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Barcelona busca un soci privat per
construir pisos assequibles
Montaner, va recordar, al seu torn, que
la creació d’aquest operador és una de les
BARCELONA
mesures incloses en el pla per al dret a
l’habitatge 2016-2025, que també inclou
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Bar- altres iniciatives, com la de reservar el
celona ultimen la incorporació d’un soci 30% de les noves promocions a habitatprivat a l’operador metropolità d’habi- ge social, i ha confiat que els partits dotatge públic de lloguer, Habitatge Metrò- nin llum verda a la tramitació.
“Aquestes associacions són comunes
polis Barcelona. La comissió de drets socials havia de debatre avui el plec de con- en altres països del nord i el centre d’Eudicions per elegir l’empresa que entra- ropa, com ara Àustria o el Regne Unit”,
rà a formar part de la societat,
va explicar Montaner. L’operador tindrà l’objectiu de
però els grups de l’oposició
han preferit fer una reserconstruir fins a 4.500 hava de vot i ajornar el debitatges protegits de
bat fins al pròxim ple,
lloguer a preus d’haprevist per al 21 de
bitatge social, amb
desembre. El gerent
una part d’habitatge
concertat, que té un
d’Habitatge del consistori, Javier Bupreu una mica més
rón, sí que va avanelevat. “Busquem
çar que han detectat
un soci privat que
interès dels privats
tingui la capacitat
per sumar-se al proeconòmica per fer
jecte i que fins a set emuna aportació imporpreses van respondre al
tant”, va afirmar el geFRANCESC MELCION
qüestionari en la consulta
rent. El consistori confia
de mercat que van fer a l’estiu.
en poder fer pública la licitació abans que s’acabi l’any i adjudiEl soci privat haurà de fer una
aportació inicial de capital de 12 milions car el projecte al març. Els primers habid’euros, que és la mateixa que han fet en- tatges estarien disponibles el 2021.
tre el consistori i l’Àrea Metropolitana,
La mesura s’haurà d’aprovar, també,
que hi han aportat sis milions cadascun. al ple de l’AMB, on està previst que es
El regidor d’Habitatge, Josep Maria discuteixi el 18 de desembre.e
M.O.

Una dona amb el seu fill poc després de néixer. GETTY

Mínim històric de
naixements a Espanya

Catalunya va perdre 4.180 habitants entre
morts i nascuts el primer semestre del 2018
J.B.
BARCELONA

A Catalunya i Espanya cada cop neixen menys infants. En concret, el
primer semestre del 2018 es van registrar a Catalunya 30.683 naixements, un 6,2% menys, i hi va haver
34.863 defuncions, és a dir, va perdre habitants en termes de moviment natural de població, amb un
saldo vegetatiu negatiu de 4.180
persones menys.
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir l’estadística de moviment natural de la població, que ofereix un diagnòstic
demogràfic prou significatiu: els
179.794 nadons nascuts en el conjunt de l’Estat entre el gener i el
juny marquen la xifra més baixa des
del 1941, el primer any de què consten registres oficials. Aquesta dada
suposa una disminució dels naixements d’un 5,8% respecte al primer
semestre del 2017.
Les comunitats autònomes
amb més descens de la natalitat
són la Rioja (13,7%), Extremadura
(10,3%) i Cantàbria (7,8%). A més,
segons concreta l’estadística de
l’INE, el 20% dels nascuts a Espanya són de mare estrangera.
Balanç negatiu

En total, el balanç de nascuts i difunts a Espanya és de 46.590 persones menys, a causa d’una mortalitat
en augment que arriba a 226.384 entre el gener i el juny, un 2,1% més que
el mateix període de l’any passat. Catalunya és la cinquena comunitat
amb un saldo vegetatiu negatiu més
elevat en aquests sis mesos, en una
llista que encapçalen Galícia (-9.135
persones), Castella i Lleó (-7.857) i
el País Valencià (-5.959). Aquesta
resta només va ser positiva en tres
comunitats autònomes: Madrid
(3.714 persones més), Múrcia (997)
i les Illes Balears (428).
Tot i això, des de l’Idescat adverteixen que aquestes dades s’han
d’agafar amb pinces, ja que la mor-

talitat és notablement més elevada
durant els mesos d’hivern, i que en
el segon semestre de l’any, el creixement natural negatiu a Catalunya
podria invertir-se. De fet, segons
l’INE, que també publica avui els
registres complets de naixements
i defuncions del 2017, Catalunya va
tancar l’any passat amb un saldo vegetatiu lleugerament positiu, de
638 persones més, tot i tenir un balanç negatiu de 1.586 persones en el
primer semestre.
Així, el saldo registrat l’any passat es desglossa en 66.165 defuncions i 66.803 naixements, la dada
més baixa de nadons des del 2001.
Amb una taxa de fecunditat d’1,39
fills per dona, la xifra de naixements en territori català ha anat
baixant cada any des del 2008, quan
l’estadística va situar-se en 89.249
nadons. Prèviament, la xifra s’havia
incrementat durant 13 anys consecutius, des dels 54.221 comptabilitzats l’any 1995. Paral·lelament, les
defuncions a Catalunya estan en
creixement continu i el 2017 van
tornar a marcar un màxim històric, esperonat per l’envelliment
progressiu de la població.
Per la seva banda, el balanç espanyol de defuncions i naixements
per al 2017 va registrar una pèrdua
de 31.342 persones, amb 393.181
nadons i 424.523 defuncions, una
xifra també rècord en la sèrie històrica que es va obrir l’any 1941.
Aquesta comparativa denota un
canvi de tendència demogràfica a
l’Estat, on les xifres totals de població han disminuït en prop de
200.000 persones des del 2012,
quan es va assolir la xifra rècord de
46,8 milions d’habitants.
Menys matrimonis

L’informe de l’INE també mostra
una disminució en el nombre de
matrimonis a Catalunya, amb un
7,1% menys respecte al primer semestre del 2017. A tot l’Estat es van
celebrar 69.777 enllaços entre el gener i el juny, un 5,7% menys que
l’any passat.e

