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Crec que el debat constructiu exigeix 
rigor en els anàlisis, valoració respec-
tuosa de totes les opcions i una acti-
tud positiva en la recerca de consens. 
També en l’acceptació de les opcions 
majoritàries i en el respecte màxim 
possible cap a les minoritàries.

Una de les funcions del Gremi és 
intervenir en els debats que afecten 
al nostre sector per tal de defensar la 
feina de les empreses constructores i 
de tots els que hi treballen, intentant 
influir per a què les polítiques públi-
ques que afecten a les inversions en la 
construcció es converteixin en serveis 
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profitosos pels ciutadans. Necessi-
tem que l’activitat sigui rentable ja 
que els sectors empresarials no ren-
tables esdevenen nocius socialment. 
Creiem que el Gremi ha d’aportar ide-
es i generar opinió en allò que ens és 
propi. Hem de fer sentir la nostra veu 
en aquest àmbit. Les persones que 
participen en les nostres empreses 
són ciutadans conscients i respon-
sables i des de el Gremi els animem 
a que participin i es comprometin 
personalment pels camins adients.

Per dinamitzar debats que ens són 
propis El Gremi ha organitzat, amb 
la col·laboració del Cercle d’Infraes-
tructures, un debat en la forma d’un 
Workshop amb el títol “De la Rehabi-
litació a la Regeneració Urbana” . El 
workshop, previst per la segona quin-
zena de novembre, serà un a sessió 
dinàmica i participativa amb responsa-
bles de les diferents administracions i 
experts en la regeneració urbana.

Què pretenem amb aquesta sessió? 

Creiem que el futur de la construcció 
vindrà condicionat per l’actuació so-
bre la ciutat construïda. La demogra-
fia ens indica que en els propers anys 
la població tendirà a concentrar-se 
en nuclis urbans. Els habitatges i 
equipaments hauran d’evolucionar 
per adaptar-se a nous condicionants 
culturals. Els factors mediambientals 
condicionaran els edificis i els espais 
públics i caldrà adequar-los a noves 
exigències. 

Si mirem amb deteniment com 
han evolucionat les nostres viles 
i ciutats veiem que han millorat 
substancialment els darrers 30 
anys. Podem estar orgullosos del 
que s’ha fet però insatisfet del que 
encara tenim pendent.

Voldrien reflexionar sobre les ide-
es-força, les fites a aconseguir i els 
mitjans necessaris amb una dimensió 
global que vagi de la concepció del 
territori, ciutat, barri, espai públic, 
equipament, habitatge fins al ciutadà 
fita final de tot aquest procés.

Ens preocupa el finançament i 
voldrem introduir-lo en el debat. Els 
plans que marquen línies d’actuació 
i objectius haurien de preveure i de-
tallar les fonts de finançament i els 
procediments per mobilitzar-los. 

Recentment el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat el Projecte de 
Pacte per a la Renovació Urbana de 
Catalunya (PNRU) en el que el Gremi 
hi participa. Considerem necessari 
conèixer els objectius i fer-ne difusió. 

Perquè impulsem aquest debat 
des del Gremi?

El nostre futur esta condicionat pel 
mercat que generen els projectes 
de construcció sostenibles per la 
seva funció social. Hem de participar, 
conèixer i estar preparats pels mer-
cats que tindran futur. Les tendènci-
es han de guiar els nostres esforços. 
Si participem més eficients serem. Es 
qüestió d’interès i de responsabilitat.

Vivim en temps de debats. 
Els canvis en la nostra 
societat són ràpids i profunds, 
conseqüència de l’evolució de 
la societat, de la tecnologia 
i dels anhels dels ciutadans 
que volen participar amb més 
intensitat en la definició d’un 
futur millor. 
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