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Per lesboles
els coneixereu

Jordi Basté

e l problema de nadal
acaba sent la solució.
els nens són uns apro-
fitats que se n’apode-
ren, però, alhora, són

els encarregats d’extirpar del cos
l’esperit nadalenc (molt, poc onul)
que l’adult tenim dins.
nadal és un joc basat en fets pre-

sumptament reals i literàriament
surrealistes on neix un nadó el 25
de desembre que va ser anunciat a
lamareperun àngel que es diuGa-
briel. maria i el nen són protago-
nistes de la història on hi ha un se-
cundari, gairebé cameo, anomenat
Josep, mentre els pastors van a
adorar al niño que ha nacido ya,
com diu la nadala.
Què és aquest vodevil? Doncs és

una tradició amb la seva credibili-
tatmetafòrica o la seva atea ridicu-
lesa, segons el gust del consumi-
dor. no s’ha de pretendre fer creu-
re en el que molts creiem. en
canvi, d’altres discutiran que no
parlem de religió sinó de tradició.

la notícia no és Jesús, Jesús és
l’excusa. i el seu relat va adreçat a
fills, nets, nebots... si Déu existeix,
li va sortir perfecta la mirada que
va crear per a les criatures aques-
tes festes obrint joguines, lliurant

la carta als patges, posant figures al
pessebre o decorant avets. nadal
és el triomfde la família, de la tribu
que es reuneix permostrar un estil
d’amor que no existeix la resta de
l’any.
Per això sorprèn que al Parla-

ment hagin decidit no posar,
aquestnadal, el pessebre quelau-
ra borràs va proposar l’any passat,
com si la tradició cristiana no fos
cultura, com si la moreneta algun
dia hagués de passar de llarg. la
laïcitat no hauria de ser ni ex-
cloent, ni dogmàtica ni per des-
comptat ridícula. Perquè si no hi
ha pessebre, per què sí un avet?
Per les boles els coneixereu.
De la mateixa manera que el laï-

cisme inclusiu és que el president
de laGeneralitat anés amartorell a
la festa del ramadà, també ho és
que el Parlament pugui tenir un
naixement, perquè això va de tra-
dicions i, si és la casa dels catalans,
a la majoria hi tenim un arbre, un
pessebre i, per descomptat, els tres
reis d’Orient, que els anem acos-
tant manualment perquè portin
or, encens i mirra la nit del 5 al 6
de gener en forma de regals. i no
carbó, que és el que haurien de
deixar aquest nadal a la mesa del
Parlament.c

Sorprèn que al
Parlament hagin
decidit no posar el

pessebre aquest Nadal
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Lenta rehabilitació energètica

Clarobscurs d’Olaf Scholz

e l programa de subvencions per a la rehabilita-
ció energètica dels habitatges que financen els
fons europeus next Generation no té, de mo-
ment, l’èxit que s’esperava. Això es pot deure,
en gran part, al fet que l’oferta d’ajuts públics

no s’ha promocionat prou, a la deficient explicació sobre
els tràmits administratius que cal seguir i a la tradicional
lentitud burocràtica de l’administració pública. el risc és
que aquests ajuts europeus es puguin perdre si no se sol·li-
citen a temps.
el fet que les obres de rehabilitació energètica hagin de

ser cofinançades pels propietaris dels habitatges és, així
mateix, un altre factor rellevant del desinterès que hi ha
sobre aquestes. Però això és així perquè
no s’han explicat bé els beneficis d’es-
talvi energètic i de benestar que es po-
den obtenir. si es fan bé els càlculs, es
pot demostrar que realment surt a
compte efectuar la rehabilitació. la in-
versió que es dugui a terme es pot co-
mençar a amortitzar des del primer
moment gràcies a la menor despesa
d’electricitat o de gas natural que es fa.
els beneficis de la rehabilitació energètica ambelements

passius sónmolt amplis. Amés de contribuir a un canvi en
l’ús de l’energia, reduint el consum de les d’origen fòssil,
també retallen les factures d’electricitat i gas en un mo-
ment en què s’han disparat. Comporten així mateix més
confort, benestar i condicionsper a la bona salut de lesper-
sones, a més d’augmentar el valor dels habitatges.
Caldria analitzar, però, si les subvencions que es conce-

deixen amb càrrec als fons europeus són suficients per in-
centivar els propietaris i comunitats de veïns a invertir la
part que els correspondria. la Generalitat, en col·labora-
ció amb els col·legis professionals, ha creat oficines tècni-
ques per informar els propietaris i les comunitats de veïns,
ja que, si es fan les coses de manera adequada, les subven-

cions poden cobrir fins al 80% del cost de les obres i les
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica poden re-
bre el 100% de la part que els correspondria pagar. A més,
hi ha crèdits tous a deu anys per pagar la part no coberta
pels ajuts comunitaris, la qual cosa permet que les quotes
mensuals siguin baixes.
És important, en qualsevol cas, que tant la Generalitat

com els col·legis professionals facin un esforç per demos-
trar els avantatges d’acollir-se a aquestes subvencions. no
hi ha dubte que, d’unamanera o altra, cal aprofitar l’ocasió
que brinden els prop de cinc-cents milions d’euros que
aporten els fons europeus per a la rehabilitació energètica
d’habitatges. la unió europea considera estratègic reduir

la despesa energètica dels habitatges,
tant per l’estalvi que proporciona a les
famílies com per la important reducció
d’emissions contaminants que es pot
aconseguir per contribuir a reduir l’es-
calfament global de l’atmosfera.
A Catalunya el desafiament és enor-

me perquè el parc d’habitatges existent
causa un gran malbaratament d’ener-
gia. Cal tenir en compte que entre 1,4 i

1,7 milions d’habitatges catalans tenen deficiències ener-
gètiques. en el cas concret de barcelona s’ha calculat que
el 81%dels edificis de la ciutatmalgasta energia, ja que ob-
tindria una qualificació d’eficiència e o inferior.
Amb la inversió dels propde 500milions d’euros esmen-

tats, a través dels diversos programes d’actuació, es podria
millorar l’eficiència energètica d’unes 60.000 cases, en el
que hauria de ser només el primer pas de plans de més
abast. el cas és que els expedients que s’han presentat fins
ara per al programa destinat a les zones comunes d’edifi-
cis residencials –que cobreix fins a 25.000 habitatges– no-
més són 10.000.Comhemdit, cal activar almàxim lagestió
dels ajuts. seria absurd renunciar als diners que arriben de
brussel·les i al lloable objectiu a què es destinen.c

Els ajuts de la UE a
l’eficiència energètica
dels habitatges no
desperten interès

Q uan, fa un any, el socialdemòcrata Olaf scholz va
assumir el càrrec de canceller d’Alemanya, tenia
dos reptes al davant. l’un era agafar el relleu de
l’era merkel, i el segon era liderar un govern de
coalició amb els verds i els liberals. Amb el que

ningú no comptava era amb la guerra a ucraïna, les conse-
qüències de la qual han afectat molt greument Alemanya i
hanobligat scholz i el seuGabinet a replantejar-se les polí-
tiques i les prioritats.
l’agressió russa aucraïna ha suposat

per a Alemanya l’arribada d’unmilió de
refugiats ucraïnesos i el tall del submi-
nistrament dels hidrocarburs russos,
delsquals elpaís era–coms’hacompro-
vat– perillosament dependent. Això
s’ha traduït en lapujadadel preudel gas
i la consegüent alça de la inflació. i el
Govern tripartit de scholz ha sabut
reaccionar buscant solucions alternati-
ves, apostant per les energies renovables, comprantmassi-
vament gasnatural liquat aQatar i apostant per una coope-
ració comercialmés important amb laXina, cosa quenoha
estat gaire ben vista per alguns dels seus aliats.
scholz també ha protagonitzat un gir històric en la polí-

tica alemanya des de la postguerra mundial destinant
100.000milions d’euros amodernitzar en els propers anys
les forces armades alemanyes, elevant el pressupost de de-
fensa per sobre del 2% del Pib. un gir transcendental que

anava acompanyat de l’anunci d’ajuda militar a ucraïna.
un suport que, tot i això, s’ha demostrat vacil·lant i no ha
estat ben explicat, fet que ha deteriorat la imatge d’Alema-
nya a l’estranger. Potser el problema ha estat que l’exèrcit
alemany no tenia gaire a oferir a ucraïna, atès que gran
part del seu arsenal i material militar està obsolet, la qual
cosa també justifica la pujada del pressupost de defensa.
la crisi econòmica farà que Alemanya entri en recessió

l’any vinent, i això situa la coalició tripartida en situació
delicada. Olaf scholz ha hagut de
convèncer els seus socis ecologistes
de la necessitat d’ajornar l’apagada nu-
clear –i tornar a cremar carbó de va-
lent– per poder continuar generant
energia, i els seus socis liberals quecalia
abandonarel rigorpressupostari per les
circumstàncies excepcionals i l’emer-
gència econòmica, la qual cosa s’hama-
terialitzat en un fons d’ajuts a empreses

i ciutadans per 200.000milions d’euros.
malgrat tot això, les enquestes assenyalen que un 64%

dels alemanys estan descontents amb el tripartit al cap
d’un any al poder, i un 58% desaprova la tasca del cance-
ller. el desgast que ha patit en aquests 365 dies al capda-
vant del país és evident en aquest “temps de canvi”, com
l’ha definit scholz mateix, que ara té com a objectius im-
mediats superar l’hivern i repensar el model econòmic
alemany.c

Les conseqüències de
la guerra a Ucraïna

marquen el primer any
del canceller al poder



La rehabilitació d’habitatges
desaprofita els Next Generation
Només una petita part dels edificis que podrien rebre ajuts europeus els han demanat
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Arantxa Sánchez
Vicario serà jutjada
davant els tribunals
el setembre vinent
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Que els fons Next Generation
són una oportunitat única per
posarelshabitatgesaldiaenma-
tèria energètica i perquè la reha-
bilitació, necessària a gran part
del parc residencial, per fi s’en-
lairi, esdiudesdefamesos.Però,
almenys fins ara, és un revulsiu
quenos’estàaprofitantprou. I el
tempsapressa, jaquelessubven-
cions s’han de concedir abans
que acabi el 2023. Queda un any
escàsperquè totsaquellsqueen-
caranohohaginfet lessol·licitin.
El conjunt d’actuacions per a

la millora energètica residencial
aCatalunyadisposade480mili-
ons d’euros finançats amb
aquests fons europeus, repartits
en diversos programes. Aquest
volum permetria intervenir en
unes60.000llars,segonslesesti-
macions del sector. D’aquesta
quantitat, al capítol adreçat a
edificis, que inclouobrespermi-
llorar l’aïllament tèrmic a espais
comuns,licorresponen162,7mi-

quitectes i d’administradors de
finques, col·laboren amb les ad-
ministracionsmitjançant les ofi-
cines tècniques de rehabilitació
(OTR), que han posat en marxa
expressament per vehicular les
actuacions. Al programa d’edifi-
cis, toteshandepassar-hi.
Escalculaqueentre1,4i1,7mi-

lions d’habitatges catalans (so-

bre un total de més de tres mili-
ons)tenendeficiènciesenergèti-
ques. Un estudi recent de l’Ob-
servatoriMetropolità de l’Habi-
tatge de Barcelona (OHB) va
concloure queun81%dels edifi-
cis de la ciutatmalgasta energia,
ja que obtindria una qualificació
d’eficiènciaEo inferior. Els pro-
grames finançats amb els fons

Els grans blocs aïllats de les perifèries construïts als anys cinquanta, seixanta i setanta són els que tenenmésmarge demillora
"3#!210/2#.#-,

NextGeneration rebaixaranmí-
nimament aquestes xifres, però,
si es despleguen completament,
podencomençar a capgirar la si-
tuació, especialment la dels im-
mobles en pitjor estat, que són
elsdelapoblacióambmenorsni-
vellsde renda.
Per rebre els ajuts del progra-

ma d’edificis, tant plurifamiliars
com unifamiliars, les obres han

de comportar, a grans trets, una
reducció d’almenys un 30% del
consum d’energia primària no
renovable, cosa que, destaca
Ventura, “ésmolt fàcil d’aconse-
guir i fins i tot superar, arribant a
un 40, 50 o 60% a molts blocs
d’habitatges aïllats construïts als
anys cinquanta, seixanta i setan-
ta,perquètenenmoltdeperíme-
tre”.Lesintervencions,decaràc-
ter passiu, consisteixen a “abri-
gar-los” actuant sobre elements
comuns exteriors; per exemple,
col·locant vidres dobles, canvi-
ant finestres, aïllant façanes,
mitgeres i patis... Les subvenci-
ons poden cobrir fins a un 80%
del cost i les famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica po-
denrebreun100%de lapartque
els correspondria pagar. A més,
hi ha crèdits tous a deu anys per
pagar la part no coberta pels
ajuts, cosa que permet que les
quotes siguinbaixes.
El problema amb què es tro-

benlesOTRésquemoltsexpedi-
ents són d’habitatges unifamili-
ars, tant primeres com segones
residències.“Totiquetenendret
a rebre les subvencions, gran
part dels propietaris d’aquests
habitatgesnosónels quemés les
necessiten”,adverteixelrespon-
sable dels arquitectes tècnics. Es

Queda tan sols un any
per a la concessió de
subvencions i la seva
tramitació requereix
almenys tresmesos

S’estima que entre
1,4 i 1,7milions
de llars catalanes
tenen deficiències
energètiques

lionsd’euros,quepermetrienac-
tuar en immobles que contenen
un total de 25.000 pisos o cases.
Ara mateix, els tècnics treballen
en un nombre d’expedients que
representen uns 10.000 habitat-
ges de cara a la presentació de
sol·licituds. Només una part
molt petita –nohihaxifres actu-
alitzades sobre la qüestió– ja les

han formalit-
zat. Són, en
qualsevol
cas, quanti-
tats sens
dubte petites
si es té en
compte l’es-
càs marge de
temps que
queda.
“Correm el

perill de deixar passar aquest
tren que potser no torni o tardi
molta fer-ho iquepermetriami-
llorar molts habitatges que ho
necessiten”, avisaCelestíVentu-
ra, president delCol·legi de l’Ar-
quitectura Tècnica de Barcelo-
na, entitat que, conjuntament
amb les seves homòlogues d’ar-
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Diversosprogramesenmarxa

! Una part important dels
fons Next Generation per
a rehabilitació energètica
residencial va a actuaci-
ons promogudes pels pro-
pietaris dels immobles. A
més del programa d’edifi-
cis, dotat amb 162,7 mili-
ons d’euros, hi ha el d’ha-
bitatges, per a obres pri-
vatives (58,5 milions). Un
altre capítol és el del llibre
de l’edifici, que dona
compte del seu estat i de
les millores que requereix,

que disposa de 43 milions
i que permet tenir-lo a
cost zero. La dotació més
gran, 184,8 milions, és per
a un bloc d’actuacions
impulsat per les adminis-
tracions a través del pro-
grama de barris, que des-
pleguen els ajuntaments.
En el cas de Barcelona,
es durà a terme a la Pau,
Canyelles, la Trinitat
Vella, el Congrés-Indians,
Can Peguera i Besòs-
Maresme.

Continua a la pàgina següent
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fèries de Barcelona i el seu en-
tornmetropolità, pot comportar
aportacions destacables, per
exemple demés de 900.000 eu-
rosenunblocde50llarsonesco-
breixi un 60%del cost, ja que les
subvencionsperpispodenserde
18.800euros.
Conscientsdelquehihaenjoc,

els arquitectes tècnics han creat
unregistredeprofessionals inte-

tracta d’immobles que normal-
ment poden rebre, a tot estirar,
6.300 euros (el topall, si l’estalvi
energètic és d’un 30%) per co-
brir un 40% del cost total de
l’obra. Aquestes cases i els petits
blocs entre mitgeres de dues,
tres o quatre llars concentren la
meitat dels expedients en què

Cases unifamiliars i blocs petits copen
lameitat dels expedients

s’està treballant al programa
d’edificis.
Ventura defensa actuar amb

decisió per arribar a la part del
parc residencial ambmésdefici-
ències, de manera que els ajuts
tinguin “tota la lògica tècnica i
social possible”. L’abast no és
menor, ja que dur a terme obres
de millora energètica en edificis
grans,commoltsdelsdelesperi-

ressats en dinamitzar el cas que
compta ambmigmiler d’inscrits
que treballen amb els adminis-
tradors i els propietaris. A més,
han posat en marxa un call cen-
ter.Mesures similars s’estan im-
pulsantals altres col·legis.
La idea és que les comunitats

coneguin lespossibilitats que te-
nen per millorar els seus immo-
bles iesdecideixinademanarels
ajuts. “No s’ha d’esperar a les re-
unions ordinàries, que moltes
vegades són anuals: se n’han de
convocar d’extraordinàries per
activar-ho”, apressa Ventura, ja
que els processos requereixen

comamínimtresmesos.Unave-
gada ho decideixin, han de con-
sultar l’administrador o un tèc-
nicespecialitzat.
Els beneficis de la rehabilita-

ció energètica amb elements
passius són molt amplis. A més
decontribuirauncanvienl’úsde
l’energia, reduint el consum de
lesd’origenfòssil, tambéretallen
les factures d’electricitat i gas en
un moment en què s’han dispa-
rat. I comporten un confort més
gran, benestar i condicions per a
la bona salut de les persones, a
mésd’augmentarelvaloreconò-
micdelshabitatges."

Ve de la pàgina anterior

Alarcón està tancant un acord ambEndesa per retirar fins a 249 pals que dificulten lamobilitat
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na.Us imagineu la por que les te-
ves parpelles comencin a caure,
demanera involuntària, cada ve-
gada amb més freqüència, cada
vegadamésestona, iqueelmetge
et digui que no sap què et passa,
quenosapquèfer?Aixíderaraés
la síndromedeMiege.
Elcasésque laregidorad’Hor-

ta-Guinardó va posar en marxa
aquest pla amb l’objectiu final de
retirar algun dia els 2.400 pals
d’aquest districte que tant entre-
banquen el pas de progenitors
que empenyen el cotxet del seu
fillet,dequalsevolquearrossegui
un carretó d’anar a comprar i
també de persones que no hi ve-
uen bé... molt abans de saber que
patiaaquestestrany trastorn.
La regidora socialista no va te-

nir un bon diagnòstic fins fa uns
quants mesos, després d’uns
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V int-i-quatre pals
que aguanten un
munt de cables s’ai-
xequen en el camí
entre el domicili de

la regidoraRosaAlarcón i el cen-
tre cívic del barri de Sant Genís
dels Agudells. Ara per ara. Enca-
ra. En una vorera de tot just 80
centímetres d’amplada. Si no fos
pel seubastóblanc...
La regidora, amb les parpelles

que se li tanquen cada dos per
tres i la sumeixen en la foscor, és
molt a prop de tancar un acord
amb la companyia Endesa per fi-
nançar laretiradaelsdospropers
anys de 249 pals en un dels in-
drets més escarpats de Barcelo-

Traïda per les seves pròpies parpelles, que la sumeixen en la foscor a cada instant,
ara es veu beneficiada per les iniciatives que temps enrere va impulsar

Elbonkarmade la regidora

quants anys d’incertesa. Al seu
canal de TikTok es pot aprendre
molt d’aquesta síndrome i les se-
ves vicissituds quotidianes. L’úl-
tim vídeo tracta sobre els excre-
ments de gossos a la via pública.
Elcanaldelaregidorajatémésde
600.000 visualitzacions. Consci-
enciar sobre la síndromedeMie-
geéslasevanovacausa,unaaltra.
A més, quan fa servir el trans-

port públic activa TMBgo, una
app amb un sistema d’orientació
pensatper apersones ambdisca-
pacitats visuals, perquè es mo-
guin amb autonomia pel metro i
el bus. Alarcón va impulsar
aquest servei en els seus temps
comaregidora deMobilitat.“Em
vafenomenal”,diu,apuntantaun
grancodiQrenunaparada.
Sí, potser és cert, allò que tants

diuen sobre el karma. Alarcón
també va engegar un pla Renove

per modernitzar les escales me-
càniques i ascensors dels carrers
del seu districte, i recentment va
encarregarunestudisobrel’estat
de les nombroses escales nome-
càniques que determinen la mo-
bilitatquotidianade tantsveïns.
Aquests dies la regidora està

demanantalaGeneralitatquere-
conegui la sevadiscapacitat.Una
vegada iniciats els tràmits, des-
prés de mesos, la van informar
querebutjaven la sevasol·licitud.
“Pel que sembla no vaig incloure
uns quants documents que en
principi no m’havien demanat.
Tenia dues opcions. O anava a
l’oficina corresponent sense cita
prèviaiesperavaallàdurantunes
tres hores o demanava cita prè-
via, però la cita me la van donar
per a unadata posterior al termi-
ni estipulat, dinsd’unsquantsdi-
es, demanera que ja veurem què
passa”.
“A veure, jo ja ho sabia, més o

menys, però ara –continua la re-
gidora–... A l’administració li fal-
ta empatia, acompanyar de debò
elsciutadans.Ésveritatquehade
ser freda, l’administració,pereli-
minar les arbitrarietats, per ga-
rantir que tothomés tractat de la
mateixamanera, però no podem
permetre que no tingui ànima.
L’administració ha de tenir àni-
ma. Hem de ser més propers,
moltméspropers.Jahosabia,pe-
ròara...”."

La socialista
Rosa Alarcón pateix
la síndrome deMiege,
i la dona a conèixer
a través de TikTok

AquestaappimpulsadaperAlarcónacostabusimetroals invidents
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