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Proposta per crear un fons
d’inversió social destinat
a fer més habitatge públic
a La Taula del Tercer Sector planteja una aliança entre entitats financeres, l’ICF i
ciutadans per fer pisos socials a Només un 10% dels buits dels bancs tenen ús social
(fins l’abril del 2017)
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habitatges comprats pel
dret de tempteig han anat a
privats; 562, al govern; 234, a
ajuntaments i 23, a entitats.

habitatges tenen buits les
entitats financeres. 3.960 els
han cedit al govern; 250, a
ajuntaments, i 50, a entitats.

d’ajuts al lloguer i els ajuts
a les entitats socials, i també establir una línia d’ajudes a la rehabilitació.
“Necessitem un soci financer i encara hi som a
temps. El tercer sector sol
no tenim capacitat econòmica per comprar habitatge”, va plantejar Carme
Trilla, presidenta de la
Fundació Hàbitat3 i coau-

tora de l’informe amb Pablo Tucat. Hàbitat3 gestiona 327 pisos i dona sostre
a 1.090 persones. Les entitats socials en gestionen
1.800, però calculen que
en necessitarien 816 més
en 59 municipis per cobrir
les necessitats actuals.
La proposta del fons
d’inversió social és que hi
participin entitats finan-

ceres, l’Institut Català de
Finances (ICF) i que també estigui obert a la participació ciutadana. Amb
aquests diners s’evitaria,
va indicar Trilla, que el
85% dels habitatges que
surten pel dret de tempteig i retracte quedin en
mans privades, com passa
ara. Des del maig del 2015
fins ara, només 819 pisos
dels 5.753 –de menys de
160.000 euros i menys de
120 m²– que han sortit a
dret de tempteig han pogut ser adquirits pel govern, ajuntaments i entitats. Concretament, 23
per les entitats. “Els veiem
passar i no els podem tenir. Cada mes que passa és
un mes que es perd”, es va
lamentar Trilla. ■
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MAT Holding paga
onze milions pel
60% del grup
Vicente Canales

El govern crea
una nova oferta
per sumar 505
mossos

Més de 100
col·legis reclamen
“un millor marc
regulador”

El benefici del CZF
va créixer del 85%
el 2016, fins a 8,3
milions d’euros

El grup MAT Holding, especialitzat en la distribució de
productes per a l’eficiència
del reg, ha tancat la compra
del 60% del grup industrial
Vicente Canales per onze milions d’euros. Aquesta firma
d’Osca té 145 treballadors i
va facturar 20 milions d’euros el 2016. Té presència comercial en diversos estats,
entre els quals Portugal,
França i Austràlia, i també a
l’Orient Mitjà. ■ REDACCIÓ

El govern ha atès el requeriment del Ministeri d’Hisenda i
ha limitat a 50 l’oferta pública
de places per als Mossos,
encara que ha aprovat una
nova oferta de 455 efectius,
segons va informar ahir la
portaveu del govern, Neus
Munté. El conseller d’Interior,
Jordi Jané, té previst fer en les
properes setmanes la convocatòria de la nova promoció
de Mossos, la darrera és de fa
sis anys. ■ REDACCIÓ

Més de 100 col·legis de Catalunya reclamen “definir un millor marc regulador” de l’exercici professional que faciliti les
condicions per a la prestació
de serveis de qualitat en “entorns professionals i econòmicament dignes”. És una de les
conclusions del I Congrés de
les Professions, que es va
cloure ahir Barcelona. “Necessitem seguir sent competitius”, va dir el degà dels advocats, Oriol Rusca. ■ REDACCIÓ

El Consorci de la Zona Franca
(CZF) va tancar el 2016 amb
un benefici de 8,3 milions d’euros, xifra que representa un
augment del 85% respecte del
2015. El CZF va reduir les despeses del 31% (8,1 milions) i va
aprimar el deute financer del
71%, de 195 a 56 milions, fet
que, segons el delegat especial
de l’Estat per al CZF, Jordi Cornet, permetrà assumir noves
inversions. L’ocupació ha pujat
del 65% al 95%. ■ REDACCIÓ
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L’accés a un habitatge digne és una de les grans traves de la societat actual i hi
ha dades alarmants, com
ara que dels 47.000 habitatges buits que tenen els
bancs només 4.260 (un
10%) s’han cedit a entitats
del tercer sector i a administracions públiques per
a un ús social. En un informe presentat ahir, la Taula d’Entitats del Tercer
Sector fa propostes concretes encaminades a garantir el dret a l’habitatge:
crear un fons d’inversió
social per generar un parc
d’habitatge social, establir
suports públics a la compra, reforçar el sistema
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