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Lloguers, les 
alternatives 

A 
l'article del dia 29 de}uny parJàvem de les 

causesreals de l'augment dels preus dels llo
guers a :Sarceloila..Ara formularem tIes prq
poStes efeçtivesi realistes per a unes necessi

tats \!IgeDts. Una polítka decidida d'habitatge de:no
guer de promóció pública. Malgrat les dificUltats 
normatives, ês-pesSíble generar un volum.$ignificatiu 
d oferta pública d~itatge. Un .e.xemple pròxim éS' 
SantÇugat, que fa 20 anys que'fa promoció de l'hal:iitat
ge públic municipal, amb més de 1.700 haQitatges en 
unaciutatd~90.000habitants.Nillarcelona,tantomés 
ricaqueS~t.Çug¡:¡t.nimun!cipis comSabadelli Terras
sa, quehan erescutmês, no ho banfet. LacoHaboraci(> 
entre municipis i amb el Govem.de Catalunya l?Qdria 
ajudar a rebaixar costo§ de construcció amb la compra 
conjunta de materiàls; e-omja es-fa en alnes països. 

Calunnou22@peralafa-çanac;lelBesàs.Calaugp¡en
tar l'oferta d'babitatgeala ciutatamb un impu1s decidit 
~ la transformació urbana d'àrees encara dedicade~ a 
activitats no residencials ide reduït valor afegit, com ara 
magatíemsi tal1ersdereparacions.Els barris limítrofes 
al Besòs, on no s'hi val a ex-cusar-se amb els rètaras. de 
l'estaciódeJaSagrera, són elsqueprese~.més PQten
cial.L'experiènc41deI22@haestatglobalm.entpositiva 
i cal tenir-la molt present a l'hora d'impulsar una nova 
façanadelaciuta't,arasobreelriu.PI~nttambéperno 
Fe~tir-.nee1s errors d'un urbanisme mésenmrira1laten 
els d(Jwntowns anglosaxons que mIa tradició de ciutat 
mediterrània i de l'Ei:xampIebarGeloní. 

Hem cr~p1ar »arcelona, com ja van-fer el$ .nos
tresrèbesavis~ciutatentremurallesñaviaguedat 

cal eixamplar un 
altre cop Barcelona i 
millorar els accessos 

petita per al seu di
namisme i era pre
Sa de l'especulació 
per l'escassedat 
d'espai. Nemés es 
pot resoldre el pro
blema de l'habitat-
ge ~ BarCelona en 

una dimensió metropolitana, més enllà dels municipis 
on.arriba el metro. Cal redistribuir la pressió de la de
mandaaramassaconcentradaeneI~emunicipalde 
Barcclona. Hem d'actonseguir que viure a trenta quilò
metres de !aplaça Catalunyano generi unapenaJitza:ci6 
tan elevada que tòth0m cuiti a estar-hi moltmés a prop .. 
El problema fonamental són els accessos en transport 
públic, bàsi~enten.Rodalies. Calque l'àreametropo
litanapugui comunicar-se amb els centres de treball. els 
llocs d'estudiil'of'erta d'Qci de la ciutat centralmnb un 
.transport:fiabl~ amb freqq,ències suficients iamb unes 
tarifes assumibles per la població. 

La.irrítació amb que àmplièS capes de la població vi
uen l'actual escalada de preus remolt a veure amb èl ret. 
queencaraqueelmef(.~atdetrebanS'estiguirecuperant, 
h0 fa amb fci.nesinestables i mal paga~es. Per això, tota 
W1íticad'1labitatgeefeètivadependràde.Yexitenevitar 
que la recuperació e~onòmica es fonamenti en un crei
xement basat entreball demala qualitat. 
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