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Ricard Fernández diu a la UPEC que l’atur entre els 
treballadors de la construcció pot arribar a 1,5 milions 
 
 
L’exsecretari d’Habitatge diu que s’ha d’invertir en habitatge social, infraestructures 
i en rehabilitar per suavitzar la crisi del sector immobiliari 
 
Marcel Coderch vaticina un futur negre pel planeta si no es limita el creixement i diu 
que ja s’ha consumit la meitat de l’energia fòssil del món 
 

Gerard Quintana anuncia que s’està treballant per crear una Acadèmia Catalana de 
la Música per intentar professionalitzar el sector   
 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2009 
   

La davallada en el món de la construcció continuarà en el proper any. L’ex-secretari  d’Habitatge de la 

Generalitat, Ricard Fernández, ha dit aquesta tarda a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

(UPEC) que entre el 2009 i el 2010 l’atur entre els treballadors de la construcció i el seus sectors 

derivats pot arribar a 1,5 milions de persones. Fernández ha participat en un debat sobre estalvi 

energètic, sobirania alimentària i dret a l’habitatge. 

 

En la seva exposició, l’exsecretari de la Generalitat ha assenyalat a la crisi immobiliària com una de les 

principals causes de la desfeta econòmica i ha afirmat que l’auge immobiliari ha passat per sobre d’un 

dret constitucional, el de l’habitatge. 

 

Fernández ha explicat que la bombolla immobiliària es va generar entre els anys 1995 i el 2005 per 

causes demogràfiques, econòmiques i polítiques, entre les que ha citat l’augment i l’emancipació de la 

població, l’arribada de la immigració, i sobretot la caiguda dels tipus d’interès i el fet que molts 

particulars van veure en la compra d’un habitatge una excel�lent inversió. Des d’un punt de vista 

polític, ha afegit Fernández, les causes ha estat l’absència de polítiques de sòl i d’habitatge i un 

afavoriment de l’especulació. 

 

Quan la bombolla va esclatar, en part per un excés d’oferta i per la pujada dels tipus d’interès, va 

destapar un gran endeutament  de promotors i compradors. Segons Fernández, el deute familiar per 

hipoteques puja a 666.662 milions d’euros, mentre que el dels promotors immobiliaris és de 312.750 

milions. L’exsecretari d’Habitatge amb el govern de Pasqual Maragall ha proposat invertir en 



infraestructures més sostenibles i també de transport, equipaments, apostar per la rehabilitació i 

produir habitatge social per suavitzar els efectes de la crisi en el sector. 

 

A la mateixa ponència que Fernández han participat el secretari de l’Associació per a l’Estudi dels 

Recursos Energètics i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, Marcel 

Coderch; el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, i l’exdirector de Veterinaris Sense 

Fronteres, Gustavo Duch. 

 

Coderch ha vaticinat un futur molt negre pel planeta Terra si no es limita el creixement. “Vivim en un 

planeta finit i no podem estar creixent infinitament”.  Segons Coderch, l’energia fòssil, la que mou el 

95% dels transports, és finita i té els dies comptats. Fins ara s’ha consumit la meitat d’aquesta energia i 

de seguir al ritme de consum d’ara podem aguantar només uns altres 25 anys. 

 

La crítica de Coderch ha anat més enllà. Ha denunciat la desestabilització que la introducció  del CO2 

a l’atmosfera causa en el clima de la Terra,  ha defensat un decreixement de la població i ha dit que 

les captures de pesca i la producció de cereals van a la baixa.    

 

Les xerrades a la UPEC s’han tancat amb la segona sessió del cicle Artistes i política que ha contat amb 

la presència de Gerard Quintana, Big Mama i Yacine Belahcene. 

 

L’excantant de Sopa de Cabra ha dit que des de la Unió de Músics s’està treballant per crear una 

Acadèmia Catalana de la Música. “És indispensable per evitar que no passin coses tant estranyes com 

que la professió sembli que sigui un hooby”.  

 

 A més, Quintana creu que les solucions a la crisi les donaran la gent. “Hem de se capaços de crear 

noves sinergies”, ha destacat el cantautor, per a qui l’artista és una persona atípica perquè no es mou 

per guanyar diners si no per transformar les coses des de l’art. 

  

Sala de premsa a www.comedia.cat.  
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