Nota de premsa
Terrassa, 6 de novembre de 2015

L’Ajuntament de Terrassa, premiat per les seves
polítiques en habitatge social
Dimarts es presenta la Plataforma de Municipis per l’Habitatge Digne,
impulsada per Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, ha rebut aquest migdia a Fuenlabrada el
premi atorgat a l’Ajuntament de Terrassa per l’Associació Estatal de Directors i
Gerents en Serveis Socials. El Premi en la modalitat d’Institució Pública ha recaigut
enguany en els ajuntaments de Terrassa i Fuenlabrada per les seves iniciatives
pioneres i rigoroses de mediació i de suport a les persones i famílies
sobreendeutades i amenaçades pels desnonaments. El lliurament del premi s’ha fet
en el marc de l’acte oficial del XXII Congrés Anual de l’Associació Estatal de
Directors i Gerents en Serveis Socials, que ha tingut lloc al Centre Cívic La Serna de
Fuenlabrada.
En el seu discurs, Ballart ha destacat que a Terrassa “hem obert camí a Catalunya
i al conjunt d’Espanya, malgrat que la llei ens dóna un escàs marge, malgrat
que no tenim les competències necessàries”. L’alcalde ha afegit que “ara volem
avançar per compartir experiències, coordinar respostes i impulsar els canvis
legislatius que aquest país necessita des de fa dècades per què el dret a
l’habitatge digne no sigui quelcom abstracte, sinó un dret real, protegit i
exigible”.
L’alcalde ha volgut compartir aquest reconeixement amb “totes les persones i
entitats socials de la nostra ciutat amb les que hem fet front al problema i hem
buscat fórmules innovadores i pioneres per ajudar a resoldre’l. Ballart ha fet
esment de la feina realitzada per entitats com la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, Cáritas, Creu Roja, Federació d’Associacions de Veïns, col·legis
d’advocats, procuradors i agents immobiliaris, gremi de constructors, Cambra de la
Propietat i Agència de l’Habitatge de Catalunya, integrants de la Taula Local
d’Habitatge Social junt amb l’Ajuntament de Terrassa. “Aquest és un premi que
compartim, però, sobretot, és un premi per a la gent que ha lluitat i lluita contra
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l’adversitat, per tirar endavant, per trobar feina, un habitatge digne, ajuts
socials... Gent que a Terrassa, a Fuenlabrada i a tota la geografia espanyola ha
patit i pateix l’impacte de la crisi econòmica i de polítiques estatals i
autonòmiques sovint insensibles al dolor, a la desesperació de tantes
persones i famílies”, ha remarcat l’alcalde, que també ha fet esment de la jornada
de treball que la ciutat acollirà la setmana vinent al Vapor Universitari de Terrassa.

Presentació de la Plataforma de Municipis per l’Habitatge Digne
Dimarts vinent, 10 de novembre, el Vapor Universitari de Terrassa acollirà la
“Jornada de treball per l’habitatge digne i contra la pobresa energètica”, que reunirà
representants municipals, d’àmbit català i estatal, especialistes en la matèria.
L’objectiu de la jornada, organitzada per l’Ajuntament, se centra a compartir i
conèixer les diferents polítiques municipals actuals desenvolupades en temes
d’habitatge, per treballar plegats i engegar noves propostes per garantir el dret
constitucional de disposar d’un habitatge digne, amb subministraments energètics
inclosos, a tota la ciutadania.
En els últims anys l’Ajuntament de Terrassa ha impulsat diverses mesures pioneres
per donar resposta a la crisi de l’habitatge i fer costat a les famílies en situació de
vulnerabilitat. El 2012, va ser el primer municipi d’Espanya en crear una oficina, amb
el Col·legi d’Advocats, per atendre a aquestes famílies amb greus problemes
hipotecaris o afectades per desnonaments. A finals de 2013, l’Ajuntament va obrir un
nou front en favor del dret a l’habitatge i d’una distribució més justa i decent dels
costos socials i econòmics de la crisi amb l’obertura d’expedients a les entitats
bancàries que tenien pisos buits injustificadament, sent el primer municipi de l’Estat
en prendre aquesta mesura.
Ara, l’Ajuntament ha cregut oportú organitzar aquesta sessió per compartir amb les
ciutats mitjanes de Catalunya i l’Estat espanyol les diferents realitats, per ser
analitzades i posades en comú, i alhora elaborar noves propostes polítiques per
influir, en la mesura de les seves possibilitats, en les decisions de governs superiors.
L’experiència dels municipis d’entre 50.000 i 500.000 habitants, testimonis de
primera mà, junt amb les plataformes ciutadanes, de l’impacte dels problemes sobre
habitatge en l’agenda política actual, així com els darrers canvis normatius, com
l’aprovació a Catalunya de la “Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”, han motivat la
celebració de la jornada tècnica de treball.
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El programa de dimarts vinent, que comptarà amb l’obertura a càrrec de l’alcalde
Jordi Ballart, inclou dues taules rodones, una sobre el paper de les plataformes i
organitzacions ciutadanes en relació a la problemàtica de l’habitatge, i l’altra sobre
les diferents polítiques locals d’habitatge, amb responsables tècnics i polítics de
ciutats com Getafe, Còrdova, Girona o Bilbao. Uns tallers temàtics sobre els diversos
àmbits relacionats amb les demandes ciutadanes en temes d’habitatge, configuraran
la sessió de treball, que es clourà amb la presentació de la “Plataforma de Municipis
per l’Habitatge Digne i contra la pobresa energètica”, impulsada per l’Ajuntament de
Terrassa.
El passat mes d’agost, l’alcalde de Terrassa va enviar una carta a 103 alcaldes i
alcaldesses d’arreu de l’Estat per a la creació d’aquesta plataforma, que ha de
permetre fixar les bases, els objectius i les línies d’actuació per tal d’aconseguir
canvis i millores en les polítiques de dret a un habitatge digne.
Hores d’ara, ja hi ha prop de 40 ajuntaments inscrits per participar en la “Jornada de
treball per l’habitatge digne i contra la pobresa energètica”, prop d’un centenar de
persones i l’assistència confirmada de diferents representants d’entitats
governamentals i no governamentals de Catalunya i la resta de l’estat espanyol.
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