Habitatge. L'herència rebuda
Hi ha molts escenaris on en política es fa referència a l'herència rebuda sobre un problema que
es transforma en un mal endèmic a través dels anys.
Sovint, parlar de l'herència rebuda pot sonar a excusa per culpar els dirigents anteriors d'una
mala gestió. Però altres vegades és tan complicat exposar un cúmul de decisions errònies o
polítiques que han afavorit un sector en concret a costa del benestar general, que per això
recorrem a fer referència a l'herència rebuda perquè així evitem haver de fer una dissertació
eterna sobre les causes que ens ha portat a un punt mort.
Aquest és el cas de la situació de l’habitatge al nostre país. Necessitaríem una anàlisi profunda
de com hem arribat a aquest punt on estem. Una situació extrema en què una família amb tots
els seus esforços perd la seva residència i es converteix en totalment vulnerable davant de la
societat.
Hi ha moltíssimes famílies que actualment es troben en una inseguretat jurídica enorme.
Necessitem un canvi de paradigma en la manera com s'ha abordat l'habitatge al nostre país,
que deixi de ser un joc polític i es tracti com allò que ha hagut de ser sempre, un dret
inalienable i no un bé de mercat.
El Consell de Ministres del govern de coalició i sota la intensa pressió de Podem ha aprovat
aquest mes la Llei d'Habitatge, una norma que canvia el rumb de les polítiques d'habitatge en
aquest país i suposa un pas endavant per acabar amb la cultura del “pelotazo” i la bombolla,
rebaixar els lloguers, frenar els fons voltor i impedir els desnonaments sense alternativa
habitacional. Esperem que el Congrés aprovi com més aviat millor aquesta norma que es farà
realitat malgrat les resistències d'un CGPJ caducat des de fa tres anys i que s'ha extralimitat en
les seves funcions per fer oposició al Govern.
Hem vist com un CGPJ caducat i bloquejat pel principal partit de l'oposició està actuant com un
braç polític opositor des de fa molt de temps. El que han fet amb la Llei d’Habitatge va en
aquesta mateixa línia.
No hi pot haver retallades en una Llei d'Habitatge que necessita ser aprovada aviat al nostre
país i, que per primera vegada, regula els lloguers i posa fre als abusos dels fons voltor. La gent
ho necessita i ho demana.

