Cal millorar les polítiques públiques d’habitatge
Fem la universitat popular

Durant el matí d’avui, la UPEC ha desenvolupat l’eix temàtic sobre habitatge, una
problemàtica que es troba a totes les agendes, tant econòmica, política o social com
en els mitjans de comunicació. La primera taula rodona sota el títol: L’habitatge:
ús o inversió? Qui guanya? Qui perd?, ha comptat amb l’Ester Boixadera,
secretariat de CCOO, com a moderadora.
La Pilar Garcia, Dra. arquitecta de la UPC, ha obert el torn de ponències amb
l’afirmació que “en l’actualitat els catalans prefereixen adquirir una llar en règim de
compra i no pas en règim de lloguer”. Això succeeix, ha dit, per factors com la
política macroeconòmica, la manca d’atractiu de l’habitatge de lloguer i la reducció
dels drets dels arrendataris sobre el bé immoble, entre d’altres.
Seguidament, l’arquitecta Isabel Martínez Stolcke, ha parlat de les mobilitzacions
pel dret a l’habitatge i de com la responsabilitat política vers aquest és enorme. A
més, referint-se a Barcelona ha confirmat que hi ha solucions molt factibles sobre el
sostre perquè existeix bastant de sòl edificable a la nostra ciutat.
Després d’una petita pausa, s’ha iniciat la segona taula rodona: Lloguer social vs.
Especulació, amb el periodista Antonio Franco com a moderador. En Juli Ponce,
professor titulat de Dret Administratiu UB, ha assenyalat que el desenvolupament
territorial i urbanístic, i la crisi de l’habitatge al nostre país, arriba fins l’organització
de les Nacions Unides i és conegut com el “cas espanyol”.
Tot seguit, la Montserrat Pareja, professora d’economia UB, ha centrat la seva
ponència en desenvolupar els punts següents: tinença a Catalunya, necessitats
d’habitatge i construcció. Per últim, l’Anton Costas, catedràtic de Política Econòmica
UB, ha posat fi a la sessió del matí parlant del perquè de l’especulació. ”La causa
d’aquesta és l’explosió del crèdit d’endeutament en l’economia internacional al llarg
dels anys”, ha manifestat Costas.
*****

Aquesta tarda a les 19:30h tindrà lloc a la mateixa Facultat de Geografia i Història
UB, l’acte de cloenda de les Jornades per la UPEC d’enguany a càrrec del Vicenç
Navarro, Rector, i del Joffre Villanueva, membre de la Junta Directiva. Durant
l’event, s’entregaran els Premis UPEC 2007 i es comptarà amb la presència de la
cantant Marina Rossell que interpretarà Els segadors a capella.
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