Carme Trilla denuncia les “resistències internes de l’administració” per
aplicar la Llei d’Habitatge

Vicenç Navarro acusa la dreta catalana “d’agitar la senyera per defensar els seus interessos”.
La secretària d’habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, ha denunciat a la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya les “resistències internes de l’administració” contra l’aplicació
d’algunes disposicions de la Llei pel Dret a l’Habitatge Assequible, aprovada pel govern català el
2007. Trilla ha explicat que una de les raons que explica la lentitud en el desplegament de la llei és
l’existència de “cossos superresistents” entre el funcionariat que impedeixen anar més ràpid a
l’hora, per exemple, de posar en pràctica mesures que representen un canvi profund com ara el
lloguer forçós d’habitatges desocupats. També ha afegit i que l’administració no està preparada
per fer valer la funció social dels habitatges, més enllà del seu valor econòmic o patrimonial.
Carme Trilla considera que el govern ha topat amb “grans resistències socials” quan s’ha
contraposat el dret a un habitatge digne al dret a la propietat privada, en el cas del lloguer forçós
o pel que fa al control de les plusvàlues quan s’ha intentat que mai es puguin produir en el parc
d’habitatges protegits. La secretària d’Habitatge ha justificat així els anys que es van necessitar per
pactar la llei i la poca visibilitat dels seus efectes, agreujada per la crisi “ja que ara hauríem
d’estar construint habitatges i no hi ha sòl ni hi ha finançament per les famílies”.
Trilla ha explicat que hi ha una altra via més visible de cara al ciutadà, que són les ajudes directes
a la compra i al lloguer, i que “a final d’any hi haurà 100.000 famílies que les rebran”.
També ha denunciat que quan les esquerres van arribar al govern al 2003 es van trobar que no hi
havia política d’habitatges, “perquè es considerava que era innecessària en un sistema de
lliure mercat”, i això va portar a greus problemes d’accés a l’habitatge per part dels joves.
A la mateixa taula rodona, el catedràtic de Ciències Polítiques de la UPF, Vicenç Navarro, ha
denuncia que “alguns estan agitant la senyera per defensar interessos de classe”, en
referència a la dreta catalana. Navarro ha explicat que fins i tot en el cas que tot el dèficit fiscal
català amb l’estat espanyol, calculat en 11.143 milions d’euros, s’invertís en polítiques socials
Catalunya estaria lluny de la convergència europea. “Per tant és veritat que hi ha explotació
nacional, però l’explotació més important és la de classe”.

