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Toni Guasp

Sempre una victòria 
alegra el viure. Les es-
portives són, ara per 

ara, les que se’ns apropen 
més –hi ha tantes competi-
cions!– i les que arriscant-hi 
poca cosa, omplen el nostre 
univers emocional. El Barça 
de futbol –masculí i feme-
ní– és per antonomàsia el 
qui ens procura aquest estat 
emocional. I la de diumenge 
va ser una victòria pletòri-
ca perquè es guanyava una 
copa i s’obté lluitant-la con-
tra el Real Madrid (RM). 
Aquest és possiblement el 
punt més meritori d’aques-
ta copa. Esportivament al 
Barça masculí li calia un 
èxit ressonant després d’un 
inici de temporada amb en-
sopegades i desencerts. Tot 
i anar líders a la Lliga i estar 
vius a la Copa i al campio-
nat europeu, la realitat de 
cada partit es viu amb ànsia 
i imperant l’ai, ai, ai tan ha-
bitual dels culers. A Aràbia 
mateix es va patir molt en 
la semifinal contra el Be-
tis. Per això el partit de diu-
menge es veia amb el temor 
que el RM ens fes la pell; 
l’angúnia se superava a me-
sura que el partit avançava, 
però existia un patir silent 
perquè no passés un desen-
cert o sorgís el temut factor 
RM del fi nal dels partits.
La conjuntura social tam-
bé fa que aquesta victòria 
alegri les jornades, ja que 
es viuen dies amb claria-
nes anímiques. El pressu-
post de la Generalitat té un 
part lent i les condicions 
del PSC són ambivalents: 
per a uns, una solució qua-
si miraclera, i per a d’altres, 
un entoma-la brusc. D’altra 
banda, els afectats del pro-
cés veuen amb ambigüitat 
les aplicacions dels canvis 
legals i per a uns són una 

sortida acceptable i d’altres 
estan a veure-les venir. I a 
en Puigdemont se li tensa 
la maroma per on transita i 
torna a ser el trofeu a con-
querir per tot el conjunt 
acusador. Si l’enxampen, 
“tornarem a sofrir, torna-
rem...”, etc.
També la victòria futbolis-
ta cau en la setmana de la 
trobada hispanofrancesa de 
presidents a Barcelona amb 
l’alegria del patriciat català i 
la protesta dels sobiranistes. 
I a quatre mesos de les mu-
nicipals i quan les enquestes 
treuen fum i ara un, ara l’al-
tre, pugen i baixen percen-
tatges. Cada poble té la seva 
dinàmica embruixada, però 
la batalla de Barcelona –tots 
a batre la Colau... pobrisso-
na– esdevé paradigmàtica.  
Aquestes victòries espor-
tives no són opi social, són 
alegries que ajuden a empè-
nyer l’any. Sort d’elles.

Toio Ribas
Periodista

Entretoc

Més que
una copa

La del Barça és
la victòria que
ens fa falta

Meritxell Bosch
Delegada de l’Alt
Penedès-Garraf
del CATEB

Tot just començar a veu-
re la llum després de 
l’aturada econòmica 

generada per la pandèmia, la 
guerra d’Ucraïna va endins-
ar-nos en una crisi energètica 
que ha disparat les despeses 
de producció dels edifi cis i ha 
accentuat encara més una si-
tuació infl acionista que im-
pacta de forma contundent 
en el sector de la construc-
ció. Un dels resultats és el 
diferencial entre els pressu-
postos de les obres públiques 
en el moment de la seva lici-
tació i els costos reals dels 
projectes en el moment de 
l’execució, cosa que ha fet 
que moltes empreses hagin 
desistit de presentar-se a con-
cursos, de manera que molts 
queden deserts, i, el que és 
pitjor, que moltes obres que-
din a mig fer perquè no sur-
ten a compte.
És el resultat de la inexistèn-
cia d’un sistema de revisió de 
contractes àgil i eficaç, que 
permeti actualitzar els preus 
en funció de la realitat d’un 
mercat cada cop més canvi-
ant. És cert que s’han realit-
zat esforços per solucionar 
aquesta situació, com també 
ho és que les mesures preses 
per alleugerir la situació no 

Penso que...

La infl ació 
impacta en la 
construcció

són suficients per compen-
sar la càrrega que representa 
aquest augment de preus.
Això porta a la paradoxa d’una 
administració amb volun-
tat d’invertir, però una nor-
mativa massa rígida per fer 
efectiva aquesta inversió. Les 
normes de revisió de preus 
estableixen uns llindars i uns 
condicionants inassumibles 
per al 90% de les empreses 
del sector. Encara més, l’in-
crement del cost de les matè-
ries primeres i de les despeses 
energètiques ha encarit les 
obres fi ns a un 30%, cosa que 
aboca moltes companyies al 
tancament. 
Davant aquesta situació molts 
promotors han optat per no 
iniciar obres que ja estan pre-
vistes, a l’espera que el mercat 
s’estabilitzi. Això és visible se-
guint l’evolució dels visats sol-
licitats al Col·legi de l’Arqui-
tectura Tècnica, que indiquen 
que el sector no repuntarà en 
els sis mesos vinents. En el cas 
de les obres privades no es ve-
uen aturades, però es registra 
una dilatació en els terminis 
d’execució previstos.
Un altre element que apareix 
enmig d’aquest panorama és 
un increment dels tipus d’in-
terès impulsat pel Banc Cen-
tral Europeu que es tradueix 
en un augment de les hipote-
ques que frenarà la demanda 
d’habitatge, perquè el poder 
adquisitiu de les famílies és 
limitat. 
La resposta més efi caç a aques-
ta situació passa per la rehabi-
litació, un camp amb un po-
tencial immens per explotar, 
en un moment on les nostres 
ciutats tenen un parc d’habi-
tatges cada cop més envellit 
i unes reserves cada cop més 
escasses, si no inexistents, i 
que cal fer un esforç per redu-
ir una despesa energètica en 
molts casos exagerada.


