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Durant el passat ple municipal de març, arran d’una 
moció de l’entitat Granollers Pedala, tornàvem a 
posar sobre la taula l’oportunitat de repensar la 
mobilitat de les nostres ciutats, en un moment en 
què tothom la té assumida com a eix central de les 
seves decisions i inversions de present i futur.

Llegia a l’editorial del diari Ara, del passat 17 
de gener, les paraules –de fa més de 150 anys– de 
l’urbanista i enginyer Ildefons Cerdà on posava 
en valor la idea de naturalitzar les ciutats per tal 
de superar els desequilibris territorials que també 
es traslladen a les nostres ciutats amb barris mal 
estructurats, desconnectats i on la pandèmia ha 
deixat palès que molts no tenen ni un balcó on res-
pirar i estendre la roba.

És precisament aquest desequilibri el que agreu-
ja la pobresa crònica i la manca d’oportunitats per 
millorar la vida de les persones. Per això, la plani-
ficació d’un nou urbanisme i d’una nova mobilitat 
a la nostra ciutat ha de ser la prioritat. La planifica-
ció territorial de Catalunya i de les nostres ciutats 
no s’ha fet de manera ambiciosa des de l’època de 
la República i en concret des de l’ambició que va 
tenir la Mancomunitat. Granollers, com a capital de 
comarca, no hauria de tenir por de liderar la cons-
trucció d’una nova mobilitat i un nou urbanisme 

que estigui totalment lligat amb l’entorn i la conur-
bació. I amb tot això, què us vull dir?

Hem de fer de Granollers una ciutat ciclable al 
100%, amb una planificació que vagi més enllà del 
centre, teixida amb tots els barris, siguin Palou o el 
Congost, i connectada també amb tots els nostres 
polígons. Però no només això, hem d’anar més enllà 
i cosir la mobilitat entre Granollers, Canovelles, les 
Franqueses, Cardedeu, Sant Celoni o la Garriga, la 
conurbació que hem descobert també en època de 
pandèmia a causa del confinament comarcal, un 
espai que ens cal connectar, ordenar i cuidar. 

Un altre factor important a pensar és el teletre-
ball. Un fet que ja no fa tan imprescindible ni viu-
re en una ciutat, ni fer servir el cotxe per tot. En 
definitiva, una nova realitat que ens obliga a con-

tinuar cercant l’equilibri territorial a la comarca i a 
Granollers, on cada vegada tenim menys espais on 
construir habitatges, partint de la base de la neces-
sitat de conservar l’entorn verd de Palou.

La Unió Europea fixa l’any 2050 com l’any on 
assolir emissions zero. No tenim més temps a per-
dre. Tenim molts motius per prioritzar la necessi-
tat de planificar i invertir per fer un tomb soste-
nible a les nostres empreses, a la nostra mobilitat, 
al nostre territori. En definitiva, deixem la casa-
terra millor de com l’hem trobada per als nostres 
fills i filles i, si pot ser, amb millors oportunitats 
de vida. Per cert, els Fons Next Generation són 
una oportunitat que, en aquest sentit, no podem 
deixar passar.

Naturalitzar les ciutats, ja ho deia en Cerdà.
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Va ser abans de la pandèmia, a la tardor del 2019, 
quan un seguit de col·legis professionals vàrem 
proposar que es prenguessin mesures per revertir 
l’estancament de la rehabilitació a casa nostra. No 
es demanaven més diners, sinó coses relativament 
senzilles com ara separar la tramitació de les llicèn-
cies de rehabilitació de les d’obra nova per agilitar-
ne la concessió, de forma que no triguessin més de 
dos mesos. O formar als tècnics responsables de la 
rehabilitació per dotar-los de la capacitat d’inter-
pretar les normatives i adaptar-les a les limitacions 
dels edificis construïts.

La petició tenia tot el sentit. Tenim un parc d’ha-
bitatges i d’equipaments molt envellit i que és 
urgent renovar. La major part dels barris perifèrics 
de les principals ciutats catalanes es van aixecar als 
anys 60, massa vegades amb materials i tècniques 
constructives deficients. De fet, el 70% dels edi-
ficis que hi ha a Catalunya es van construir quan 
encara no existia cap normativa sobre aïllament 
tèrmic ni d’eficiència energètica.  

La rehabilitació continua sent una assignatura 
pendent. A hores d’ara no arriba al 30% de tot el 
que s’inverteix en construcció, quan la mitjana 
europea és del 50%. És cert que els visats de direc-
ció d’obra per a projectes de rehabilitació ha cres-
cut el 10,1% entre el 2017 i el 2019, però també 
ho és que la seva quota anual sobre la superfície 
construïda és molt baixa, tot just el 0,8%, lluny 
de l’1,49% d’Alemanya, de l’1,75% de França o de 
l’1,82% d’Àustria, per citar alguns països en els 
quals hauríem d’emmirallar-nos. 

Avui, mesos després, ens trobem enmig d’una 

pandèmia que, entre altres conseqüències, ha gene-
rat una crisi econòmica de dimensions tan conside-
rables que ha portat la UE a plantejar una inversió 
d’un import fins ara mai vis: 1,6 bilions d’euros per 
impulsar la sostenibilitat (European Green Deal) i 
altres 750.000 milions (fons Next Generation) per 
reactivar l’economia a partir de tres grans eixos 
estratègics: la sostenibilitat, per assolir els objec-
tius plantejats en l’horitzó 2030-2050; la digitalit-
zació, per modernitzar empreses i administracions, 
i la rehabilitació, lligada als dos anteriors, però 
també per la seva capacitat de generar una ocupa-
ció arrelada al territori.

La rehabilitació torna a ser damunt la taula. I 
aquesta vegada acompanyada d’una dotació eco-
nòmica que, per poder materialitzar-se, requereix 
canvis estructurals obligatoris, que passen necessà-

riament per la simplificació administrativa a l’hora 
d’accedir a les subvencions o les llicències d’obres.

Els col·legis professionals fa molts anys que ens 
preparem per a aquest moment. És temps d’afron-
tar el gran repte col·lectiu que implica sortir d’una 
crisi d’aquesta magnitud. I fer-ho, a més, creant un 
parc d’habitatges més sostenible i descarbonitzant 
les nostres ciutats.

A Catalunya ens comencem a moure en aquesta 
direcció. L’Agència de l’Habitatge de la Generali-
tat es planteja un objectiu tan ambiciós com és la 
rehabilitació de 25.000 habitatges l’any, només a 
Catalunya, a través del projecte Rehabilitem.cat. 
Parlem d’una xifra equivalent al que es rehabilita 
actualment en el conjunt de l’Estat.

La meta pot ser inabastable si no es fa una aposta 
clara per la col·laboració pública i privada. Entre 
administracions, col·legis professionals i organit-
zacions empresarials, dirigida a analitzar els bar-
ris on caldrà actuar, ajudar les comunitats, crear i 
impulsar eines digitals, o documentar l’estat del 
parc d’habitatges. No serà possible sense fer un 
esforç per alleugerir i agilitar la tramitació de les 
llicències, la gestió de les ajudes i el finançament 
necessaris per a les obres.

A la nostra comarca esperem veure aviat els fruits 
d’iniciatives que s’alineen amb aquests objectius 
i des de la Delegació del Vallès Oriental del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitecte Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona encoratgem totes les cor-
poracions locals a treballar plegats per aconseguir 
aquestes fites.

Tenim el diagnòstic, tenim l’experiència i el 
finançament és al nostre abast. Ara només cal la 
voluntat política per no perdre una oportunitat 
única de recuperar l’ocupació i l’activitat en un sec-
tor econòmic essencial, amb un objectiu tan impor-
tant com la millora energètica del parc immobiliari 
actual i esdevenir més sostenibles. Els arquitectes 
tècnics del Vallès Oriental, experts en l’art de cons-
truir, estem preparats.

La rehabilitació, assignatura pendent

Naturalitzar  
les ciutats
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