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Barcelona confia en rehabilitar 
15.000 pisos en tres anys

obres i arribin on haurien d’arribar”, 
va admetre la regidora d’Habitatge 
de l’Ajuntament, Lucía Martín, que 
va presentar les xifres al costat del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers; de la presiden-
ta de la demarcació de Barcelona del 
Col·legi d’Arquitectes, i dels regidors 
d’Urbanisme i Emergència Climàti-
ca. Una presentació solemne que ex-
pressa “la importància i el consens” 
de la convocatòria, que ha de servir 
per fer “un salt d’escala” en políti-
ques de rehabilitació. 

Impacte de 215 milions 
Segons els càlculs municipals, su-
mades les aportacions dels privats, 
aquests treballs de rehabilitació po-
den arribar a tenir un impacte de 
215 milions d’euros. Les subvenci-
ons es reparteixen en tres línies: ha-
bitatges individuals, edificis sencers 
i l’àmbit de barris que es considerin 
especialment vulnerables. Per in-
formar la ciutadania, diferents 
col·legis professionals posaran en 
marxa oficines tècniques de rehabi-
litació, i l’Ajuntament oferirà un si-
mulador on tothom podrà calcular 
de quines ajudes es podria benefici-

ar i un equip amb 40 professionals 
que faran els diagnòstics a les zones 
més necessitades. 

La condició per optar a les sub-
vencions és que els treballs servei-
xin per reduir el consum d’energia 
no renovable en més d’un 30% i que 
la demanda anual de calefacció i re-
frigeració baixi un 7%. Es calcula 
que la mitjana d’estalvi en consum 
energètic serà d’uns 620 euros anu-
als (sobre una superfície mitjana de 
78 metres quadrats). Les obres en 
habitatges seran subvencionables 
fins a 3.000 euros, mentre que en 
edificis l’ajuda pot anar del 40% al 
80% en funció de quin sigui l’estal-
vi energètic. Pel que fa a les inter-
vencions en barris sencers, es treba-
lla en dues línies: les finques d’alta 
complexitat incloses dins del pla de 
barris municipal i sis entorns que es 
consideren especialment vulnera-
bles (la Pau, Canyelles, Trinitat Ve-
lla, Congrés-Indians, Can Peguera 
i el Besòs-Maresme). Les ajudes 
presentades ahir fan referència a les 
millores en matèria energètica i no 
inclouen treballs sobre l’accessibi-
litat i soroll, que seran objecte de 
convocatòries posteriors.e

Façana en obres al carrer de les Camèlies de Barcelona. MANOLO GARCÍA

Es destinaran 71 M€ a subvencionar obres de millora energètica

HABITATGE

L’Ajuntament de Barcelona ja va 
presentar la setmana passada el seu 
diagnòstic sobre el parc d’habitat-
ge de la ciutat: en conjunt és vell i 
poc eficient energèticament. Fins al 
punt que el 81% dels edificis obtin-
drien una qualificació energètica 
d’E o pitjor i que s’estima que el 85% 
complirien els requisits per rebre 
subvencions dels fons europeus, se-
gons la radiografia que n’ha fet l’Ob-
servatori Metropolità de l’Habitat-
ge. I ahir, que és quan s’obria el pe-
ríode per demanar aquestes ajudes, 
hi va posar xifres: aquest any la ciu-
tat espera rebre 41 milions d’euros 
dels fons Next Generation i arribar 
fins als 71 milions amb l’aportació 
municipal (29,5 milions). Una fita 
que el govern municipal qualifica de 
“rècord” i que confia que, sumada a 
les dues següents anualitats dels 
fons europeus, pugui servir per mi-
llorar l’eficiència energètica d’uns 
15.000 habitatges. 

“Ara un dels reptes que tenim és 
que efectivament s’executin les 

BARCELONA
MARIA ORTEGA

■ L’Ajuntament de Barcelona destina 
2,3 milions d’euros al Centre LGTBI

L’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma 
d’Entitats LGTBI van renovar ahir el conveni de 
gestió del Centre LGTBI fins al 2025 amb una 
aportació de 2,3 milions d’euros, coincidint amb el 
Dia de l’Orgull. L’equipament es va inaugurar el 
gener del 2019 i ha atès un total de 1.408 
persones des de llavors.  

El consistori augmentarà l’aportació econòmica 
que rep anualment l’entitat en 150.000 euros, que 
serviran per doblar les hores del servei d’atenció 
individual i familiar, així com per impulsar un 
programa d’activitats territorials per a la promoció 
dels drets a la diversitat sexual i de gènere.

enbreu

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un 
home acusat de retenir una dona en un pis del 
districte de Nou Barris de Barcelona, on 
suposadament l’havia agredit sexualment, 
segons va avançar El País i van confirmar a Efe 
fonts pròximes al cas. La policia va rebre l’avís de 
matinada, a través del telèfon d’emergències 
112. Van ser uns veïns els que van donar l’alerta a 
la policia, després de sentir la dona xisclar. 
Segons el rotatiu, la dona portava almenys cinc 
dies tancada al pis. La víctima va explicar que hi 
va anar per prostituir-se però que un dels homes 
que vigilaven el pis l’havia retingut.

■ Detingut per retenir i violar  
una dona en un pis de Barcelona

CRISTINA CALDERER

El jutge va enviar ahir a presó l’home de 37 anys 
que va matar la seva àvia, de 90, a Sant Gregori 
(Gironès) el 23 de juny. L’home va discutir amb 
l’anciana i va acabar escanyant-la al lavabo. 
Després va anar fins a l’Hospital de Santa Caterina, 
on el van ingressar perquè va dir que no es 
trobava bé i va explicar que s’havia barallat amb la 
seva àvia. Dilluns, al rebre l’alta, els Mossos el van 
detenir. L’arrestat ha admès el crim en tres 
ocasions: quan ha declarat a comissaria, al jutjat i 
durant la reconstrucció dels fets. La investigació 
ha constatat que el detingut no tenia bona relació 
amb la seva àvia ni amb la resta de familiars.

■ Presó per a l’home que va matar 
l’àvia escanyant-la a Sant Gregori


