipi petit que realment té el problema.

I, finalment, per acabar ja la meva intervenció, hem de ser capaces de canviar 
el discurs que hi ha de menyspreu, actualment, i estereotipat cap a les zones rurals, 
perquè la realitat és totalment diferent i no pot ser que es mantingui aquest discurs.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Bernat Solé, que es partirà el temps amb Pau Morales i David Martínez.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als compareixents. Jo em referiré única-
ment, doncs, a la compareixença de Munixic, a qui agraïm, doncs, que avui pugueu 
estar aquí amb nosaltres. Si no m’equivoco, si haguéssiu vingut en transport públic, 
en tren, hauríeu estat tres hores i mitja per arribar a Barcelona, més tres hores i mitjà 
per tornar. És així? (Veus de fons.) Per tant, això demostra, doncs, que la realitat dels 
micropobles, que és com a mi m’agrada anomenar, doncs, aquestes realitats, perquè 
s’ha parlat de municipis petits. De fet, jo diria que són probablement els municipis 
més grans de Catalunya, perquè són els que aglutinen més extensió i més superfície. 
Per tant, no podem parlar de petits municipis, hem de parlar de municipis. 

En el vostre ideari parleu, en primer lloc, d’arrelament, habitatge i treball. 
M’agrada molt que incorporeu el concepte d’arrelament en primer lloc, perquè una 
realitat que es dona en aquests micropobles és precisament que els joves que volen 
emancipar-se o que volen bastir un projecte de vida en aquestes realitats territorials, 
doncs, no tenen massa oportunitats de canviar d’idea. És a dir, un jove que s’eman-
cipa a una ciutat com Sabadell o Terrassa o Barcelona, doncs, si aquell projecte de 
vida que ha iniciat no funciona, pels motius que sigui, té l’oportunitat de canviar-lo 
amb certa facilitat. En un micropoble, això és molt difícil. Quan una parella de jo-
ves, doncs, decideixen viure a un micropoble i iniciar un projecte empresarial o un 
projecte vivencial, canviar d’un dia per l’altre és molt complicat.

Ja s’ha dit, doncs, que en les compareixences que hi solen haver aquí, en aquest 
Parlament, i sobretot en les que fan referència a l’habitatge, es parla molt amb refe-
rència a les grans metròpolis del nostre país, no? I les realitats són molt diferents; 
realitats com que a l’àrea metropolitana es parla de la forta demanda d’habitatge, de 
construcció de milers de pisos –s’ha sentit la necessitat de construir milers de pisos–, 
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o les dificultats de trobar superfície construïble. És un paradigma totalment diferent 
de la realitat que s’està donant als micropobles. Als micropobles no hi ha dificultat per 
trobar superfície per construir; difícilment, doncs, trobarem demanda d’habitatge o de 
parc de pisos, perquè ja existeixen. Però, per altra banda, doncs, parlarem d’habitatges 
que difícilment s’incorporen al mercat de lloguer i que, per altra banda, doncs, també 
aquests micropobles tenen una estructura municipal molt limitada.

Doncs, el Sebastià comentava la necessitat d’acudir sempre al consell comarcal, 
en temes d’habitatge, perquè l’única oficina d’habitatge que hi ha a la comarca és la 
de la capital, que és Tàrrega, i la del consell comarcal. Per tant, això és una realitat 
que també s’ha de posar sobre la taula. Perquè una parella de joves pugui..., o un 
jove pugui bastir un projecte de vida en aquests micropobles és necessària una xar-
xa de telecomunicacions. I moltes vegades aquestes xarxes de telecomunicacions, 
quan s’analitza la seva..., el seu desplegament al territori, doncs, s’analitza a nivell de 
població, no? Recordo, fa uns anys, que es deia que s’arribaria al 97 o 98 per cent 
de la població amb TDT. El 97 o 98 per cent de la població amb TDT, crec, si no 
ho recordo malament, suposa un 60 o 70 per cent del territori. Per tant, vol dir que 
queden molts municipis que queden sense aquesta cobertura.

És evident, doncs, que quan se dissenyen polítiques –polítiques generals, políti-
ques a nivell de país–, un dels indicatius que serveixen per a sospesar i per a ponde-
rar, doncs, els recursos econòmics és el de població. Però hem de tenir en compte, 
doncs, que no és l’únic indicatiu a tenir en compte. Poca població no és sinònim d’im-
portància en el territori. Hem de tenir en compte, doncs, que aquests micropobles 
aglutinen una gran superfície i que, per altra banda, un decreixement de la població 
d’aquests micropobles suposa la desaparició d’un municipi. I que un municipi des-
aparegui suposa l’abandonament de grans quantitats de superfície del nostre país. 
I això és un problema real i que, a més a més, el podem veure aquest estiu mateix, 
doncs, que hi ha hagut tants incendis; un despoblament dels municipis suposa proble-
mes estructurals, com els incendis.

Heu parlat de bonificacions municipals; és cert, és una possible mesura a tenir 
en compte, però jo voldria anar més enllà: els municipis tenen l’oportunitat de tirar 
endavant mesures d’aquestes, però el que hem de fer és un model de país, un model 
que ens hem de creure realment si volem aquest equilibri territorial i aquest equi-
libri territorial en ambdós sentits. Moltes vegades, quan es parla d’equilibri territo-
rial, doncs, es posen conceptes com que els pobles petits puguin arribar fàcilment a 
l’àrea metropolitana. Bé, això és un equilibri territorial en un sol sentit, però proba-
blement també necessitem que l’àrea metropolitana arribi més fàcilment als muni-
cipis, perquè hi han recursos que a l’àrea metropolitana no es troben i que es troben 
en els municipis.

Finalment, demanar-vos si seria possible determinar una mica, doncs, el que ja 
comentava el Pol, si no ho recordo malament, la..., quantificar una mica la neces-
sitat d’habitatge que hi ha en els micropobles; és a dir, tenir dades objectives, uns 
percentatges. També una dada interessant seria poder determinar quants projectes 
vitals han quedat estroncats per culpa de l’habitatge, sigui persones que han volgut 
venir a viure als micropobles o persones que eren originàries d’aquests micropobles 
i han hagut de marxar.

I després, doncs, que valoreu com veuríeu, per exemple, un pla de barris com els 
que hi ha hagut, vinculat al tema de l’habitatge. És a dir, que aquells habitatges que 
es reformessin, doncs, tinguessin un condicionant en haver-los de posar a lloguer 
públic, en cas que no s’utilitzin per a pròpia residència.

Finalment, una última pregunta: demanar-vos qui es pot adherir a aquesta entitat de 
Munixic; actualment, la formeu quinze regidors i regidores. És a dir, com els munici-
pis que no hi estan adherits poden saber que existeix aquesta entitat i quines limita-
cions poseu, a nivell de població, per poder-ne formar part o no poder-ne formar part.

Moltes gràcies.
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Pau Morales Romero

Bé; gràcies, Bernat. Jo parlaré més de l’altra compareixença, perquè subscrivim, 
doncs, completament la intervenció del diputat. I el primer que he de dir..., malaura-
dament, m’hauria agradat no haver-ho de dir, però és una pregunta crec que gairebé 
obligada: el comentari sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya l’ha fet en Pol Mena o l’ha fet el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya? 
Perquè si l’ha fet el Consell Nacional de Joventut de Catalunya és un comentari que 
humilment crec que no és representatiu del parer del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya, que es preocupa de les aspiracions, expectatives i condicions de 
vida i de present i futur del jovent, no de picabaralles entre administracions o entre 
partits. I si l’ha fet en Pol Mena és igualment greu, perquè aquest torn es feia en re-
presentació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i, per tant, doncs, crec 
que es fora de lloc i una intervenció oportunista; entre altres coses, perquè la notícia 
aquesta l’únic que fa és reafirmar una qüestió que el company de Ciutadans celebra-
va i que jo l’únic que puc fer és condemnar-la i lamentar-la. 

Perquè el que no pot ser és que, davant d’un problema social, les administracions, 
en comptes de discutir sobre com posem les persones al centre i mirem de trobar les 
millors solucions als ajuntaments des de les perspectives que..., des de les possibi-
litats; que no competències, sinó possibilitats que tinguin. Perquè, molts cops, els 
ajuntaments acaben assumint allò que altres administracions superiors no fan, per-
què el problema el tenen allà, davant del nas, perquè són els que estan directament 
en el territori. Hem de centrar les solucions en això. I, per tant, dèiem, hi ha un pro-
blema de recursos, hi ha també un problema de competències. I el problema tam-
bé el tenim quan hi ha algú que intenta tirar endavant solucions i que, en comptes 
d’aportar solucions, s’utilitza el marc legal per limitar-les. I això no pot passar. La 
nostra posició no serà aquesta política d’habitatge que fa l’Ajuntament de Barcelona; 
no és valida, perquè no té garanties. No serà aquesta, la nostra posició.

Com si que ho és la del fantasma d’Iniciativa que va planar el dissabte amb un 
altre dret que també és essencial, que és el dret a l’autodeterminació; que hem de 
batallar per conquerir-lo i tot ha de ser, en aquest sentit..., tots els esforços, doncs, 
no són sobrers.

Per tant, doncs, re, posar en relleu aquesta qüestió. Dir que en la resta, en el tre-
ball que fa el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, l’anàlisi, doncs, la com-
partim, com ja he dit en l’anterior intervenció; que part de la solució al problema de 
l’habitatge, però també a molts altres problemes que tenen a veure amb el tema labo-
ral, amb el conjunt del que és l’emancipació juvenil, part de la solució al nostre país 
pot venir també per una política real d’equilibri territorial. Perquè és cert que si en 
un lloc no hi ha oportunitats, no hi ha superfície, falta habitatge, i en un altre no hi 
han les oportunitats perquè els joves hi visquin i s’hi desenvolupin, però en canvi sí 
que hi ha la superfície, sí que hi ha els habitatges, etcètera, doncs, potser el que hem 
de fer –i més endavant ens trobarem de ple amb molts altres problemes que comen-
cen a treure el cap: la gestió dels recursos, etcètera– són polítiques reals...

El president

Anem acabant, si us plau.

Pau Morales Romero

...també d’equilibri territorial.
Gràcies.

David Martínez Raventós

Jo, simplement per complementar la intervenció i subscrivint les paraules dels 
dos companys de Junts pel Sí, simplement volia dir-vos, com a consell nacional, que 
m’ha alegrat especialment que també traguéssiu tota la part dels models alterna-
tius de lloguer. Jo crec que és un document molt útil que vau fer en el seu moment, 
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i us emplaço a continuar-lo treballant i continuar-lo difonent a través dels consells 
comarcals, les diputacions. Perquè jo mateix vaig assistir..., ara parlàvem de Vila-
franca i jo soc del Penedès; a Vilafranca, per exemple, al consell comarcal, un ex-
company del secretariat va anar a fer una presentació sobre això. Va ser molt útil, 
el feedback va ser molt bo. Jo crec que és un molt bon document. I jo crec que per 
a un país modern, amb formes modernes, jo crec que..., aquest document precisa-
ment tira d’enginy, que moltes vegades és una cosa que transcendeix la política, i jo 
crec que també, doncs, la posa en valor. I vosaltres en aquest cas vau fer un treball 
d’estudi molt interessant, i aquí se n’ha parlat, d’alguns exemples, com la masoveria, 
com la cooperativa de lloguer, etcètera, no?

Simplement, perquè ens dona la sensació moltes vegades que potser no coneixem 
exactament per què es fan les coses. I jo l’he tret en l’anterior intervenció, el tema 
de l’índex de referència. L’índex de referència, eh?, perquè ens en fem una idea, i no 
vull fer teoria de l’economia, però el que pretén d’alguna manera és marcar el que 
és el preu de reserva a l’hora de negociar el lloguer. Què vol dir el preu de reserva? 
El preu màxim que una persona podria estar disposada, doncs, a accedir en el seu 
lloguer. Què passava fins ara? Que les persones, doncs..., aquest preu de reserva era 
individual de cadascú, no?, i a partir d’aquí hi entraven, com comentava anterior-
ment, distorsions com l’asimetria d’informació, que és una distorsió en un mercat 
lliure que vol dir que ambdues parts que negocien moltes vegades no tenen plena 
informació. En aquest cas, a les persones que llogaven els mancava la informació de 
quin és aquest índex de referència sobre aquella casa o pis que volen llogar.

Bé, marcant aquests índexs de referència, i sent la Generalitat de Catalunya la 
garant d’aquests índexs de referència, donem una informació que té una garantia..., 
i, de fet, juntament amb dignitat..., dignament, estabilitat, garantia, era una de les 
coses que dèieu vosaltres. Doncs, això és garantia per fixar...

El president

Anem acabant.

David Martínez Raventós

...un potencial preu de referència.
I, simplement –i acabo–, com a últim..., heu parlat precisament, i m’allargo, en 

el tema de posar topalls en els lloguers, que és una cosa que Berlín i París han fet, 
entre un 10 i un 20 per cent en els lloguers. Precisament ho han pogut fer perquè te-
nien un índex de referència previ. És a dir, el 20 o el 10 per cent eren topalls sobre 
el lloguer de l’índex de referència de l’any anterior. Ara, amb aquest índex de refe-
rència, si l’Ajuntament de Barcelona, com altres institucions locals que ja ho han fet 
–l’ajuntament encara no–, són capaços d’adoptar-ho, segurament l’any que ve, com 
a ens municipals, es podran plantejar posar aquests topalls apel·lant precisament a 
aquest índex que nosaltres hem fixat.

Per tant, és un primer pas –un primer pas– perquè a la propera es puguin plante-
jar des de l’àmbit municipal polítiques d’aquest estil.

El president

Bé, ara és el torn de les entitats. Si volen intervindré... El consell nacional, no; 
l’Associació Catalana de Municipis...

Cristian Alcázar Esteban

Sí, gràcies...

El president

Per un temps, també, de deu minuts.

Cristian Alcázar Esteban

Sí, jo serè.., intentaré ser breu i no repetir-me en alguna de les qüestions que ja 
s’han plantejat. Primer de tot, agrair la compareixença de les dues entitats, del Con-
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sell Nacional de la Joventut i de Munixic, i destacar un parell de coses de cadascuna 
d’elles, no? Des del punt de vista del Consell Nacional de la Joventut, a mi m’ale-
gra que es parli del tema de regulació de l’HPO, de l’habitatge de protecció oficial. 
Crec que és veritat que hem de fer una pensada a nivell de tot el país de com estan 
calculats els mòduls de construcció i de venda d’aquests habitatges, perquè al final 
s’acaben generant situacions com les que comentava el diputat de Ciutadans, crec 
que era, i, per tant, crec que hem de treballar una mica en aquest àmbit.

Coincideixo amb els comentaris que es feien respecte de les qüestions més es-
tructurals i més conjunturals, i sí que em sumo, d’una manera bastant entusiasta, a 
la crida a fer un pacte nacional per l’habitatge, de nou, eh?, per intentar d’alguna ma-
nera posar aquest element en el frontispici de les polítiques de Catalunya i que posi 
la persona i les necessitats de les persones i els drets de les persones en aquest àmbit 
com a principal preocupació. Per tant, jo crec que això..., des del que és la Federa-
ció de Municipis, total suport, i, doncs, en el que calgui també estarem a la vostra 
disposició. 

I això em fa també anar cap a l’aportació que feien des de Munixic. Crec que si 
realment som capaços de bastir o d’impulsar un pla nacional per l’habitatge, també 
podrem afrontar des d’aquest pla, com un tema de país, el que és la situació dels mu-
nicipis més petits, no?, que sembla que a part de petits siguin pocs, i no. Entre cent 
i cinc-cents, eh?, habitants tenim gairebé una tercera part dels pobles de Catalunya. 
I, per tant, és veritat que a nivell de percentatge de població, doncs, és un percentat-
ge petit, però des del punt de vista de territori i d’afectació és molt important. I per 
això jo crec que s’ha de prendre com una política de país.

Sí que hi ha un tema que crec que seria molt interessant, i també ho heu comen-
tat, el tema del pla de barris també orientat als municipis més petits. És veritat que 
va ser un gran encert, la posada en marxa del pla de barris en el seu moment, i ha 
ajudat a transformar molts municipis a Catalunya, i és veritat que és una reclama-
ció també de la Federació de Municipis que això es reactivi i que puguem, d’alguna 
manera, doncs, començar a treballar de nou en la reforma i els canvis a molts barris 
de pobles i ciutats de Catalunya, i també estaria bé que anés adreçada d’una manera 
específica als municipis més petits.

I, per últim, l’únic punt en què..., i també es parlava, em sembla, per algun grup 
parlamentari. Quan es parlava dels ajuntaments, el tema de bonificació, impostos, et-
cètera, bé, a mi em sembla bé, però crec que els ajuntaments ja fa molts anys que li 
donem voltes al cap de en què bonifiquem, què fem, què ens inventem des del punt 
de vista dels impostos i les taxes municipals, i el que cal és que hi hagi una reforma 
del finançament municipal d’una vegada per totes, i que els ajuntaments tinguem els 
recursos que necessitem per tirar endavant les polítiques de les que som competents 
i de les que, encara que no ho som, tenim, com deia un diputat, doncs, l’obligació, 
perquè ens ocupen, de, d’alguna manera, donar solucions. I, per tant, jo crec que hem 
de reclamar també, i aprofito la possibilitat de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
aquesta reforma i aquesta millora del finançament municipal, perquè és una gran ne-
cessitat.

El president

Bé. Llavors, el torn de rèplica dels compareixents; en primer lloc, pel Consell 
Nacional de la Joventut. Resposta màxima de deu minuts.

Pol Mena Gironès

Sí, seré molt breu. Dir que, com a tasca del consell, hem de fiscalitzar, no?, i cla-
mar perquè totes les administracions públiques vagin a treballar pel bé de la gent 
jove. I entenem que quan un ajuntament, sigui el que sigui, del color polític que si-
gui, fa una feina per millorar la qualitat de vida de la gent jove i accions es prenen en 
contra, n’hem de fer esment; igual que hem fet esment del PTSH, i seguim treballant 
junts amb ells, creia que en calia fer esment. I la meva demanda anava perquè tota 
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la gent clami, perquè independentment de quin sigui, de la competència que sigui, 
si es treballa per a la gent, es condemni tota aquella política judicial, no?, que va en 
contra de la gent, com així ho fan en alguns casos alguns, i que espero que també es 
faci en tots els àmbits. Era això només.

I, entrant en un tema de la LAU, no?, que esperàvem que es creés una..., nosaltres 
no som experts, i esperàvem que es creés una taula per treballar el tema de la regu-
lació, i que aquesta taula pogués venir des de la LAU, i que la LAU fes vinculant el 
tema de l’índex de referència, com han posat el David o el Sergio el tema de Berlín 
i París, on els índexs de referència tenen un efecte vinculant com a topall dels preus 
del lloguer.

Magí Senserrich i Guitart

Bé. Una mica, per ordre, eh? Sergio, primer. Sí, una mica, el que ha dit el Pol, 
eh? El mecanisme de control bàsicament seria: a partir d’aquest índex de referència, 
poder introduir-ho en la llei d’arrendaments urbans que properament es presentarà 
en el Parlament..., poder establir com es farà vinculant, no? I la vinculació, com va 
fer Alemanya ara fa dos anys, va ser en el..., quan fas la renovació dels contractes de 
lloguer. Ara és un autèntic drama de Barcelona, que estan renovant –després aniré 
cap al cas rural–..., perquè s’estan acabant ara els contractes de lloguer de fa tres 
anys. I persones dels vostre entorn segur que us estan dient: «M’estan apujant el preu 
150, 200 i 300 euros.» Per tant, hem de poder controlar tot això.

El tema de les etapes de la vida. Jo vull poder tenir l’opció de viure en lloguer 
ara, que soc jove, i demà, quan tingui setanta anys i estigui jubilat. D’acord? I hem 
de poder regular el mercat de l’habitatge centrat en la persona en la seva etapa vital, 
i amb les seves necessitats vitals i les seves necessitats professionals, també. 

L’altre punt: el tema de la «vivenda» de protecció oficial de compravenda. La set-
mana passada vam estar en una trobada internacional de tots els consells nacionals 
de joventut de tot Europa. Quan vaig explicar allò de la compravenda, d’habitatge de 
protecció oficial de compravenda, ningú –ningú– ho va entendre: «Com podeu estar 
fent això? Com pot ser que estigueu fent això, que estigueu invertint diner públic 
en una cosa que...» Molta gent que era al meu entorn em diuen que és una loteria. 
Perquè si apliquen cinc-cents i hi han deu pisos, al final allò és una loteria, que els 
diners públics vagin a parar només a deu i no als altres 490, no? I, per tant, crec que 
és una anomalia que tenim en aquest país que no podem cometre l’error de tornar-la 
a repetir, d’acord?

Després, en el tema del preu de la construcció. Jo soc professor de secundà-
ria i fa deu anys que faig classes –2007, vaig començar. I vaig tenir diversos casos 
d’exalumnes que van deixar els estudis a quart d’ESO i al cap de mig any cobraven 
el doble que jo; que em dius: «Hòstia!, que bé, no?, un sector que tenen un salaris...» 
No –no–, era en negre. Cobrava el doble que jo. Vol dir que els beneficis... I no ha 
sigut casual que haguem fet la citació al principi d’aquell article, perquè un dels 
principals causants de tota aquesta situació és l’avarícia humana; que no té límit, a 
vegades. I, si no està ben regulat –i ara mateix no està ben regulat–, aquesta avarícia 
està fent molt mal a l’habitatge de lloguer i ens tornarà a fer mal després. 

Perquè, no ens n’oblidem, tothom hem sigut perjudicats, eh? Els que van comprar 
abans del 2007 van ser estafats, perquè el preu de l’actiu que van comprar no valia 
allò que van pagar. D’acord. Per tant, o regulem bé això i centrats en la persona, o 
tornem a caure en el mateix obstacle, en la mateixa pedra.

I, en temes de mecanismes, una cosa: hi ha països que tenen regulat el tema «què 
és lloguer abusiu», i tu pots anar davant de la justícia i reclamar que allò és abusiu. 

Seguint amb les altres preguntes. El Pol... tinença alternativa. Ha d’haver-hi un 
canvi cultural. Nosaltres estem cap a un canvi cultural. No pot ser que jo tingui la 
percepció de que perquè hagi comprat ja tinc el cul salvat. Aquesta és la sensació 
que tenien tota..., els de la meva generació que van comprar, eh?: «Ja està, ja estic 
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salvat per a tota la vida. Els altres, us foteu.» Aquest era el comentari generalitzat. 
Jo, que llogava: «Ha!» No: canvi cultural de que hem de poder ser..., poder viure 
emancipadament de la manera que vulguem. Com si volem compartir al principi, 
quan som estudiants, després ens emancipem i creem la nostra família, com després 
ens movem perquè vivíem a Barcelona, però ens movem a Girona o ens movem a 
un poble perquè m’ha sortit una oportunitat professional, com després vull tornar 
a viure en comunitat perquè m’he fet gran i vull conviure amb gent i no viure sol; 
que és el gran drama d’aquest país: que hi ha molta gent gran que té moltes propie-
tats i viuen..., i no viuen bé. El fet de tenir propietat no t’assegura viure bé. I estan 
arraconats en una residència i la família pressionant-los perquè les propietats no es 
venguin perquè ta-ta-ta-ta, que al final és un problema, d’acord? Per tant, no... canvi 
cultural.

La Joana. S’ha de legislar, sí, centrant-ho en la persona. I això vol dir: la persona, 
quina capacitat té d’ingressos, quines necessitats vitals té. I sobre això poder determi-
nar quin és el salari mínim, si n’és el mínim del lloguer social, etcètera. Perquè no 
pot ser..., és que després de... És que jo... Quina esperança voleu que..., si jo li explico 
a un alumne que s’ha de passar fins als vint-i-tres anys estudiant, que després tindrà 
un sou de vuit-cents o nou-cents euros, i que s’haurà de quedar a casa dels pares. 
Com vols que jo l’hi expliqui, com vols que jo el motivi, aquest alumne, perquè... 
No. Aquí estem fent alguna cosa malament. I qui té el poder de regulació són vostès, 
diputats i diputades, amb les limitacions que malauradament tenim a aquest Estat, 
de que hi ha coses en què volem anar més enllà i no podem. Però vosaltres teniu la 
possibilitat de poder legislar sobre això. Per tant, està en les vostres mans.

El Sindicat de Llogaters és una iniciativa que nosaltres hi hem ja..., estem iniciant 
també el contacte i col·laborar-hi, perquè això també, doncs, sigui una normalitat, 
que hi hagi Sindicat de Llogaters.

Els micropobles. Jo volia fer-te una... Sí que ha sigut molt centrat en ell i... Nos-
altres estem fent la Carta catalana de la joventut, que és el posicionament polític en 
polítiques de joventut els pròxims quinze anys. I hem anat a fer, al territori, tallers, 
com a Tremp, per exemple, o a Amposta o a Manresa, etcètera. Jo soc d’Igualada, 
d’acord?, soc de la Catalunya Central i pateixo certes coses, perquè hi ha molta gent 
que treballa a Barcelona, hi ha gent que no troba feina allà, bé, és tot un sarau, no? I en 
tot aquell recull d’aquests tallers se’ns ha traslladat que hi ha la necessitat de poder 
tenir el dret de viure i treballar en el territori i que és un tema estructural que també 
s’ha d’analitzar com a país, com repartim el treball i la riquesa i el fet que..., i la mobi-
litat, que tothom pugui tenir el dret a poder estar allà on cregui que..., on vulgui, no?

Sí. Després, amb els models alternatius volem començar..., començarem ara unes 
formacions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, potser un primer pas per 
poder fer-los extensius a tot el territori, d’acord?, a tots els tècnics que vulguin for-
mar-se sobre això, que és el primer pas. I segurament als següents passos hem de 
poder veure com facilitem això, com fem que sigui estable, com fem que sigui segur 
i que hi hagin garanties per a tothom, no?, i com la rehabilitació pot ser un punt clau 
–que a l’Agència de l’Habitatge, doncs, també és una de les coses que segurament 
sortiran properament– per recuperar pobles i recuperar centres i donar la possibilitat 
de que la gent pugui viure amb dignitat, amb preus assequibles. I, per tant, en aques-
ta línia, nosaltres també incidim en que el món rural i territorial és present sempre 
en els nostres debats, tot i que no ho especifiqui concretament en la resolució.

I pacte nacional per l’habitatge, quan vulgueu, però ens hem de posar d’acord. 
I aquí hem d’entrar tots a parlar i a regular. I exposaré un cas. Per exemple, l’altre 
dia..., el Consell Assessor de l’Habitatge, que també és un dels elements de trans-
parència i de donar, d’explicar-nos i de conèixer les diferents opinions. Inicialment, 
segurament –si te’n recordes–, vam tenir un petit desencuentro con el president del 
Col·legi d’API, no?, de Barcelona, però després, parlant, ens vam posar d’acord de 
que hi han coses que han de canviar. I com, per exemple, la regulació dels professio-
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nals intermediaris del sector..., han patit l’intrusisme i com qualsevol pelacanyes en 
un bar feia transaccions immobiliàries de valor de 200 i 300.000 euros cada matí, 
durant el moment de la bombolla, no? 

I, per tant, la regulació s’entén en tots els nivells, no només en la Llei d’arrenda-
ments urbans, sinó també que hi hagi una transparència en la construcció i en els 
costos de la construcció, com també els intermediaris o les plataformes que puguin 
oferir aquest servei de posar en contacte els que volen comprar o llogar o que volen 
fer alternatives, com pot ser la masoveria, el cooperativisme, etcètera, que en aques-
ta línia crec que hem de fer un bon pacte com a país i deixar-nos d’interessos corpo-
rativistes personals i de l’avarícia aquesta que, al final, trenca el sac.

Gràcies –gràcies.

El president

Molt bé. Ara és el torn de Munixic per a la rèplica.

Sebastià Mata Molinero

Gràcies. Intentaré ser breu i coherent amb l’ordre en el qual se’ns ha anat pre-
guntant. Referent al tema de l’habitatge de protecció oficial, clar, jo veig que és un 
problema, que hi ha una falta d’inversió; però és que en els municipis petits direc-
tament és inexistent, és una figura que no existeix. La necessitat pot existir-hi –i, 
de fet, existeix–, la necessitat d’accedir a un habitatge de protecció oficial, i això el 
que provoca és novament que la gent que necessita accedir-hi acabi anant a ciutats, 
a centres urbans, per poder accedir a aquests habitatges de protecció oficial. O sigui, 
allò que per a un lloc és una oportunitat, per a un altre, en el cas que no se’ns dona, 
doncs, a més a més, també és un llast.

El tema preus, que em preguntàveu si nosaltres ho tenim quantificat i així. No. 
Jo, la dada, no la disposo, del preu per metre quadrat. Quan em refereixo a «car» 
–i ho he puntualitzat–, és en base a les prestacions de la casa, de l’habitatge, que 
en igualtat de preu, que pot ser que es doni una igualtat de preu d’immoble entre 
Tàrrega i Maldà, la gent jove té tendència a triar Tàrrega perquè les prestacions són 
millors i la comunicació ni parlar-ne. Les tres hores i mitja que comentava el Bernat 
són una sort si vas amb la línia que passa per Tarragona i Reus, però si vas per la 
de Manresa..., jo he arribat a estar més de cinc hores, perquè el tren s’aturava i per-
què..., no ho sé, no sé què passava, queia una pedra, o ves a saber què. Sembla una 
tonteria, però si hagués vingut amb tractor hauria avançat més. 

Llavors..., després, el tema de si hi ha demanda de «vivenda» als pobles, com la 
podríem quantificar. Tot això seria molt fàcil per a nosaltres fer-ho si tinguéssim una 
oficina d’habitatge que funcionés per als pobles, perquè a l’ajuntament sempre vas, 
allò, una mica en base a sensacions, no tens personal que va fent un registre de tot això. 
I, sovint, la gent quan busca, com que l’ajuntament no ofereix el servei, doncs, direc-
tament ja no el comunica. Llavors, és difícil.

Sí que és cert que en base a aquestes sensacions, i ben compartida amb força re-
gidors de municipis petits, ens hem adonat d’això, de que la gent quan busca un ha-
bitatge li és molt difícil trobar-lo; trobar-lo i que compleixi les expectatives que ells 
tenen o les necessitats. En aquest cas pot ser de preu, pot ser de prestacions, o pot 
ser fins i tot que existeixi un habitatge més petit del que necessiten.

Llavors, un petit comentari. Tu ets de Sabadell. Quan parlava de relat, m’agra-
da l’exemple que has posat quan has dit «ciutats grans importants», eh? Després el 
Bernat ha dit «els pobles petits som importants també». Però no dic que sigui una 
qüestió teva, sinó que és una cosa generalitzada, que quan parlem de ciutats grans 
parlem de ciutats importants. Com si ser petit deixés de significar ser important, no? 
Per a cadascú segurament el més important és el seu poble o la seva ciutat, òbvia-
ment. I això és indiscutible, és una qüestió sentimental i no s’hi pot entrar.

Quan parlem de pisos buits, d’aquest 20 per cent dels pisos buits, ho fem en base 
al Pla territorial d’habitatge de l’agència, que ho ha quantificat així en un gràfic. Jo 
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ho vaig interpretar com a pisos buits perquè allí posava pisos buits, no segones re-
sidències. Vull dir, és una qüestió de la meva interpretació cap aquí. Jo, a nivell de 
Maldà, sí que ho sé que no és un vint, és més, fins i tot, de cases buides i no sego-
nes residències. Però en el cas genèric de les comarques, com ho posa l’Agència de 
l’Habitatge, jo ho vaig interpretar així.

Després hi ha una altra realitat que tampoc no s’ha tractat tant. Abans parlàvem 
de com de complicat ho té Badalona, no?, per créixer, perquè no té territori i no pot 
edificar més. Però a llocs on hi ha molt territori, municipis que tenen molts disse-
minats, moltes masies, tampoc poden construir. I això és un problema que fins ara 
no s’ha sabut resoldre. I que l’Avantprojecte de llei de territori sembla que ho vol 
resoldre només si és amb una finalitat comercial, d’ús de turisme rural. O sigui, a la 
persona que ha nascut en una masia no se li permet emancipar-se de la seva família 
dins mateix de la mateixa masia. I això crec que és un problema que s’ha de tractar 
i s’ha de mirar d’interpretar a veure com es resol.

I el tema del Pla de barris, amb aquesta destinació cap a un habitatge social, va 
una mica en la línia de la proposta que fèiem, que ja fa temps que ho du a terme 
Vilafranca, que ho hem comentat i que creiem que pot ser una bona solució en els 
municipis. En el cas de Vilafranca es fa incidència en els immobles, però creiem 
que també els espais urbans podrien ser objecte d’aquesta rehabilitació i permetre, 
doncs, que espais deteriorats, no només a nivell d’immoble sinó també a nivell urbà, 
adquirissin un altre valor social.

El tema de com formar part de Munixic. Som un grup obert. O sigui, quan diem 
som quinze, diem que som quinze perquè som quinze els que ens hem compromès 
i no volem comprometre a ningú que no ho hagi fet. Però en realitat nosaltres no te-
nim estatutàriament una limitació a l’hora d’accedir. Sí que és cert que compartim 
una realitat, que és la de no tenir personal tècnic propi de joventut, i això fa que el 
regidor de Joventut s’hagi de fer càrrec del disseny i de la dinamització, en molts 
casos, de les polítiques de joventut. Perquè una altra vegada tornem al mateix: que 
nosaltres ho treballem a través dels tècnics compartits dels consells comarcals, i 
quan ens trobem que els nostres consells comarcals són poc proactius, per així dir-
ho, en polítiques de joventut, el regidor o regidora ha de fer un pas endavant. O sigui 
que si Agramunt volgués ser de Munixic podria ser de Munixic.

I després, per últim, hi ha un problema amb l’habitatge, un problema a nivell 
urbà, que és la falta, no?, de poder-hi accedir; aquesta la compartim. Però nosaltres, 
a més a més..., crec que pot ser una oportunitat. O sigui, si deixem de posar èm-
fasi de que hem de posar tothom a viure a l’àrea metropolitana de Barcelona, que 
sembla que és la voluntat... O sigui, tothom ha de poder viure aquí, amb l’anomalia 
demogràfica que això representa i el poc sostenible que això és. Si deixem de posar 
èmfasi aquí, potser veure’m que hi ha una oportunitat per tornar a repoblar aquell 
territori que en el seu moment estava ben estructurat i ben entramat i que, com co-
mentava, després dels anys seixanta va anar deixant d’existir.

Us posaré el cas pràctic de Maldà, perquè és el que conec en primera persona. 
El 1936 érem 940 habitants, el 1960 n’érem al voltant de 600 i avui en som 240. 
I en som 240, però és que fa deu anys n’érem 300. Imagineu-vos, si seguim aquesta 
tendència, els minuts que ens queden. Ja no us parlo de dies perquè potser és massa 
dramàtic, però si ho comptem, segurament veurem que tenim els minuts comptats. 
Per tant, si veiem un problema, si veiem un problema de massificació aquí, a la zona 
metropolitana, doncs, busquem una solució que solucioni un altre problema, que és 
la despoblació del nostre territori. 

I si no m’he deixat re, gràcies, i, si no, ja m’ho direu.

El president

No?, segur? (Pausa.) Algun grup parlamentari vol demanar rèplica? (Pausa.) No?, 
segur? (Pausa.)
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Llavors, no us aixequeu, perquè no hem acabat encara la sessió. El dia 5 de se-
tembre hi ha la següent sessió, que respon a la demanda del consell nacional, on 
votarem les propostes de resolució sobre habitatge i les que hi hagin, de Ciutadans i 
Partit Socialista, presentades. Recordo, com a tema tècnic, que s’hauran de presen-
tar demà o demà passat les propostes que vulguin arribar a temps per poder ser vo-
tades al setembre, i demanar urgència a la Mesa per tema de tempos. En tot cas, si es 
presenten propostes que no arriben en aquell moment, aprofitaríem la següent ses-
sió, si encara estem aquí, per votar les propostes que no arribin a temps. En tot cas ja 
hi han propostes, n’hi han quatre o cinc ja plantejades. I, per tant, doncs, convido els 
grups que facin les seves propostes en els pròxims dies per tal que arribem a temps.

I com a última notícia, en resposta a la petició que hem fet a la Mesa del Par-
lament per a la reunió amb el Govern espanyol sobre el tema de garantia juvenil, 
com posa a les resolucions en un comunicat que no es fan càrrec, diguéssim, de les 
despeses i no s’han pronunciat sobre l’autorització o no d’anar-hi, insten el Govern 
de que compleixi la resolució en tot cas. Tot i així mantenim la via oberta, via els 
companys del Partit Popular que estan aquí presents a les dues comissions, a tancar 
una reunió per poder anar a visitar..., tots els representants dels grups parlamenta-
ris, amb la companyia del Consell Nacional de la Joventut. Seguirem informant en 
el que calgui. 

Ens veiem el 5 de setembre, i apa!

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i un minut.
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