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Vivenda Augmenta la preocupació per les dificultats d’accés a un pis

Reportatge

L’habitatge centra el debat
ESTRATÈGIA · Les polítiques en matèria de vivenda dirigeixen l’agenda pública a pocs mesos de les
eleccions DESPESA SOCIAL · Solbes arrufa el nas davant les propostes de Chacón i l’andalusa de Chávez
B. Badrinas
BARCELONA

L’

accés a l’habitatge serà un
dels grans temes de debat
polític del nou curs que
tot just acaba d’iniciar-se.
La creixent preocupació
dels ciutadans davant l’encariment de
la vivenda, amb el consegüent augment de les dificultats per accedir-hi,
fa pensar que aquest serà un dels
punts centrals d’una agenda política
que preveu eleccions generals per al
març que ve. De fet, el mateix Rodríguez Zapatero va col·locar aquest
tema al centre del debat al juliol en
substituir la poc creïble María Antonia
Trujillo per la riallera Carme Chacón al
capdavant d’un ministeri, el de l’Habitatge, on poca cosa hi ha per fer, perquè la gran majoria de competències
sobre la matèria estan en mans d’autonomies o ajuntaments.
Chacón no ha perdut el temps i va
ser la ministra escollida per inaugurar
la temporada política en anunciar el
28 d’agost deduccions fiscals per als
joves que lloguin un pis, una mesura
que el ministre d’Economia, més
conscient del cost per a l’erari públic,
no va trigar a matisar. Tres dies després Pedro Solbes va subratllar que els
avantatges fiscals beneficiaran –a
falta del tram definitiu– joves d’entre
20 i 30 anys i que no era partidari
d’ampliar-les, perquè això faria augmentar la demanda i tot seguit els
preus dels lloguers. Quan tot just acabava d’apagar aquest foc, Solbes va
tornar ahir a mostrar la seva incomoditat davant la proposta que arribava
de la Junta d’Andalusia, que també té
previstes eleccions autonòmiques per
a la primavera que ve. L’executiu que
presideix Manuel Chaves va iniciar dimarts la tramitació de l’avantprojecte
de llei de dret a l’habitatge, que garanteix una vivenda a tots els andalusos
amb uns ingressos inferiors a 3.100
euros mensuals –calculat com uns in-

Chacón ahir amb el president dels promotors de Madrid, J.M. Galindo, a l’esquerra de la foto, i Enric Reyna, president dels promotors catalans, a la dreta ■ EFE

gressos no superiors a 5,5 vegades el
salari mínim interprofessional–. Els
beneficiaris d’aquestes mesures pagaran per l’accés a aquests habitatges, ja
siguin de propietat o de lloguer, un
màxim de 1.033 euros, és a dir, desemborsaran com a límit un terç del
seu salari i la resta serà aportada per
l’administració.

D’on surten els diners
“Si això ho pot pagar Andalusia, a nosaltres se’ns ha d’explicar d’on surten
els diners”, va assenyalar ahir a l’AVUI
Carles Sala, responsable de les polítiques d’habitatge de CiU, que va defi-

nir d’“electoralista” aquest projecte.
CiU reprendrà aquest divendres les
negociacions amb el govern per mirar
d’acostar posicions i arribar a un
acord sobre el Pacte Nacional de l’Habitatge català. “No recull mesures
com l’andalusa, però sí la cessió d’habitatges a l’administració per al lloguer”, va dir Sala.
D’altra banda, la ministra Carme
Chacón va aplaudir la mesura i va animar totes les comunitats autònomes,
“al marge dels colors polítics”, a adoptar mesures similars. Chacón, que
ahir es va reunir amb la junta directiva de l’Associació de Promotors i

3.100

euros mensuals de
sou serà la quantia
per sota de la qual
els andalusos tindran dret a demanar que l’administració autonòmica
els faciliti l’accés a
un habitatge.

Constructors d’Espanya (APCE), va
destacar també que “el repte prioritari del govern central és l’accés a l’habitatge de tota una generació de joves”.
Solbes té més motius per arrufar el
nas: “Són coses que sonen molt bé,
però després s’han d’aplicar, i fer-ho
comporta restriccions econòmiques”.
“No sóc partidari –va afegir– de grans
lleis que atorguin reconeixements per
a tota la vida”. El protagonista de l’assumpte, Manuel Chávez, va tirar pilotes fores: “Els ministres d’Economia, i
n’he conegut molts, quan es tracta
d’augmentar la despesa social, es
posen una mica a la defensiva”. ■

El món econòmic dóna l’últim
adéu a Joaquim Perramon
Joan Armengol
BADALONA

Una gernació va omplir el tanatori de Can Ruti en els funerals per Joaquim Perramon ■ M.A. TORRES

L’emotivitat i el suport a la
seva família van envoltar
ahir en tot moment els funerals per Joaquim Perramon, mort dilluns passat al
seu domicili de Sant Adrià
de Besòs a l’edat de 83 anys.
Empresaris, economistes i
companys de professió es
van aplegar de forma multitudinària al tanatori de Can
Ruti, a Badalona, per donar

l’últim adéu al degà del periodisme econòmic a Catalunya.
Entre les personalitats
que van voler acompanyar
la dona, els fills i els néts en
un moment tan difícil hi
destaquen el conseller
d’Economia, Antoni Castells, i el secretari general
d’Indústria, Joan Trullén,
així com l’alcalde de Sant
Adrià, Jesús M. Canga, que
va dirigir als assistents
unes emotives paraules en

record de Joaquim Perramon, un exemple, segons
va remarcar, de dedicació,
d’esforç i de saber ser amic
dels que se li acostaven. El
seu company inseparable,
Josep Maria Cadena, va recordar quan, junt amb
Josep Faulí, van convèncer
“sense gens d’esforç” en
Quimet perquè formés part
de l’equip fundacional de
l’AVUI, diari en el qual ha
estat col·laborant incansablement fins a l’últim dia. ■

