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Rehabilitar per 
guanyar en salut

Els indicadors dels darrers mesos ens mostren una recu-
peració de l’edificació a l’Estat espanyol després de llargs 
anys de crisi econòmica. Però el sector es comporta de for-
ma diferent als anys de la bombolla immobiliària, s’esforça 
a aconseguir una eficiència més gran i ha girat els ulls cap a 
les innovacions tecnològiques amb la idea de posar al cen-
tre de la seva activitat les persones que  viuran o treballaran 
en els nous edificis. Les conseqüències del canvi climàtic o 
l’envelliment de la població són realitats a les quals hem de 
donar resposta des de les nostres ciutats.
Això també inclou la salut. La contaminació de l’aire inte-
rior dels edificis és la causa de malalties que poden anar des 
d’una simple fatiga, fins a afeccions greus. Està constatat 
que existeixen edificis en els quals els usuaris presenten 
un seguit de malalties originades o estimulades per la con-
taminació de l’aire i que l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) ha definit com a “Síndrome de l’Edifici Malalt”. 
Això és important, doncs, tal i com assegura la mateixa 
OMS, la població de les ciutats passa entre un 80 i un 90% 
del temps a l’interior dels edificis. És per aquesta raó que els 
aspectes energètics, mediambientals i de salut, juntament 
amb la necessitat de disposar d’un bon confort interior en 
els habitatges, sense males olors ni humitats per conden-
sació, ha comportat el desenvolupament de normatives es-
pecífiques destinades a garantir una bona qualitat de l’aire 
interior en els edificis.  
Són qüestions que converteixen el manteniment i la reha-
bilitació en peces clau de la gestió i millora de les zones ur-
banes. Estudis recents demostren l’estret vincle entre una 
bona qualitat de l’edificació i la urbanització, amb la capa-
citat de crear nous mitjans de subsistència i noves oportu-
nitats. Fins i tot les Nacions Unides apressa a protegir el 
planeta a través d’una millor gestió dels recursos naturals i 
l’adopció de mesures urgents per fer front al canvi climàtic.
A Catalunya s’han donat les primeres passes en aquest 
sentit amb la posada en marxa del Pacte Nacional per a la 
Renovació Urbana (PNRU), que ha de concretar-se en un 
text –actualment en debat- amb una visió integral sobre 
les polítiques de renovació, i que hauria d’atorgar un pro-
tagonisme destacat a la conservació i millora dels edificis. 
Un dels principals reptes és millorar un parc d’habitatges 
caracteritzat per la seva mala qualitat. Només una dada: 
gairebé el 80% dels edificis existents se situen als nivells 
més baixos de certificació d’eficièn-
cia energètica.
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La festa de Sant Ramon –
Raimon, of course—, pa-
tró del dret, dels juristes i 
de tota  l’advocacia, torna a 
tenir enguany una extraor-
dinària actualitat i invita a 
una peculiar invocació. El 
2019 és l’any del judici al 
Govern i a dirigents polítics  
que van encapçalar el pro-
cés i la singular declaració 
d’independència.    
Es pot fer a Ramon de Pe-
nyafort un prec civil per 
aquesta circumstància tan 
especial i nova que viu la so-
cietat catalana i espanyola. 
La generació dels avis  van 
viure-la de manera similar 
l’any 1934 i 1935. La invo-
cació laica al sant es pot fer 
mirant de reüll o fit a fit les 
imatges públiques d’ell. Se-
riós a Santa Maria, rialler a 
la plaça de la Verdura i amb 
rostre plàcid a l’ajuntament.  
Sempre humà i disposat a 
escoltar.
És en La Tradició Catalana, 
de Josep Torras i Bages on hi 
ha unes pautes per aquesta 
reflexió. Ramon, home vin-
culat a la Inquisició, va en-
carar-se amb les heretgies 
medievals i escrigué orien-
tacions per a procedir judici-
alment en aquestes esferes. 
Els qui l’han estudiat diuen 
que es impulsor del diàleg i 
la negociació. 
Torras, llegint els textos que 
feu Ramon, destaca uns con-
sells: “No dictar sentència 
en casos dubtosos; no basta 
el testimoni singular contra 
el fet d’un heretge, encara 
que hi hagi molts testimo-
nis que responguin singu-
larment de diferents fets 
herètics seus; que es pro-
veeixi els heretges del ne-
cessari per a la vida, no sia 
que amb la molta asperitat 
hi trobin la mort; que se’ls 

conforti, consoli i indueixi 
a penitència”. I és conegut 
el seu comentari: “Creiem 
que aquestes regles dicta-
des contra els heretges con-
tenen una humanitat i una 
justícia superiors als con-
sells de guerra”.
Torras remarca un altre 
consell de Ramon: “El jut-
ge lícitament pot condem-
nar a mort el reu que ha co-
més un delicte mereixedor 
d’ella, no obstant, si dicta la 
sentència, encara que justa-
ment, posseït de l’odi o amb 
delectació de vessar sang 
humana, aleshores peca 
mortalment ,‘propter inten-
tionem corruptam”. 
El prec a Ramon és que pu-
guin tenir-se en compte el 
seus consells. Els polítics 
que es jutjaran són acusats 
com d’una mena d’heretgia 
constitucional –hi ha veus 
sonores que els diuen col-
pistes— i són vistos com a 
heterodoxos hispànics:  es-
tan per l’autodeterminació!  
I hauran d’afrontar el llarg 
judici oral amb unes dures 
condicions de vida a cau-
sa de la situació de presó 
preventiva a la qual estan 
sotmesos.
Les propostes humanitàri-
es de Ramon serien de bon 
aplicar per treure qualsevol 
element que enfosqueixi 
el judici just, com vol fer 
visible el govern de Pedro 
Sánchez. 
Fins i tot es pot invocar que 
arribi als encausats alguna 
mesura que els faci menys 
aspre el temps del judici. 
El catàleg d’accions histò-
riques dels frares merceda-
ris, fundats amb consell de 
Ramon, pot aportar alguna 
sortida plena d’humanitat. 
Feien vot d’oferir-se fins i 
tot com a ostatges, si calia. 

Prec civil a sant Raimon

Les propostes 
humanitàries 
“raimonianes” 
serien de bon 
aplicar per treure 
ombres al juidici 
de l’anterior 
Govern de la 
Generalitat

Entretoc

Toio Ribas
Periodista

Tanta Generalitat és la nostra com la d’ells,  els valencians – prou també una part 
de nosaltres, per als conscients de viure aplegats en un mateix domini lingüístic. 
La cosa va/anirà d’hisendes, les respectives.  La valenciana, vivint dins l’admira-
ble estabilitat d’un sòlid tripartit socialista-Compromís-suport extern de Pode-
mos, aprovà els seus pressupostos per a l’any vinent el divendres 21 de desembre 
passat: 22.096 M. d’e, dels quals el 84% corresponen a despesa social. 
He deixat espai a la llibreta personal per anotar la comparació amb els nostres; 
que suposarien l’acord boi miraculós de l’actual coalició JxCat + ERC amb socia-
listes i Podemos /Comuns, tant al tauler general estatal com al particular d’auto-
govern.  De moment, el vicepresident Pere Aragonès (ERC) ens pot anunciar un 
notable canvi en el mètode i xifres de préstecs provinents de l’Estat: dels 8.727 
M. d’e de l’any que acaba de dir adeu, procedents del famós FLA, al 0,84% d’in-
terès i amb control de despesa... als 6.713 M. d’e. estrenant el Fons de Facilitat 
Financera, d’interès 0% i autonomia de la nostra hisenda. El canvi, mercès a la 
bona gestió pròpia; i a l’autorització de la nova hisenda espanyola de sensibilitat 
socialista d’agenda de normalitat amb la nostra Generalitat. 

Baixant al nivell municipal, dins les dues grans ciutats, just la vigília del Inno-
cents, com per persistir-hi, vet aquí els radicals contrastos: l’Ajuntament de l’al-
caldia d’Ada Colau compra per 5,8 M. d’e tot un bloc de 114 pisos; sumant així 
durant el seu primer mandat 1.600 pisos socials, dels quals 834 de construcció 
pròpia. El mateix 27 de desembre, el Tribunal de Cuentas condemna aquella al-
caldessa de Madrid Ana Botella i al seu equip de set a repartir-se el pagament de 
22.711.518 d’e. pel perjudici a la seva pròpia hisenda; quan l’octubre de 2013 
venen al fons voltor immobiliari Backstone fins a la immensitat de 18 promo-
cions; incloent una mica més que la xifra de BCN en vivendes públiques: fins a 
1.860... L’Empresa Municipal del Suelo de la capital en l’era pepera va fer la ma-
crooperació sense taxacions fiables, i sense lliure concurrència de possibles com-
pradors. La sentència atén la demanda presentada el 2017 pel nou Ajuntament 
de l’alcaldessa Carmena, de tanta trajectòria; després que l’any abans la Cámara 
de Cuentas de l’autonomia madrilenya destapà les irregularitats: fent cas de les 
queixes dels llogaters d’aquelles venudes vivendes públiques a les quals tenien 
l’opció de compra que el condemnat mètode els feu perdre. L’Estat de Dret...

De les Generalitats. Ada Colau vs. Ana Botella...Fotogrames 
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Cap d’any, any que comença, 
any nou per estrenar, futur 
desconegut, moments per 
viure envoltats per descone-
guts, altres per conèixer, ple-
gats amb companys de feina, 
veïns, amics i familiars que 
són al nostre costat. Sols, en 
recolliment, en meditació, 
amb serenor, amb tristesa i la 
buidor de la manca d’un és-
ser estimat. També amb ale-
gria, aquella que ni tan sols 
es pot explicar. Segons, mi-
nuts, dies, setmanes i mesos 
per endavant. Mirant a l’in-
finit, prenent l’adreça d’un 
camí que porta el sentit que 
hem escollit, com un vector 
amb fletxa, com un coet a 
punt d’enlairar.  Serà ple de 
sorpreses que ens mantindrà 
latents, d’altres que voldrem 
oblidar. Segurs d’algunes co-
ses, dubtarem d’allò que més 
ens importarà. Escoltarem i 
farem de comparsa a aquells 
que ens necessitaran. Gau-
direm, a vegades sense sa-
ber-ho, en les coses petites, 
aquelles per les quals no cal 
lluitar. Riurem per bestieses, 
i en riure, sentirem felicitat. 
Somriurem als que somri-
uen ja que és un hàbit propi a 
imitar. Plorarem per la impo-
tència de no arreglar allò que 
volíem evitar i no està en les 
nostres mans. Escric aquestes 
paraules en un dia molt clar i 
sabent que la foscor es prope-
ra i la llum torna i esborra els 
neguits i les pors del que no 
veus amagat. Afrontem l’any 
amb determinació, molta 
unió i molts encerts per tirar 
endavant.
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