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CARME TRILLA
Habitatge: concertació i inversió

Text i fotografia. Josep M. Muñoz

Carme Trilla Bellart (Barcelona, 1948) és economista, i una de les grans especialistes en la qüestió
de l’habitatge. Nascuda en una família menestral, el seu pare va marxar a l’exili l’any 1939 i va
estar un temps al camp d’Argelers. A ell li agraeix especialment que li donés una educació laica,
no religiosa, i que l’eduqués exactament igual com hauria educat un noi. Amb tot, el seu pare
va viure amb molta por la seva politització antifranquista, ja a l’època de l’institut, una politit-
zació que va culminar el 1966, a primer curs de la universitat, quan ella tenia disset anys i va
ser elegida delegada pel Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona i es va
afiliar al PSUC. Estudiant d’Econòmiques, va formar part del grup de 71 estudiants d’aquella
facultat que van ser expedientats i sancionats l’any 1966 arran d’una protesta estudiantil contra
l’expulsió de Manuel Sacristán de la Universitat. En els anys posteriors, però, es va distanciar
de les lluites internes del PSUC, i va deixar de militar-hi. Un cop llicenciada, va començar a tre-
ballar en el servei d’estudis d’una entitat financera, una feina que va marcar els seus primers
anys d’exercici professional. Va treballar com a documentalista al Servei d’Estudis de Banca Ca-
talana, fins la crisi d’aquella entitat, i llavors va acceptar, en una decisió que ha determinat tota
la seva carrera professional posterior fins avui mateix, la proposta de crear un servei d’estudis
de l’Habitatge dins del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, on va treballar
fins al 1998. Després d’un pas que va resultar molt breu per l’Associació de Promotors, va
fundar el seu propi despatx, especialitzat en qüestions d’habitatge, fins que el 2003, amb l’accés
del govern ‘tripartit’ a la Generalitat, va entrar al Departament de Medi Ambient i Habitatge
com a directora general i, ja en el segon mandat, com a secretària d’Habitatge (2004-2010).
Des del govern de la Generalitat va impulsar la Llei del dret a l’habitatge i el Pacte nacional per
a l’habitatge (2007) i va viure també les conseqüències de l’esclat de la bombolla immobiliària.
Amb posterioritat, va treballar, sempre en qüestions d’habitatge, a Càritas (2011-2015). Ales-
hores, als 67 anys, va acceptar de presidir Hàbitat3, una fundació del ‘tercer sector’ orientada
a la promoció de l’habitatge social, i presideix també l’Observatori Metropolità de l’Habitatge.
Enguany ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi, “en reconeixement de la seva trajec-
tòria professional i del seu compromís i implicació en un àmbit de gran repercussió social com
és el de l’accés a l’habitatge, des de les vessants social, econòmica i de polítiques públiques”. 
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Comencem pel lloc i la data del seu naixement. 
Jo vaig néixer a Barcelona l’any 1948, d’una família que
en podríem dir menestral. La mare [Rosa Bellart Falcó]
era filla d’uns carnissers, que tenien una carnisseria, pe-
titona, a l’Eixample, i el pare [Josep Trilla Moragues]
venia de pagès, de Lleida. Havien començat una petita
in dústria, mínima, un taller de plàstics, on feien uns cen-
drers de baquelita, després d’haver estat a l’exili, a
França, en acabar la guerra, durant tres anys. Quan van
tornar, amb l’ajuda de la família, van muntar aquest petit
taller, de manera que quan jo vaig néixer era una família
amb pocs recursos que sobrevivia en plena postguerra. 

Vivíem al carrer de la República Argentina, per sobre
de la plaça de Lesseps, en un pis de lloguer, de protecció
oficial, i que aleshores quedava gairebé als afores de la
ciutat. 

La mare no havia anat mai a l’escola, havia anat a
costura, i el pare sí, als maristes de Lleida, però amb un
ensenyament bàsic. De fet, amb mi es produeix un salt
generacional molt important: els pares tenen consciència
que, tot i que soc una noia —després en vindran dues
més—, m’han d’educar exactament igual com un noi.
Això per a mi té un valor enorme.

A quina escola va anar?
Els pares decideixen portar-me a una escola molt bona,
on ja anava part de la família. Era un parvulari que es
deia Andersen, i que era a dalt de tot del carrer d’Anglí.
Encara ara me’n faig creus, de com ho van poder fer, per-
què devia ser molt cara... A part que m’havien de venir
a buscar amb autocar i portar-me allà dalt de tot!

Per a mi va ser un privilegi. A la vida n’he tingut molts,
de privilegis, i aquest va ser un dels primers: poder tenir
una educació no religiosa. Això era un principi
fonamental del meu pare, que era molt anticlerical: que
no fos una escola de monges ni de capellans. I l’Andersen
era una escola laica, mixta, enmig de la natura, a Coll-
serola. És una escola a la qual no se li ha fet prou reco-
neixement, perquè els que la van muntar van morir re-
lativament joves, i se n’ha perdut el rastre.

Es deia Parvulari Andersen, i aleshores hi anàvem fins
als deu anys: acabàvem amb l’ingrés de batxillerat. La
va muntar un pediatra que es deia [Pere] Calafell, un dels
impulsors de l’escola catalana de pediatria... A mi em va
marcar moltíssim, perquè va significar una llum i un oxi-
gen en una Barcelona grisa. De segur que hauria estat
completament diferent si hagués tingut un altre tipus 
d’educació.

Quan vostè neix la Guerra Civil encara era recent. Em
deia que el seu pare havia estat tres anys a l’exili. Com
la viure, ell, la guerra?
És d’aquelles coses que no hem sabut mai massa, perquè
no se’n volia parlar. Ells eren diversos germans, d’una
família pagesa de Lleida, i van estar arrenglerats
clarament amb la República; no sé si va ser militant d’al-
gun partit però sí que devia ser activista. El pare no va
anar a la guerra, perquè tenia els peus plans, i quan va
veure que s’acabava, van fugir tres germans cap a França.
Van sortir pel Pertús, però ignoro el recorregut que van
fer des de Lleida per arribar-hi. Van estar al camp de con-
centració d’Argelers, bastant de temps, però com que
eren molt espavilats, hem entès que devien fer tractes
amb algun pagès de la zona i van aconseguir sortir-ne,
per treballar en els camps d’aquell pagès. L’objectiu dels
tres germans era arribar a Le Havre, per embarcar cap
al Canadà, però no hi van arribar mai: en el moment que
es disposaven a travessar França, va venir la invasió ale-
manya, i van haver de recular. Aleshores van retornar
clandestinament a Catalunya, perquè una germana seva,
que estava casada amb una persona afecta al Règim, va
aconseguir fer-los entrar, i els va ajudar a muntar aquest
primer taller que després es convertiria en una fàbrica
important [Industrias Plásticas Trilla], de la qual vam
viure tota la família. 

Pel que fa a la guerra, doncs, ell la va viure des de la
rereguarda, en no estar mobilitzat, però va patir l’exili i
el camp de concentració. Nosaltres n’hem anat sabent
els detalls a través de la literatura més que no pas per ell,
que s’estimava més no parlar-ne. Algun germà seu ho va
explicar més als fills, però el meu pare sempre va ser bas-
tant silenciós al respecte. Quan em vaig comprometre
políticament, essent encara adolescent, ell es va disgustar
moltíssim, va agafar una por terrible, fruit evident de la
seva experiència. Estava impregnat per la por. I malgrat
tenir uns principis antifranquistes i laïcistes, tot això es
mantenia en el terreny de la màxima privacitat.

La dificultat a rememorar l’estada als camps de concen-
tració del Rosselló ha estat una vivència prou compar-
tida...
...i molt terrible! Jo la vaig conèixer, entre d’altres, per
l’escriptor Jordi Soler, que és nascut a Mèxic d’una
família d’exiliats republicans, que va publicar un llibre
que es diu Los rojos de ultramar [2004]. I també per
aquest film de dibuixos animats, Josep [del dibuixant
Aurel, 2020]. Una cosina meva, filla d’un dels tres ger-

La mare no havia anat mai a
escola. De fet, amb mi es
produeix un salt generacional
molt important: els pares tenen
consciència que, tot i que soc
una noia, m’han d’educar
exactament igual com un noi.
Això té un valor enorme.
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mans, a qui el seu pare li havia explicat més coses, em
deia: “Tu no sabies que a Argelers anaven amb uns capots
tan plens de puces que es movien sols?” I no, nosaltres
no ho sabíem, perquè el nostre pare no ens ho havia ex-
plicat.

Tot i que després, amb els anys, vam anar a unes co-
lònies franceses, per unes altres raons, i cada vegada que
entràvem a França, junt amb el meu pare dèiem: “Vive
la liberté!”. Era com un crit automàtic, però en canvi,
suposadament, ells allà s’ho havien passat molt
malament. Al mateix temps, però, havien estat capaços
de sortir-se’n, perquè tenien un instint innat de sobreviure,
de buscar els recursos. Però els detalls els desconec.

Em deia que el seu pare tenia clar que li havia de donar
una educació igual que si fos un noi, i una educació no
religiosa.
Sí, eren dos principis clars per a ell. La meva mare era
una dona amb un caràcter fort, i segurament, si fos per
ella, jo hauria anat a una escola més convencional. Ella,
la guerra l’havia viscuda a Barcelona, en una família sen-
zilla. El seu pare era republicà, també. Però tant l’àvia
com ella, com a dones, no tenien una opinió formada.
Venia més per la part masculina, la posició política. Se-
gurament ella ho hauria tingut menys clar. La mare anava
a missa, el pare no. Ell deixava que ens portés a missa,
a les filles, però no trepitjava mai l’església. I li va posar
dues condicions: una, que ens posés el nom que volgués,
però que cap portés el nom de Maria (o sigui que les ger-
manes ens diem Carme, Rosa i Teresa, però no Maria
Carme), i que no anéssim a cap escola religiosa, la qual
cosa no era fàcil, perquè el que hi havia aleshores eren
escoles religioses, a no ser que anessis al Liceu Francès,
que per a ells era desconegut. 

Llavors vam tenir la sort que la germana del pare for-
més part d’una burgesia que va muntar l’escola Andersen,
on hi havia també el Vergés de Destino, els Tusquets, els
Sentís... Era una escola d’una burgesia lletrada, més aviat
afecta al Règim, però amb una posició liberal, men -
talment. Van muntar aquest parvulari, que pretenia que
els nanos fóssim lliures, que visquéssim enmig de la na-
tura... i jo vaig tenir la xamba, no sent d’aquestes famílies,

però sí a través de la meva tia, d’anar-hi. Li dec molt, 
i li tinc un gran afecte, a aquesta escola. Tinc tots els qua-
derns que fèiem... Tot era molt creatiu, i obert. Fèiem la
primera comunió, i ens educaven en religió, és clar, però
com una assignatura més. Per a mi tot era llum, tot era
color! La festa grossa que fèiem no era la de Nadal, era
la festa de la Primavera. 

Per tant, vaig tenir aquesta educació en la llibertat i
en la creativitat, en una escola Montessori, amb uns prin-
cipis educatius clars. Va ser una sort enorme! La llàstima
és que s’acabava als deu anys, i llavors es produïa una
ruptura, i calia decidir on aniríem. 

Era també, em deia, una escola mixta.
El fet que fos mixta ha fet que jo no estigui marcada per
cap condicionament de tipus sexista. També hi va fer, és
clar, que a casa no fessin cap distinció pel fet de ser noia.
Crec que per al meu pare va ser més aviat una frustració
que jo, de gran, no em dediqués a l’empresa familiar, de
la qual havia de ser “l’hereu”. L’empresa la van muntar
entre diversos germans, i ja hi havia altres cosins, però
per a ell jo hauria estat un continuador de l’empresa,
perquè vaig ser educada exactament igual com un noi.
En aquest sentit no soc gens feminista...

Potser perquè no li ha calgut?
No m’ha calgut! No he patit pel fet de ser dona, no ho
he patit mai! Això és una cosa que potser crida l’atenció...
A l’escola Andersen —ho sé perquè m’ho han dit altres
alumnes—, jo era molt valorada. Ho dic en confiança,
perquè no té més importànica que el fet que sempre he
considerat que la meva activitat intel·lectual no s’ha posat
mai en discussió. O sigui que el fet de ser home o dona,
no ha comptat.

On va anar, després de l’Escola Andersen? 
En acabar l’Andersen, la majoria dels nois anaven als je-
suïtes, i les noies teníem tres opcions: Betània, Tècnic
Eulàlia o Talitha. Les meves cosines van dir que anirien
al Betània, però jo em vaig dacantar per l’Escola Talitha,
que acabava de néixer, l’any 1956, de la mà de la Teresa
Codina, i jo vaig decidir... bé, jo aleshores, l’any 1958,
tenia deu anys, i vaig dir, no sé per què, que m’estimava
més aquesta. 

Talitha va ser una altra experiència molt important.
A diferència de l’Andersen, però, només érem noies, i
les mestres eren monges, monges seglars. A Talitha hi
havia unes noies que eren com jo, i que van fer el batxi-
llerat, però n’hi havia unes altres que feien el que se’n
deia “cultura general”. Això vol dir que encara hi havia
famílies que consideraven que no calia que les noies es-
tudiessin el batxillerat, i que amb una mica de ‘cultura
general’ n’hi havia prou. Eren, potser, les noies més
‘pijas’. Això jo ho he viscut. Aquesta limitació intel -
lectual, per a mi no ha existit. És un altre dels privilegis
que he tingut. No he tingut restriccions des del punt de
vista del gènere.
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Una cosina em deia: “Tu no
sabies que a Argelers anaven
amb uns capots tan plens de
puces que es movien sols?” 
I no, nosaltres no ho sabíem,
perquè el nostre pare no ens 
ho havia explicat.
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On era Talitha?
A la sortida mateix del tren de Sarrià, on ara hi ha el
centre cívic de la Casa Orlandai. Era un altre lloc privi-
legiat: les cases que ara hi ha al davant no estaven cons-
truïdes, i el pati era gran, amb unes fonts romàntiques,
preciós. Des del punt de vista de l’estètica, les dues escoles
m’han marcat: els plats amb els quals menjàvem a l’An-
dersen eren de ceràmica de la Bisbal! Sembla una tonteria,
però no ho és. Perquè et va configurant l’estimació per
unes determinades coses, uns valors.

A Talitha hi vaig anar poc temps, perquè van tenir
problemes econòmics —les dues escoles vivien d’unes fa-
mílies que havien decidit impulsar-les, sense cap ajut pú-
blic— i a tercer de batxillerat ens van dir que no podíem
continuar, que només farien fins a segon, fins als dotze
anys. Llavors vaig anar a una acadèmia del carrer Gran
de Gràcia, i després ja vaig anar a l’institut, a l’Institut
Montserrat.

A l’institut vaig fer el batxillerat de Ciències. Quan
feia quart de batxillerat, a la revàlida, vaig plantejar a
casa que volia estudiar Peritatge Mercantil. El pare em
va dir que, tanmateix, havia de seguir fent el batxillerat.
Llavors vaig fer el batxillerat superior i peritatge
mercantil, alhora. Quan vaig acabar el Pre-universitari,
volia fer Sociologia. Però no hi havia escola de Sociologia
a Barcelona. Bé, hi havia l’ICESB, però no una facultat.
Llavors el pare em va dir: “Estudia el que vulguis, però
primer fes Econòmiques”. Ell pensava que si jo estudiava
Econòmiques tindria una formació per poder seguir amb
l’empresa. I vaig fer Econòmiques. 

Que aleshores era una carrera prou nova, creada el 1954...
Jo hi vaig entrar el curs 1965-66, amb disset anys. Per a
mi va ser una sorpresa, perquè Econòmiques era fantàstic.
Hi teníem uns catedràtics espectaculars: en Jordi Nadal,
en Fabià Estapé... De Matemàtiques teníem [l’Enrique]
Linés, que era un fenomen. Era una carrera, aleshores,
molt oberta, no enfocada a l’empresa: hi havia una ober-
tura de mires. Assignatures com Macroeconomia et do-
naven una visió àmplia de les coses. A l’últim any, a
cinquè curs, és quan hi havia l’especialització. I podies
triar: General, Empresa o Assegurances. El meu pare
m’hauria demanat que fes Empresa, però jo vaig agafar
General. Les assignatures eren Història Econòmica, So-
ciologia, Filosofia... Era, novament, un espai d’obertura
mental. I, ja que no hi havia Sociologia ni Polítiques a
Barcelona, va ser una sort poder fer aquesta carrera. 

Jo m’he definit sempre com a economista, perquè la
meva manera d’interpretar els fets parteix de la meva
formació en Econòmiques. Per a mi va ser una carrera
molt interessant, en el sentit de donar-me un bagatge i
un instrumental que després m’han ajudat molt a inter-
pretar el món. 

La Facultat d’Econòmiques, i la universitat en general, és
en aquells anys seixanta un focus de l’oposició estudiantil
al franquisme. Vostè, però, ja hi arriba polititzada.

L’any 1965 s’estava creant, dins les facultats, l’embrió
del Sindicat Democràtic d’Estudiants. Alguns estudiants
universitaris, que pràcticament tots eren del PSUC, i
també alguns de l’FLP, anaven als instituts per veure qui
podien més o menys captar, de manera que, quan entrés-
sim a la universitat, ja ens tinguessin ullats... Jo, quan
feia Pre-universitari al Montserrat, ja em vaig mig com-
prometre: fèiem una revista de l’institut, Àgora, i vaig
començar a relacionar-me amb gent del PSUC i del Sin-
dicat Democràtic. Amb tot això, jo tenia setze anys!
Quan vaig entrar a la facultat, doncs, ja hi anava molt
encarrilada. 

Un cop a la facultat, em vaig presentar a les primeres
eleccions que hi va haver, i vaig ser una dels deu delegats
de curs, en un any que va culminar amb la Caputxinada
[on va tenir lloc, al març de 1966, l’assemblea
constitutiva del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la
Universitat de Barcelona]. O sigui que als disset anys ja
em mobilitzo políticament, amb terror per part del meu
pare, i a més m’afilio al PSUC. Tot està en ebullició. I,
una vegada més, era igual que fos dona o que fos home.

A la Caputxinada, però, els policies no van tractar igual
les dones que els homes: en sortir de la tancada, van de-
manar el carnet d’identitat als nois, però no a les noies!
No, no estem fitxades. “Las señoritas no”. Era la primera
vegada que sentia una discriminació, encara que en
aquest cas em fos favorable. Per sort tot va acabar bé,
però els tres dies que vam estar tancats [al convent dels
Caputxins] van ser intensos, i la meva mare es va fer un
tip de patir, preguntant-se què passava allà dins. 

Molt poc després, a l’abril, hi ha l’incident amb el senyor
Canals, de Filosofia, que acaba amb una sanció per a un
grup ben nombrós de 71 estudiants de la facultat d’Eco-
nòmiques.
El Manuel Sacristán, el nostre professor de Filosofia, l’a-
cabaven d’expulsar de la Universitat. Llavors ens vam
negar rodonament a anar a classes del seu substitut, [un
filòsof tomista] que es deia [Francisco] Canals. Li vam
tirar ous... I ens van expedientar. 

Segons recull La Vanguardia, els estudiants li van llançar
“proyectiles de la peor condición”, i el degà, Mario Pi-
farré, va deixar entrar la policia a la Facultat. Les
sancions van ser severes, i en el millor dels casos se’ls va
prohibir de “continuar els estudis al districte universitari
de Barcelona”. 
Hi havia dos tipus d’expedient. Els qui en Pifarré, el degà
de la facultat amb qui estàvem totalment enfrontats, i el
[Francisco] García Valdecasas, que era el rector, conside-
raven que eren més cabecillas, els van sancionar prohi-
bint-los matricular-se enlloc d’Espanya durant dos anys.
Però la majoria vam tenir un altre tipus de sanció, que
era que no podíem seguir fent la carrera a Barcelona. Ales-
hores, de facultats d’Econòmiques només n’hi havia dues
més, a tot Espanya, que eren Madrid i Bilbao. I vam
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decidir anar a Bilbao a examinar-nos de juny. Això ja va
ser un sofriment enorme per a la meva mare, perquè em
va veure marxar en un tren, de nit, amb quaranta barbuts,
tots cap a Bilbao, sense saber on anàvem ni on dormiríem
ni què faríem. Nosaltres tampoc no ho sabíem.

L’any següent, tant a la Isabel Bonet —que era neboda
de l’Espriu, i que era l’altra noia de primer curs a qui ha-
vien sancionat— com a mi, el García Valdecasas ens va
perdonar “porque éramos muy jóvenes”. Els altres van
seguir examinant-se a Bilbao més temps, però nosaltres
a partir de tercer curs ja vam poder estudiar a Barcelona.
Però és clar, tota aquella moguda de primer i segon curs
va ser molt forta. 

En la relació d’estudiants expedientats d’Econòmiques
el 1966 hi surten noms com Salvador Barberà, Joan Cla-
vera, Pere Gabriel, Emili Gasch, Andreu Mas-Colell, Al-
fredo Pastor, Pau Verrié, Carles Gasòliba, Mercè Sala,
Francesc Bonamusa, Albert Broggi i un llarg etcètera... 
El Sindicat Democràtic va ser una cosa impressionant, per-
què els seus líders, els delegats de facultat, eren els millors
estudiants, eren els que treien matrícules d’honor. A Me-
dicina, a Dret, a Arquitectura... eren els millors. I a Eco-
nòmiques també. En Mas-Colell, que en aquella època li
dèiem l’Andreu Mas, o l’Alfredo Pastor eren unes persones
brillantíssimes. Va ser un moviment d’una força enorme.    

De tota manera, vostè sembla circumscriure aquella ‘ebu-
llició’ als dos primers cursos de la carrera. Què va passar
després? 
Després, a partir de tercer curs, hi ha una solitud. Les
sancions als estudiants, les ruptures internes dins del
PSUC, amb els pro-xinesos, fan que comenci a haver-hi
un procés de molt dolor, en el sentit de no sentir-te
partícip d’un projecte en el qual fins aleshores t’havies
implicat del tot. Al PSUC va haver-hi uns enfrontaments
duríssims, que jo vaig viure molt malament, i me’n vaig
anar apartant. En acabar la carrera, ja no militava al
PSUC. 

Però és clar, en el moment que t’apartaves, quedaves
sol, perquè no era ben vist. I després de tota aquella ebu-
llició hi ha un procés de soledat, que per sort o per des-
gràcia, no s’ha traduït en la vida professional. Però van
ser uns anys personalment dolents, que a més van
coincidir amb el fet que, pràcticament en el moment que
vaig acabar la carrera, la meva mare va caure malalta, i
va estar dos anys fins que finalment va morir. Llavors,
entre aquest final de la carrera aïllat, i haver-me de
dedicar a la mare, em vaig sentir apartada de tot plegat.
Després he tingut bona relació amb la gent del PSUC,
però no ha sigut mai allò de dir “som els amics de sem-
pre”, això no. Jo he fet una vida més meva, no tan vin-
culada, i sense cap militància.
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I un cop acabada la carrera, comença la vida professional. 
La vaig començar amb una primera feina, que ja em va
marcar, al servei d’estudis de la Caixa de Sabadell. Allà
buscaven economistes per fer estudis dels dos Vallesos,
i vaig entrar-hi gairebé com a becària.  

El meu home —llavors érem nòvios, és clar— el va
fitxar en Fabià Estapé i se’l va emportar a Madrid, a l’O-
ficina del Plan de Desarrollo [1971-74]. Érem del mateix
curs, encara que ell [Josep M. Cortina] era una persona
que no s’havia significat políticament, i a mi això em va
ajudar... Ell s’hi va estar tres anys a Madrid, però jo em
vaig quedar a Barcelona, cuidant la mare, i quan ella va
morir [el 1972, als 50 anys], al cap d’un any ens vam
casar i llavors me’n vaig anar amb ell a Madrid, on vaig
treballar en un altre servei d’estudis, en aquest cas del
Banco de Crédito Local, que dirigien uns economistes
catalans. Però només vaig estar-hi sis mesos i vam tornar
cap a Barcelona. 

En Josep Maria, el meu home,va considerar que havia
acabat una etapa de relació intensa i apassionant però
dura amb l’Estapé, perquè l’Estapé era fantàstic, era una
força de la natura, però al mateix temps era molt deman-
dant i també molt egocèntric. I en Josep Maria va decidir
que ja no hi tenia res més a fer. Un diumenge vam
comprar La Vanguardia, i vam trobar un anunci d’una
entitat financera de Barcelona que buscava un eco -
nomista. Era el Banc Industrial de Catalunya; el van
agafar, i vam tornar cap a Barcelona. Jo vaig arribar sense
feina, però de seguida me’n van oferir una al Servei d’es-
tudis de Banca Catalana, que dirigia l’Artur Saurí i on
hi havia en Miquel Rubirola, i també l’Antoni Castells,
en Ferran Sicart i altres economistes. Jo hi vaig entrar,
però no al servei d’estudis pròpiament, sinó al centre de
documentació que hi tenien vinculat. I allí vaig estar fins
a la crisi de Banca Catalana. Allà va ser on vaig començar
a aplicar els coneixements que tenia de la carrera, envol-
tada d’una gent que eren molt bons tots, i al mateix
temps vaig aprendre a escriure en català! La nostra for-
mació havia estat tota en castellà. I havíem de tenir un
castellà perfecte, perquè en Jordi Nadal, a primer curs
d’Econòmiques, et suspenia si feies una sola falta d’or-
tografia!

Em consta que li va passar a l’Enriqueta Fontquerni, que
en un examen va escriure extranjero amb g i en Nadal
la va suspendre! 
Encara ara, quan haig d’escriure fluid, ho haig de fer en
castellà... Però els anys del servei d’estudis de Banca Ca-
talana van ser fonamentals per aprendre a escriure en 
català; a més, teníem una correctora de català fantàstica,
la Maria Teresa Vial, que no sortia res que no passés per
ella, i que no només ens corregia, sinó que ens explicava
el perquè de la correcció. Va ser una escola de català total,
una faceta que jo tenia coixa. I també aprendre a redactar,
perquè a la Facultat evidentment escrivíem, però la for-
mació d’aquest país no és una formació de redacció, com
ho és a França, en absolut. I allà havíem d’escriure bé,

encara que estiguéssim parlant d’un tema tècnic, com Pa-
lafrugell i la indústria surera. Va ser una escola important
per a mi. Però va venir la crisi de Banca Catalana, i el
primer que van desmuntar va ser el Servei d’Estudis. Ens
van indemnitzar i ens en vam anar cap a casa.

I què va fer?
Aleshores van sortir unes oposicions per al centre de do-
cumentació de TV3, que s’acabava de crear. Era l’any
1982. M’hi vaig presentar, vaig aprovar i vaig entrar a
TV3 com a documentalista —una feina que ja havia fet
a Banca Catalana. Però al cap d’un mes de ser a TV3,
em van oferir si volia anar a la Generalitat a muntar un
servei d’estudis d’Habitatge. Aquesta va ser la disjuntiva
de la meva vida: si hagués declinat l’oferiment, hagués
seguit a TV3 i no sabria res d’habitatge. La feina de do-
cumentalista era molt interessant, perquè en aquell mo-
ment TV3 era realment apassionant, tot s’inventava cada
matí. No era, doncs, una decisió fàcil, perquè TV3 era
molt atractiu, però la Generalitat també naixia, tot naixia
aleshores, i em vaig decantar per crear un servei d’estudis
d’habitatge.  

En el Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques?
Sí. Aleshores el conseller era en Josep M. Cullell i el di-
rector general en Joan Ràfols, que és el que em va oferir
d’anar a muntar el servei d’estudis. Aquí comença, l’any
1982 i no pas abans, la meva trajectòria en el camp de
l’habitatge. I no perquè tingués una especial vocació per
allò. No m’ho havia plantejat mai. I ha sigut aquesta es-
pecialització meva en aquest camp el que fet que hagi ar-
ribat on he arribat. 

S’hi va estar prou temps, fins al 1998. Què hi feia? 
La meva feina era crear unes bases de dades estadístiques
adequades perquè les decisions polítiques que es pren-
guessin estiguessin al més fonamentades possible. Però
al mateix temps va anar esdevenint una feina d’assesso-
rament per al responsable polític de torn, per veure si
una determinada política estava o no ben fonamentada,
o si era millorable o no, i va arribar un punt, l’any 1998,
que jo no estava d’acord amb el que feien, i vaig decidir
marxar. Sembla que d’un lloc de funcionària no en marxa
ningú, però jo no estava còmoda amb el que plantejaven
aquell govern, presidit encara per Jordi Pujol. A més,
tenia dos fills, tot i que ja eren grans, i vaig pensar que
viuria més tranquil·la. 

Quan vaig decidir marxar, el president de l’Associació
de Promotors i Constructors d’Edificis, que era l’Enric
Reyna, em va oferir d’anar-hi a muntar un servei d’es -
tudis. Li vaig dir que sí, per a sorpresa de gairebé tothom.
Vaig pensar que la meva especialitat era muntar serveis
d’estudis. Però en aquest cas, em vaig equivocar, no vaig
encaixar bé dins d’aquella organització. I al cap de sis
mesos vaig decidir que no podia seguir. Quan l’hi vaig
dir que me n’anava, en Reyna es va enfadar moltíssim.
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Tant és així que llavors jo vaig muntar una oficina pròpia,
vaig estar cinc anys, del 1998 al 2003, amb un servei
d’estudis propi, meu, i durant aquests cinc anys vaig estar
totalment vetada per part dels promotors, que no em
van encarregar mai res, i a més tenien prohibit parlar de
mi! Però em va ser igual, perquè sense ells vaig tenir tal
nivell d’encàrrecs, de totes les associacions públiques
d’habitatge d’Espanya, de totes les cooperatives d’habi-
tatge, dels sindicats, d’altres privats, etc., que és l’època
de la meva vida en què he treballat més. Un dels encàrrecs
més determinant que vaig rebre va ser l’elaboració d’un
llibre sobre les polítiques d’habitatge en una perspectiva
europea comparada, que em va fer la Fundació La Caixa.
Aquest llibre és a la base de totes les meves reflexions i
propostes posteriors.

Però llavors, l’any 2003 les esquerres arriben al Govern
de la Generalitat, es constitueix el govern ‘tripartit’, i la
conviden a formar-ne part.
Per a sorpresa meva! Jo estava molt vinculada amb Ini-
ciativa per Catalunya, malgrat que no militava des de la
universitat, però el meu cor sempre ha estat allà. Jo havia
treballat en molts projectes amb en Salvador Milà i amb
en Ricard Fernàndez [el nou conseller de Medi Ambient
i el nou secretari d’Habitatge], i ells em van cridar. Em
van dir que tindrien Habitatge com a responsabilitat dins
del Govern, i que, si jo volia, tot allò que predicava des
de feia anys, podia aplicar-ho des d’allí. Per a mi va ser
molt emocionant. Perquè una cosa és estar llegint
literatura d’arreu de com s’han de fer les coses, i l’altra
tenir la possibilitat d’intentar materialitzar-les. I vaig dir
que sí, tot i que va ser complicat, perquè havia de tancar
el despatx per una qüestió d’incompatibilitat. La gent
que treballava amb mi, els encàrrecs que tenia, se’ls va
quedar un altre gabinet d’estudis. I vaig entrar a la Ge-
neralitat, primer com a directora general i, ja en el segon
mandat, com a secretària d’Habitatge. Per a mi, és una
etapa importantíssima. 

Ara, m’han donat la Creu de Sant Jordi, pel que he fet
en el camp de l’habitatge, però el que haurien de fer és do-
nar-me una puntada de peu al cul: perquè no hem solu-
cionat res, i l’habitatge segueix sent un gran problema...

Ara hi entrarem, però parlem primer del que va fer, o
poder fer. 
En aquell moment, vam intentar que la qüestió de l’ha-
bitatge deixés de ser un problema: va ser l’època en què
vam tenir més recursos, més voluntat política i més ca-
pacitat de poder fer. Això, malgrat que estàvem immersos
en la bombolla immobiliària i les seves terribles conse-
qüències! Però, des d’un punt de vista personal i profes-
sional, va ser apassionant. Poder estar allà on es cou el
que es pugui fer i el que no es pugui fer, per a bé i per a
mal. Quins són els límits d’allà on pots arribar. 

En el govern ‘tripartit’, Habitatge es va adscriure al De-
partament de Medi Ambient, que era a mans d’ICV i di-

rigit per Salvador Milà —el qual, per cert, devia ser dels
consellers rebuts amb una més gran hostilitat, dins d’un
govern que ja era rebut amb prou hostilitat per part de
l’oposició i de la majoria de mitjans de comunicació...
En Salvador Milà va batre el rècord de ‘semàfors
vermells’ a La Vanguardia. Cada dia n’hi fotien un! Va
ser un autèntic placatge. Respecte a Medi Ambient, però.
A Habitatge ens donaven ‘semàfors verds’. Però en Medi
Ambient, el van crucificar, fes el que fes. És una persona
excel·lent, treballadora i conscient, que no es mereixia
el que li van fer.

Parlem doncs de les polítiques d’habitatge. L’article 47
de la Constitució Espanyola diu que “tots els espanyols
tenen dret a gaudir d’una vivenda digna i adequada”, i
afegeix que els poders públics han de regular el sòl, per
impedir-ne l’especulació. Probablement no deu ser pas
l’únic article de la CE que s’incompleix...

La regulació del sòl és clau: és la mare dels ous en el
tema de l’habitatge. La Constitució ho diu, però malgrat
això, establir qualsevol normativa que afecti el sòl, és
com pujar l’Everest, és una cosa que mou cel i terra. 

Nosaltres som hereus d’una època, d’un segle XX, que
pràcticament ha considerat que la satisfacció de la ne-
cessitat de l’habitatge —llavors no era ni tan sols consi-
derat un dret— estava en mans privades. No és que el
franquisme no fes habitatge, perquè en va fer, però en
quantitats petites comparades amb altres països. El fran-
quisme va fer el que en deien ‘habitatge de protecció ofi-
cial’. L’HPO és, en el 95 % dels casos, produït per pro-
motors privats, que, a canvi d’una subvenció de l’Estat,
ajusten el preu de l’habitatge. L’esquema a Espanya era
aquest: es necessitaven moltíssims habitatges, el segle
XX és el segle de les grans construccions a Madrid, a Ca-
talunya, al País Basc. Amb tots els moviments migratoris
interiors i la recuperació de després de la Guerra Civil,
fa falta construir moltíssim, i l’Estat el que fa és donar
una subvenció a canvi de la qual els constructors fan els
habitatges a un preu que fixa l’Administració. Això és
la Protecció Oficial. La majoria d’aquests habitatges eren
de venda, a un preu prou baix.

Però cap concepció que l’Administració hagi de proveir
habitatge públic.
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Això és molt minoritari. A Catalunya, quan vam obtenir
les competències l’any 1982, el parc d’habitatge públic
que va rebre l’Incasòl [Institut Català del Sòl] eren 75.000
habitatges. D’un parc de 3 milions d’habitatges. O sigui,
n’hi havia, però poquíssims. El lloc d’Espanya on n’hi
havia més era Andalusia, uns 150.000. Això ho compares
amb els milions d’habitatges públics de França, d’Ale-
manya o d’Anglaterra... 

L’HPO no és, doncs, una propietat pública: és una
propietat privada a la qual s’estimula que ofereixi un
preu determinat per a la venda. Els estudis retrospectius
que hem fet ens diuen que si tot aquest habitatge protegit
hagués sigut mantingut com a protegit, encara que fos
dins l’àmbit privat —és a dir, que jo me’l puc vendre però
l’he de vendre al preu que em marca l’Administració—,
doncs en aquest moment tindríem a la vora de 7 milions
d’habitatges protegits a tot Espanya. A Catalunya serien
de l’ordre de 800.000 o 1 milió. Però això no va ser així,
sinó que aquests habitatges, passats els anys, deixaven
de ser protegits. Amb la qual cosa comencem el segle
XXI amb què tota aquesta producció del segle XX s’ha
privatitzat i, a més, s’ha liberalitzat. Per tant,  arrenquem
el segle XXI de zero. No tenim oferta: ni pública, ni as-
sequible privada. 

Una altra cosa que va fer el franquisme, i que devia tenir
una incidència important, va ser congelar els lloguers de
l’habitatge.
Això ha tingut unes conseqüències que encara ara
paguem. El franquisme s’ho podia permetre, perquè els
propietaris no podien obrir la boca. Van entendre que si
s’apujaven els lloguers, allò seria un drama. Un drama
que ja havia passat abans de la República, en els anys
1920, quan la gent era desnonada perquè no podia pagar
el lloguer —això ho explica molt bé la Mercè Tatjer, que
la gent anava per Barcelona amb un carro carregat amb
matalassos i tot d’estris, buscant un pis més barat. Per

evitar-ho, en els anys quaranta Franco decideix que els
propietaris no poden apujar els lloguers. Els congela i
els regula. Això va afavorir l’inquilí, però va fer que al
cap d’uns vint o trenta anys els habitatges de lloguer gai -
rebé desapare gues sin. Perquè els propietaris, així que po-
dien, se’ls venien per impossibilitat de mantenir-los. 

Això va comportar una pèrdua del parc d’habitatges
de lloguer. Que, a més, no va ser substituïda amb noves
inversions en lloguer, perquè pràcticament tot el que es
va fer, va ser per a la venda. I ho estem pagant caríssim,
perquè quan ara es parla de regulació dels lloguers,
sorgeix tota la dreta en pes dient: “Anatema!” I ara estem
en peu de guerra amb aquest tema. Jo estic convençuda
que la solució de la política d’habitatge no és el control
dels lloguers, sinó que és fer política d’habitatge, però
entenc que es proposi un cert control dels lloguers en els
preus actuals, que no són els que es cobraven en els anys
del franquisme, uns controls temporals i territorialment
acotats d’uns lloguers amb els quals els propietaris poden
viure perfectament. Penso, fins i tot, que caldria fer po-
lítiques d’estímul perquè els abaixessin. Però bé, llavors
sorgeix tot aquest corrent d’opinió, que té raó, que diu
que al segle XX això va ser nefast, i que ara tornarà a
ser nefast. 

O sigui que el que va passar amb el control i con -
gelació de lloguers en el franquisme ens marca el debat
actual. Va ser una bona política per als inquilins, però
va ser una mala política per al foment d’una oferta de
lloguer, d’un interès pel lloguer, que en aquest país va
desaparèixer. És més: ara fer lloguer és considerat una
activitat d’alt risc. Si un promotor vol fer lloguer, els
bancs no l’hi financen. L’ICF s’ha hagut d’inventar una
línia de finançament per poder finançar operacions que
la banca privada no vol fer, perquè estan impregnats de
la idea que el lloguer és altament perillós, que la gent no
paga... És un país on hem destruït la cultura del lloguer.

O sigui que arrenquem el segle XXI amb una sèrie de
xacres que ens venen del segle XX. 

I l’arrenquem, també, amb la descomunal bombolla im-
mobiliària que es va produir a Espanya en els anys del
tombant de segle.
Són deu anys: del 1997 al 2007. Una bombolla a l’ame-
ricana, com no n’hi ha cap altra a Europa. Això ens porta
al debat sobre el sòl, al que diu la Constitució. La gran
pujada de preus de la bombolla immobiliària va ser de-
guda als preus del sòl. El que realment va pujar durant
la bombolla va ser el preu del sòl, perquè els costos de
construcció no diré que no pugessin, però l’input bàsic
que condiciona la producció d’habitatges és el sòl. 

Recordo un dia a Girona, l’any 2004 o 2005, que ens
van dir que aquell dia s’havien doblat els preus dels ha-
bitatges a la ciutat. Què vol dir? Doncs que una finca
que fins ahir es venia per tant, avui ha vingut un com-
prador exterior i n’ha pagat el doble. I per què n’ha pagat
el doble? Doncs perquè preveu que, quan acabi els pisos,
ell també els vendrà pel doble. Encara que hi ha qui opina

Als anys 40, Franco decideix
que els propietaris no poden
apujar els lloguers. Els congela
i els regula. Això va afavorir
l’inquilí, però va fer que al cap
d’uns vint o trenta anys els
habitatges de lloguer gairebé
desapareguessin. Perquè els
propietaris no els podien
mantenir i se’ls venien.
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el contrari, era la repercussió del sòl la que determinava
aleshores la pujada dels preus. Per tant, calia fer una po-
lítica de sòl.

I això, no s’havia de fer des d’un altre Departament, el
de Política Territorial?
Nosaltres, com a Habitatge, no estàvem al Departament
de Política Territorial, sinó que érem a Medi Ambient.
Per tant, els que havien de prendre les decisions sobre el
sòl eren en Quim Nadal i l’Oriol Nel·lo. I, doncs, el PSC.
Això va generar friccions, a l’inici, per aplicar a Cata -
lunya el que se’n diu ‘reserves de sòl per a habitatge pro-
tegit’, una figura que s’havien inventat els bascos, uns
deu anys abans, i que consisteix a dir que, en un sòl que
no és públic —la immensa majoria— i que sigui residen-
cial, el promotor està obligat a destinar-hi una part a ha-
bitatge protegit. Això, per a mi, és un concepte revolu-
cionari, perquè és una obligació que t’imposo a tu sobre
un sòl que és teu, privat. És a dir, va totalment en contra
de la propietat privada. Els bascos s’ho van inventar
abans de la bombolla, quan van veure que, al preu que
els sortia el sòl, no es podia fer vivenda protegida. 

Això els ho van recórrer al Tribunal Constitucional,
diverses vegades, i cada vegada els ho tombaven. Però
l’any 1995, amb alguna modificació que devien fer, els
ho van aprovar. I a partir d’aleshores es va obrir a
Espanya aquesta figura. Al País Basc, com que ells són
així, van dir que el 75 % del sòl privat residencial seria
per a habitatge protegit. Nosaltres aquí, des de l’oposició,
ja vam dir d’incorporar aquest concepte, però quan va
començar la bombolla, CiU no en va voler sentir a parlar,
i quan finalment es va introduir al 2002, les reserves per
a habitatge protegit eren d’un 20 %. Quan vam entrar
al Govern, vam dir que havíem d’anar al 40 %. Però el
PSC ho va considerar excessiu, i ens vam quedar amb
un 30 %, que era un 20 protegit i un 10 concertat. 

Però aquesta era la clau: aconseguir tenir sòl a un preu
que fos possible construir-hi al damunt habitatge protegit.
Era l’única manera que vèiem: crear com dos mercats.
El mercat lliure, embogit, respecte del qual no podíem
fer res, i un mercat protegit que calia crear i que, ideal-
ment, si acabava tenint un volum suficient, el sol fet
aquest ja contrapesava l’altre, i a més donava sortida a
les persones que no podien arribar al del mercat lliure.
Això es va aprovar l’any 2004, però, és clar, mobilitzar
aquests sòls no es fa d’un dia per l’altre. De manera que,
quan tot això va començar a funcionar, i vam elaborar
la Llei del Dret a l’Habitatge —i inclús, des del mateix
Departament de PTOP, quan es va veure que la cosa em-
pitjorava, es van crear les ‘àrees residencials estratè -
giques’, les AREs, on ja s’incrementaven fins al 50 % les
reserves de sòl per a habitatge protegit—, doncs ja érem
al 2007. És a dir, a l’any que esclata la bombolla. De ma-
nera que malgrat tot aquest bagatge instrumental que
havíem anat creant —les reserves de sòl per a habitatge
protegit, les àrees residencials estratègiques, el Pacte Na-
cional per l’Habitatge, la Llei del Dret a l’Habitatge, tot

això és de l’any 2007— esclata la bombolla i tot se’n va
enlaire. Els promotors queden entrampats amb el que
tenien construït, i ja no hi ha ningú que es dediqui a fer
habitatge protegit. Llavors comença una política d’ha-
bitatge que vam anar mantenint fins al 2010, fent habi-
tatges de lloguer, però a partir del 2011 [amb el canvi de
govern a la Generalitat] simplement desapareix la política
d’habitatge. Desapareix, i queda substituïda per una po-
lítica assistencial. La política de les emergències. 

L’emergència més gran deriva de la gran quantitat de
gent que aleshores perd l’habitatge, en no poder afrontar
el pagament de la hipoteca.
És aleshores, efectivament, que apareix el fenomen —
que no havíem conegut mai amb aquestes dimensions
multitudinàries— de la gent que perd l’habitatge. La
qüestió dels desnonaments va prendre una importància
enorme, i llavors la política estructural —que és la que
anàvem creant, que tingués continuïtat i al cap d’uns
anys donés uns resultats— es va frenar i es va substituir
per polítiques d’ajudar les famílies a pagar, buscar habi-
tatges d’emergència, etc. Unes polítiques que, en cap cas,
no ataquen el fons del problema. 

Ara es torna a plantejar el fons del problema, però és
que fa deu anys que parlem d’això, i són, per dir-ho així,
deu anys perduts! Perduts per fer una tasca més fonda,
que pugui establir les bases de com es pot aconseguir fer
habitatge assequible per a la gent. Per això seguim estant
molt malament: tenim l’instrumental, però no l’hem des-
plegat. Tenim la caixa d’eines, però no l’obrim.  

En relació amb això, hi ha la qüestió dels centres històrics
de moltes poblacions catalanes (Lleida, Manresa,
Tortosa, i tantes altres), que es troben amb un parc d’ha-
bitatges envellit i abandonat, amb edificis sencers que
necessiten ser rehabilitats i que potser podrien alleujar
la manca d’habitatge assequible. La Llei de Barris que,
hi estarem d’acord, va ser un dels llegats més positius del
govern ‘tripartit’, va servir al respecte? 
La Llei de Barris va ser una llei molt important. L’havia
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Fa deu anys que parlem 
de com fer front a la qüestió 
de l’habitatge, i són deu anys
perduts! Perduts per fer una
tasca més fonda, que pugui
establir les bases de com es
pot aconseguir fer habitatge
assequible per a la gent.
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preparat l’Oriol Nel·lo [en els anys del ‘govern a l’ombra’
de Maragall], i quan el 2003 arriba la Govern la va treure
immediatament del calaix i el 2004 ja la va poder
aprovar; en canvi, la Llei de l’Habitatge va trigar quatre
anys, fins al 2007. Aquella llei era molt bona des del punt
de vista de la millora del barri, però no entrava en la re-
habilitació dels habitatges: no entrava a l’interior de l’e-
difici. Aquí també hi va haver com una divisió: els de
PTOP arribaven a la pell de l’edifici, i llavors entràvem
els de Medi Ambient per a l’habitatge. Jo, que estava
molt a la vora d’ICV i em va agradar molt que m’ho de-
manessin, sempre he considerat un error separar
Habitatge de Política Territorial: Habitatge no s’hauria
d’haver mogut de Política Territorial, perquè era treure-
li la vinculació amb els temes de territori i de sòl, que és
fonamental. Però després aquest error s’ha anat perpe-
tuant, i quan va entrar ‘el govern dels millors’ van posar
Habitatge a Administracions Públiques, i ara està amb
Drets Socials! A l’Ajuntament de Barcelona, ja els ho
vaig dir, quan va entrar l’Ada Colau, que s’equivocaven
separant Habitatge d’Urbanisme, però també el van posar
a Drets Socials. La pressió de les emergències de desno-
naments era, i és encara, molt forta a Barcelona... Però
les promocions d’habitatge protegit han estat set anys
aturades o al ralentí. Per a mi és un error històric: Ha-
bitatge ha d’estar a Territori. 

El que jo vaig fer al Govern va ser, precisament,
integrar totes les polítiques d’habitatge en un sol lloc. El
procés invers és, al meu parer, un error. Un error que veig
que perdura en la filosofia dels Comuns... A la nostra
època de govern, jo hauria estat encantada de treballar
amb en Quim Nadal a Política Territorial. És més, les re-
unions de l’Incasòl per a mi eren tremendament enriqui-
dores. En Salvador Milà i en Quim Nadal s’asseien un a
cada costat i jo pensava: amb aquests dos homes, anem
a Amèrica! Però políticament es va fer aquella separació,
i vam fer tot el que vam poder. 

I on som, ara?
Doncs ara som una mica allà on érem, perquè estem amb
la idea que s’ha de construir habitatge de lloguer, però
els sòls de reserva necessaris per fer-lo no s’estan mobi-
litzant, fa falta una inversió que no s’està fent, i per tant
el poc que es fa és sobre sòl públic. Estem parlant de
quantitats molt petites dins el que seria una provisió nova
d’habitatge de lloguer assequible. Per tant, és un volum
d’oferta irrellevant per poder fer front al problema. Si
volem optar per la via de produir de nou, ho tenim ma-
lament. Solució? Controlem els lloguers de l’habitatge
privat! I llavors, és clar, tenim oberta una guerra, que es
farà encara més visible aquest últim trimestre, amb la
Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, perquè els ajun-
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taments estan esperant una llei estatal que els doni un
paraigua legal per a controlar els lloguers. I tots els que
no volen control de lloguers estan esperant, també, la
llei per portar-la al Tribunal Constitucional l’endemà
mateix que s’aprovi. 

O sigui que tenim un problema per al qual no veig altra
solució —com no la vaig veure quan vaig estar al Govern—
que és fer un consens d’estat. Jo no hauria aprovat la Llei
del Dret a l’Habitatge si no hagués fet en paral·lel el Pacte
Nacional per l’Habitatge. No ens n’hauríem sortit. Perquè
hi havia molts temes on calia que alguns entenguessin que
en alguna cosa havien de cedir. Crec que ara estem en el
mateix punt. Si no hi ha un pacte en el tema de l’habitatge
—i no soc ingènua, avui dia amb el PP és impossible pac-
tar-hi res—, no se’n sortiran. Aquesta Ley Estatal de la Vi-
vienda és, des del meu punt de vista, totalment innecessària,
excepte per donar aquest paraigua legal. Però tot el des-
plegament d’aquesta llei a Catalunya ja el tenim: tenim
tota la legislació del 2007 i les que s’han aprovat poste-
riorment. Aquesta llei estatal portarà una polseguera
enorme, unes batalles enormes, i no solucionarà res, quan
el que es necessita és incrementar el pressupost públic a
l’habitatge, per poder fer inversions en rehabilitació i en
obra nova des del punt de vista del lloguer. Aquest hauria
de ser el consens: els pressupostos públics per a habitatge
haurien d’estar al voltant de l’1 % del PIB, que no hi són,
i que és la mitjana europea, entre el 0’6 i l’1 %, i amb això
es podria fer molta feina. Des d’ajudar a pagar els lloguers,
ajudar els promotors a fer habitatge de lloguer, ajudar la
rehabilitació... això és el que s’hauria d’aconseguir! I després
que organismes com l’ICO n’assegurin el finançament. En
això es podria arribar a un acord? Sí. En el tema de la re-
gulació dels lloguers s’ha arribat a algun acord? No. Hi
haurà bufetades? Sí. Una llàstima, perquè tot això és perdre
el temps. I van passant els anys, i no ho resolem. Estem en
un moment que caldria, per sobre de tot, un acord, un
acord en temes essencials, però jo el veig molt lluny.

Mentrestant, el panorama econòmic empitjora amb la
inflació.
El que no preveiem és que hi hauria una guerra a Ucraïna,
ni preveiem la inflació que hi ha. Ara mateix, des de la
fundació Hàbitat3, tenim converses amb tres ajuntaments
per fer promocions de lloguer en sòl públic: Sant Just
Desvern, el Prat de Llobregat i Barcelona. Per a nosaltres
és una experiència nova, no hem fet mai. Tenim finan-
çament de l’ICF, però ara ens diuen que ja no serà a un
tipus d’interès fix, que ja ens podem oblidar dels tipus
d’interès molt baixos i fixos dels darrers anys. Amb la
qual cosa ens estem estudiant si ho podem fer o no,
perquè correm el risc que d’aquí a uns anys els tipus
siguin tan alts que no puguem retornar el préstec. Cal
tenir en compte que nosaltres calculem un lloguer molt
barat, d’uns 200 euros! Per tant, ara tenim una inflació
que feia moltíssim que no teníem; i una pujada dels costos
de la construcció. O sigui que més aviat tenim la sensació

que aquests últims quatre o cinc anys els hem perdut.
Anys perduts en què s’haurien hagut de fer coses
aprofitant que teníem unes condicions financeres molt
bones. 

Per tant, no hi ha un horitzó en què es pugui veure
que les coses es puguin encarrilar, sinó que, al contrari,
hi ha moltes dificultats. Així és com ho veig, i això que
soc una persona normalment optimista, en el sentit de
pensar quins són els mecanismes per aconseguir les coses.
És com si s’anés confabulant tot. Crec que una de les
conseqüències de la crisi actual és que no tindrem
habitatge de lloguer protegit. El nou panorama econòmic
internacional marca una incertesa de futur i, és clar, fer
lloguer és comprometre’t a futur; fer habitatges per
vendre és compromès, però al cap de tres anys, si els has
venut, recuperes el capital; però amb el lloguer no. Són
inversions a llarg termini que necessiten un horitzó tem-
poral d’una certa estabilitat. O sigui que no és un context
que faci pensar que les coses siguin fàcils de millorar. 

Aquesta dificultat enorme d’accés a l’habitatge fa que
molta gent jove, a la trentena, estiguin vivint en pisos
compartits, perquè és l’única manera de poder-ne pagar
el lloguer. I aquesta situació conviu, al mateix temps,
amb l’existència de molts pisos buits. 
La qüestió dels pisos buits, a l’època en què jo vaig estar
al Govern, va ser una de les grans batalles. Tant és així
que un dels temes pels quals la Llei de l’Habitatge va
estar a punt de no ser aprovada era perquè vam parlar
de l’expropiació dels pisos buits. Al final vam haver de
treure-ho de la Llei, i vam parlar, en canvi, de
l’expropiació de l’usdefruit, com fan a Dinamarca, en
què si algú té un pis buit l’ajuntament l’hi lloga, expro-
piant-ne l’usdefruit. Va quedar així a la llei. 

Per tant, la gran dificultat de la nostra llei van ser els
habitatges buits. Però vist històricament —jo ja sabia
aleshores que, en contra del que se solia pensar,
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per poder fer inversions en
rehabilitació i en obra nova des
del punt de vista del lloguer.
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l’habitatge buit no era la solució contra la bombolla—
la quantitat d’habitatges buits realment ‘omplibles’, ocu-
pables, era molt petita, perquè molts d’aquests habitatges
eren habitatges decrèpits, en pobles abandonats, etc. En
canvi, el que hem tingut després, l’any 2011, han sigut
els habitatges buits dels bancs. El 2011 és quan es des-
cobreix que els promotors es queden amb tot el parc
construït sense vendre, que passa a mans de les entitats
financeres, amb execució hipotecària, i aleshores sí,
passem a tenir una massa crítica d’habitatges buits molt
important que de cap manera existia quan vam aprovar
la llei. 

I aquest és un pecat, un pecat del qual mai no ens re-
farem, que és no haver abordat el tracte amb les entitats
financeres en el moment del rescat bancari. En aquell
moment, s’hauria d’haver plantejat: “nosaltres us
rescatem, hi posem 73.000 milions d’euros perquè no us
ensorreu, però els habitatges que teniu buits passen a ser
públics”. Era la contraprestació mínima, i era el gran
moment històric perquè Espanya passés a tenir un parc
públic d’habitatge ja fet, construït. Aleshores hi havia el
PP al govern, que per descomptat no ho va plantejar,
però després n’he parlat en ocasions amb el PSOE, i no
sé si el PSOE ho hauria fet... Bé, segur que no ho hauria
fet tampoc. En canvi, això ha estat un problema també
per als bancs, perquè d’aquests parcs buits no saben què
fer-ne, els hi ocupen, els hi destrossen, se’ls venen a uns
fons d’inversió que quan veuen el que han comprat pro-
curen revendre’l a un altre... és una pilota que se la van
passant. I ha sigut una font de problemes per a tothom,
excepte per als quatre que, comprant uns pisos molt bé
de preu i després revenent, han fet el seu negoci. Però a
nivell macro ha estat un problema per al país en general
i també per als bancs. 

A més, ha generat el problema de les ocupacions, que
és un problemot que no existeix enlloc del món, amb
aquestes dimensions —també perquè la dimensió

d’aquest parc buit no hi ha sigut enlloc. L’ocupació de
pisos buits sembla una solució per a famílies que han
perdut l’habitatge, i aleshores la PAH comença a mou-
re-ho, i darrere d’ells comencen totes les màfies, i ara
qualsevol opinió que digui que això no pot seguir així
compta amb l’oposició de la mateixa PAH i dels movi-
ments socials, que diuen que és totalment legítim. Jo, de
legítim, no l’hi veig. Crec que hi hauria d’haver l’Admi-
nistració entremig designant els beneficiaris dels pisos. 

Aquesta mala gestió de la crisi financera i immobiliària
l’estem pagant caríssima, perquè no aprofitem el parc
que existeix, aquest parc es degrada, és font de conflictes
en les comunitats de veïns —perquè els bancs no paguen
els consums d’aigua ni paguen les despeses de comunitat
ni paguen res—, i generen una dinàmica d’accés a l’ha-
bitatge per una via que no és la que hauria de ser, i que
no resol el problema.

S’ha perdut, doncs, la possibilitat que haguéssim tingut
de donar un gir a aquestes insuficiències i a regular tots
aquests mecanismes. És a dir, quan un habitatge està buit,
ens hem de preguntar si no hauria estat millor rebaixar-
los el deute, a la família que l’ha perdut, i que poguessin
seguir en el seu habitatge. Això no es va fer. Els que no
poden pagar, fora. I aquesta gent s’han de buscar la vida
mentre el seu habitatge es queda mort de riure, i es des-
valoritza. És una aberració històrica total, i un preu que
seguim pagant, sense haver resolt el problema. I cada ve-
gada és més difícil, perquè els interlocutors cada vegada
són més del món: abans era el Banc de Bilbao o el de
Santander, ara són uns fons inversors dels quals no se
sap res, ells tampoc no saben el que han comprat, i per
tant establir-hi un diàleg ja entenc que és difícil. Però no
em consta que s’hagi intentat. I seguim convivint amb
aquesta cosa que segueix fent mal des de tots els punts
de vista. 

L’Administració no hi pot fer més?
Catalunya és l’única comunitat autònoma —crec que
després va ser imitada per València i les Balears— que
ha creat la figura del dret de tanteig i retracte: és a dir,
que quan un banc es ven un habitatge ho ha de
comunicar a la Generalitat. Això vol dir que el notari no
pot firmar una operació de venda si no té un certificat
que primer ho ha sabut la Generalitat, que té dret de tan-
teig: és a dir, pot dir que, pel mateix preu, s’ho queda
ella. I té dos mesos per dir-ho. Si la Generalitat diu que
no, hi té dret l’Ajuntament i, si no, una entitat social,
com per exemple Hàbitat3. Quan van fer el decret, vaig
demanar que hi fessin constar les entitats socials.
Nosaltres, a Hàbitat3, n’hem comprat 180, gràcies a
aquest mecanisme: rebem informació dels pisos que es
venen, i si és a un preu que el considerem possible, i amb
finançament de l’ICF, el comprem. Hem comprat pisos
de 20.000 o 30.000 euros, que després hem de rehabilitar,
amb el finançament de l’ICF, i els lloguem a famílies que
ens determinen els ajuntaments o les entitats socials, i
que són lloguers de 80 o de 100 euros. 

Un pecat del qual mai no ens
refarem és el de no haver
abordat el tracte amb les
entitats financeres en el
moment del rescat bancari. En
aquell moment, s’hauria
d’haver plantejat: “nosaltres us
rescatem, però els habitatges
que teniu buits passen a ser
públics”.
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En comprar aquests pisos, ens hem trobat amb anèc-
dotes increïbles. Ho vaig explicar en un article a l’Ara:
vam comprar un pis a Vilafranca del Penedès, on tenim
conveni amb l’Ajuntament, que sempre ha estat molt so-
cial. Quan el vam haver rehabilitat, ho vam comunicar
a l’Ajuntament perquè hi assignés una família. I quan la
família va arribar al pis, es van posar a plorar: era el pis
que havien perdut deu anys enrere, quan els van desnonar
perquè no podien pagar una hipoteca de 200.000 euros.
Nosaltres l’havíem comprat per 20.000. Si a aquesta fa-
mília els haguessin fet la rebaixa del deute —com han
hagut de fer per nassos, perquè passar dels 200.000 als
20.000 pels quals el vam comprar vol dir que el pis estava
clarament desvaloritzat—, no hauria tingut el drama
d’haver de marxar de casa seva, aquest pis no hauria
quedat buit amb el risc que l’ocupessin, no s’hauria mal-
mès... Per a mi, aquest cas exemplifica exactament el
problema. Els bancs es creuen molt llestos i es pensen
que vendran el pis en quatre dies, i no, han passat deu o
dotze anys i no l’han venut. És un error majúscul per
part de tots. 

El dret de tanteig ha sigut un mecanisme molt bo. Però,
és clar, la Generalitat no ha tingut capacitat financera
suficient per poder exercir totes les compres, que és el
que hagués hagut de fer. Això ens porta novament a la
qüestió pressupostària, i és que no es pot fer política
d’habitatge sense recursos. 

Ja ha esmentat la Fundació Hàbitat3, que vostè presideix,
però abans m’agradaria preguntar-li pel seu pas, després
de deixar el Govern, per Càritas, una entitat depenent
del bisbat de Barcelona, on vostè es va ocupar un temps
de la qüestió de l’habitatge i també de la infantesa. Més
d’un se’n devia sorprendre... 
Cal dir que jo hi vaig estar com a professional, sense cap
vinculació religiosa. Després del canvi de Govern a la
Generalitat, el 2011 em vaig trobar al carrer. Aleshores,
el director de Càritas, que m’havia conegut del Pacte Na-
cional per l’Habitatge, em va trucar i em va preguntar a
què em dedicaria. Jo ja havia fet els papers per a un con-
veni amb la Seguretat Social per finançar-me jo mateixa
els dos anys que em faltaven per a la jubilació, però ell
em va proposar d’anar a treballar a Càritas i li vaig dir
que sí. Vaig desfer-me del conveni amb la Seguretat
Social, i em van contractar (no era una feina voluntària).
M’hi vaig estar quatre anys, fins que hi va haver un canvi
en la direcció de Càritas, i els nous plans que volia im-
pulsar ja no els vaig veure tan clars, jo ja en tenia 67 i
em vaig jubilar. 

Per a mi, va ser una experiència important, perquè
aquesta part més social no la coneixia. Els de Càritas em
van dir que voldrien fer més del que feien, i volien que
jo els ajudés a fer-ho. Els vaig proposar que donessin més
vitalitat a la Fundació que tenia Càritas, també vam mun-
tar una oficina de mediació per a gent que no podia pagar
l’habitatge, on hi havia advocats i economistes que aju-
daven, de forma voluntària, les famílies a interlocutar

amb els bancs. És una cosa que jo ja ho havia muntat a
la Generalitat amb l’OfiDeute. I vam fer vàries coses més.
Jo n’estava molt contenta. I va ser important perquè hi
vaig viure tot el món de les fundacions, que va ser
l’embrió del que després ha sigut Hàbitat3. També em
va ajudar a ser més coneguda en l’anomenat ‘tercer
sector’, en el món social i de les entitats. A més, d’alguna
manera és com si completés el cercle: havia estat a la Ge-
neralitat, després amb els promotors, etc., i vaig acabar
en el món social. 

O sigui que ha vist la qüestió de l’habitatge des de tots
els punts de vista!
Tot l’espectre, sí. 

I un cop jubilada, no s’ha quedat pas a casa...
No, quan em vaig jubilar el 2014, des de la Taula del
Tercer Sector ens vam preguntar què podia fer el ‘tercer
sector’ en relació a l’habitatge. I vam decidir crear una
fundació, com la de Càritas, però més oberta, per atendre
les necessitats de totes les entitats socials. I la presidenta
de la Taula, que aleshores era l’Àngels Guiteras, em va
dir que aquesta Fundació, si l’havíem de tirar endavant,
l’havia de presidir jo. Vaig dir que sí, perquè una
presidenta sol ser una senyora que apareix el dia de
Nadal per felicitar les festes. I no ha estat exactament
així... Però és molt gratificant, i et fa estar absolutament
al dia. I com que jo em sento exactament com l’any 2004,
perquè tinc la sort de trobar-me bé, doncs m’hi dedico
molt. L’equip és molt bo i és un projecte que, com diu la
frase aquella, l’estem tirant endavant perquè no sabíem
que era impossible. Perquè és molt difícil, el que estem
fent, però també molt interessant i a mi em manté molt
viva.

Quina mena de fundació és, Hàbitat3, i quin objectiu té?
És una fundació del tercer sector i el seu objectiu és fer
habitatge social; els patrons són federacions del tercer
sector, més cinc persones a títol d’expert, entre les quals
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Si els bancs, que es creuen
molt llestos, en lloc de
desnonar, haguessin fet la
rebaixa del deute, les famíles
no haurien patit el drama
d’haver de marxar de casa, el
pis no hauria quedat buit amb
el risc que l’ocupessin, i no
s’hauria malmès i desvaloritzat.
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hi soc jo. Tot el capital és, doncs, privat, però treballem
en col·laboració estreta amb el sector públic: no podríem
subsistir sense els convenis amb els ajuntaments.
Nosaltres no tenim marge de benefici: som deficitaris
nets. Tot el que fem és deficitari. Som un instrument en
mans dels ajuntaments o de les entitats socials, que són
els dos clients nostres. I el cert és que estem molt contents.
En aquests moments ja estem gestionant a la vora dels
1.000 pisos, n’hem comprat aquests 180 que deia, però
molts són de propietaris privats que ens els cedeixen i
pactem amb ells el preu del lloguer; d’altres són
habitatges cedits per la mateixa Generalitat. És una cosa
que a altres països existeix sobradament —França n’és
plena, de fundacions d’aquestes, com Anglaterra o els
Països Baixos, però ells venen d’una història del segle
XX de molt de suport públic. Nosaltres aquí som pioners,
i un referent.

Fa res més?
Una altra cosa que presideixo és l’Observatori Me -
tropolità de l’Habitatge, en aquest cas a petició de 
l’Ajuntament de Barcelona. Vaig dir que ho faria només
a condició que hi fos la Generalitat. De la Generalitat
em van dir que, si ho agafava jo, ells hi entrarien. És un
tema complicat de portar, amb quatre administracions
públiques [Ajuntament, AMB, Diputació i Generalitat].
També ho faig voluntàriament. És important com a Ob-
servatori establir les bases d’informació necessàries per
als polítics, però és molt dificultós fer conviure quatre
administracions que tenen punts de vista diferents, i que
tenen moltes suspicàcies les unes respecte de les altres. I
aquesta és una batalla que es fa feixuga. 

Acabem amb la nostra ciutat, amb Barcelona, on el tema
de l’habitatge és especialment punyent i ha esdevingut
uns dels cavalls de la batalla política.
Barcelona és molt difícil, perquè és la punta màxima de
la tensió de tot el que hem comentat. A més, com deia,
s’han perdut molts anys de fer més provisió d’habitatge
social, o d’habitatge assequible. Ara tot es focalitza en
la qüestió del control dels lloguers, i entorn d’aquesta
cosa que està aprovada per llei —i que jo hi estic
totalment en contra— que es diu “lloguer social obliga-
tori”, que és que si un propietari privat té un llogater
que no li pot pagar, li ha de fer un lloguer social. Això
sí que ho veig clarament com un atemptat contra l’oferta
de lloguer: una cosa és que tu lloguis un pis a 1.000
euros, i durant tres anys no puguis apujar aquest lloguer;
i una altra, ben diferent, és que si el senyor que te n’ha
de pagar 1.000 no et pot pagar, te’n pagui 100 i tu te
l’hagis de quedar amb 100. Això està aprovat per llei 
—amb algunes matisacions, és cert, però insuficients. 
I en això, els responsables municipals i els de la
Generalitat ja ho saben, no hi estic en absolut d’acord.
Crec que el lloguer social l’han de fer els públics, i a un
privat que li passi això, l’administració li ha d’ajudar a
pagar la diferència.

Aquí torna a sortir el tema de la concertació, del llo-
guer social concertat, que és allà on els llogaters no
puguin arribar, que l’administració pagui la diferència.
Evidentment, pactant amb el propietari un lloguer rao-
nable, no un lloguer especulatiu. Per a mi hi ha tot un
recorregut de concertació que faria falta. I és que sempre
estem en el mateix: cal una concertació. Ja que el sector
públic no pot, per ell mateix, donar resposta a les pres-
sions que té dintre del mercat, ha de pactar amb el
mercat. El que no pot fer és convertir el mercat en l’e-
nemic, el propietari és l’enemic. Això et porta que 
qualsevol norma que facis te la impugnaran al Consti-
tucional, o bé et porta que aquell propietari es desdigui
d’aquells tres o quatre habitatges que té per lloguer, i
els vengui. 

Potser és ingenu, però tot el que fossin polítiques de
concertació, és el que caldria fer. I és el que donaria una
certa tranquil·litat i garanties d’estabilitat futura. Crec
que hauria d’anar per aquí. I per descomptat, una altra
vegada també, es necessiten molts més diners públics, de
l’Estat, de la Generalitat i de l’Ajuntament per fer
efectives tant la rehabilitació com l’obra nova. 

Per tant, la fórmula és més concertació i més inversió?
La ciutat té aquest tema que va aprovar, que ve de la Llei
del Dret a l’Habitatge, que és el famós 30 % d’habitatge
social en una obra nova, i això ha sigut un cavall de
batalla amb els promotors privats, totalment exagerada,
fins al punt que s’ha dit que això és la causa que s’hagi
deixat de construir a Barcelona, cosa que és completa -
ment falsa. La manera de fer efectiu aquest 30 % és
també més concertació. Aquest 30 % se’l pot quedar
l’Administració, però això vol dir que ha de tenir els re-
cursos necessaris. Sé que s’han perdut oportunitats a Bar-
celona de comprar edificis per falta de diners. És deses-
perant. Si en el moment que hi ha una possibilitat, una
oportunitat, resulta que no hi ha recursos, que no hi ha
finançament, aleshores vol dir que no estem d’acord en
el que és prioritari. 

Per a mi, doncs, hi ha d’haver concertació, augment
de recursos i per tant vitalització de les possibles línies
d’intervenció. És clar que hi ha molta feina a fer, però
necessita dos ingredients: un, capacitat d’arribar a acords,
i dos, finançament. El segon potser seria més fàcil, però
veig que tampoc no s’aconsegueix. I el primer, que és més
difícil, doncs voldria dir, per a mi, una actitud molt més
dialogant. 

26-41 entrevista_CT_maqueta base entrevista  06/09/2022  13:21  Página 40



26-41 entrevista_CT_maqueta base entrevista  06/09/2022  13:21  Página 41


