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1 Tres conceptes clau. El prim
er paràgraf 

del preàm
bul de la Llei del D

ret a l’habi-
tatge ens diu que «l’habitatge és una de 
les preocupacions m

és im
portants per 

a la ciutadania catalana» 1. É
s obvi que 

tothom
 subscriuria aquesta afirm

ació, 
i tam

bé és reconegut que l’esm
entada 

llei és una «bona» llei, però el problem
a 

de l’habitatge segueix sense resoldre’s. 
Per avançar en la recerca de possibles 
solucions, el Fòrum

 ha reflexionat a par-
tir de tres conceptes que han conform

at 
cadascun dels àm

bits de debat. 

E
l coneixem

ent. N
om

és des de la savi-
esa que dóna la reflexió i el coneixem

ent 
d’altres experiències provades en altres 
indrets es pot avançat per superar la 
ignorància, en m

oltes ocasions provo-
cada. 

La inclusivitat. Les possibles solucions 
plantejades han de ser extensives a tot-
hom

, des de les capes m
és vulnerables 

fins a les classes m
itjanes en procés de 

desaparició, superant les barreres no 
nom

és físiques sinó m
entals. 

La com
unitat. H

a de ser l’àm
bit en 

què es plantegi i resolgui el problem
a 

d’accés a l’habitatge, superant l’indivi-
dualism

e i la com
petitivitat im

perants, 
qualitats m

és pròpies d’una com
petició 

esportiva que no pas les d’una m
anera 

de satisfer una necessitat bàsica de la 
persona. 2

2
El dret a l’habitatge, que ul-

trapassa el fet de disposar d’un sostre 
—

va m
és enllà de les parets—

 per anar 
recuperant el dret públic a la ciutat, 3 
que inclou la participació política i soci-
al. S

om
 conscients de les dificultats de 

garantir aquest dret en un context de 
preem

inència d’una ideologia neoliberal, 
com

 tam
bé m

entre l’habitatge continuï 
sent un actiu d’inversió d’elevada rendi-
bilitat. Però cal lluitar a favor de políti-
ques públiques sensibles a la cohesió 
social i equitat per blindar aquest dret. 
En especial, atès el triple repte que 
tenim

 davant m
ateix: l’envellim

ent, la 
fem

inització de l’exclusió residencial 4 i 
la im

m
igració. En aquest sentit, rebut-

gem
 qualsevol resposta que suposi la 

zonificació
5 i segregació dels m

unicipis, 
pels greus riscos de m

arginalització i 
guetització que suposen.

3 La construcció i m
antenim

ent d
’un 

parc d
’im

m
obles de propietat pública o 

col·lectiva. Q
ue siguin de lloguer social 

i de gestió pública i/o privada o a càrrec 
d’entitats del tercer sector per garantir 
el dret a l’habitatge de totes les perso-
nes. Particularm

ent, de les que disposen 
de m

enys recursos davant l’evident 
situació d’em

ergència de l’hàbitat en 
què ens trobem

. En aquest m
arc doncs, 

reivindiquem
 la qualificació perm

anent 
dels habitatges de protecció oficial 
per evitar-ne la privatització, posterior 
especulació i el m

albaratam
ent de re-

cursos públics, la desaparició de l’escàs 
parc de pisos assequibles existent i la 
persistència de l’especulació. Per tant, 
creiem

 que cal legislar en aquest sentit i 
exigim

 una revisió profunda de les prio-
ritats en la despesa pressupostària per 
atribuir al problem

a la im
portància que 

m
ereix. C

al considerar totes les pos-
sibilitats d’actuacions públiques sobre 
sols privats, davant la m

ancança de sòl 
públic.

4
U

n hàbitat inclusiu que ga-
ranteixi la diversitat. 6 Q

ue en cada 
actuació es tingui en com

pte com
 

intersecciona am
b les discrim

inacions 
que pateixen les dones. Q

ue incideixi en 
la des-jerarquització del gènere (m

as-
culí versus fem

ení); i de les activitats 
productives per sobre de les tasques 
reproductives, el treball voluntari, les 
cures o la participació política. C

al tenir 
en com

pte els im
pactes en m

atèria de 
gènere de fenòm

ens com
 la gentrifica-

ció que expulsa veïnes i veïns del centre 
de les nostres ciutats per segregar-los 
en grups m

arginals i sense visibilitat 
possible.

5La prom
oció de noves tipologies com

 
el cohousing i nous m

odels d
’accés a 

l’habitatge com
 el de la cessió d

’ús
7 

—
entre d’altres—

, en la m
esura en què 

donen estabilitat a les persones; són 
alternatives que eviten l’especulació 
im

m
obiliària i construeixen com

unitat. 
S

abem
 que no és la solució per a les ca-

pes socials am
b m

enys recursos, però el 
cohabitatge

8 és un elem
ent a potenciar 

dins del conjunt de m
esures d’una políti-

ca que faciliti l’accés a l’habitatge.

6L’econom
ia social i solidària (econom

ia 
circular) 9, i en especial el de les coope-
ratives de treball associat, de consum

 
i d’habitatge, per la im

portància que 
tenen en term

es d’inclusivitat i cohesió 
social. R

epresenten una m
anera d’orga-

nització i de gestió de les em
preses am

b 
valors diferents com

 la participació o 
l’estabilitat laboral. A

quest sistem
a ha 

de tenir un paper central en la transfor-
m

ació necessària per a una econom
ia 

catalana m
és justa.

7La necessitat d
’afl

orar l’urbanism
e 

invisible i intangible, que es tradueix en 
l’im

pacte que cada actuació o política 
urbanística té sobre el teixit de rela-
cions i confiança que es genera entre 
veïnes i veïns; allò que podem

 anom
enar 

el capital social del barri. A
quest capital 

és al carrer, a l’abast, no cal com
prar-lo. 

Perquè hi ha relació entre els espais 
públics i els seus usos i la dem

ocràcia, 
encara que no sigui fàcil donar valor a 
allò que no es veu a sim

ple vista. L’ur-
banism

e pot contribuir, o no, a què la 
ciutadania es faci seva la ciutat. U

na 
ciutat on regni la presencialitat enfront 
de la virtualitat. S

i som
 conscients 

d’aquestes relacions causals, hi podrem
 

influir quan projectem
 i/o reform

em
 els 

nostres barris.

8
U

n m
odel de m

obilitat que 
afavoreixi el funcionam

ent de l’as-
censor social. 10 El transport, les pos-
sibilitats de m

oure’s per l’espai públic i 
la tendència a la hiperconstrucció són 
factors que condicionen l’ús que es fa, o 
no, d’aquests espais de relació personal. 
La m

obilitat és, i ha estat sem
pre, una 

operació ideològica. S
abem

 que som
 

privilegiats quan m
és del 50

%
 dels des-

plaçam
ents els podem

 fer a peu, però 
convé estar atents a l’evolució futura. 
D

’altra banda, l’espai públic no és per 
passar-hi sinó, i fonam

entalm
ent, per 

estar-hi.

9
U

na arquitectura la fi
nalitat 

últim
a de la qual sigui crear espais de 

vida i benestar. 11 C
al posar la salut al 

centre de les prioritats en relació am
b 

l’hàbitat, per sobre de valors com
 la 

com
oditat o del suposat progrés, per-

què sabem
 que el cos de l’ésser hum

à 
funciona tenint en com

pte l’entorn. 
Parlem

 de salut pública, però tam
bé de 

salut econòm
ica i de salut social. N

o pot 
ser m

és rellevant el codi postal que el 
codi genètic en l’esperança de vida, com

 
passa ara, on aquesta pot superar els 
sis anys en funció del lloc de residència 
i de la seva capacitat adquisitiva. El 
disseny dels habitatges, dels espais pú-
blics, de les ciutats i pobles on vivim

 no 
s’ha de guiar per criteris que prioritzin 
els espais considerats productius, sinó 
la vida de les persones. L’arquitectura 
ha de treballar a partir d’un nucli de ver-
satilitat i anar abandonant l’encotillat 
d’una obsoleta filosofia ‘C

orbuseriana’ 
en què es m

ou des de fa m
assa anys. 10

La utilització de m
a-

terials
12 que no contribueixin a l’es-

calfam
ent global am

b em
issions de 

gasos d’efecte hivernacle, com
 la fusta 

i la terra, en com
ptes del form

igó que 
genera em

issions de C
O

2  tres vegades 
superiors que l’aviació. En aquest sentit 
exigim

 l’erradicació de l’am
iant, que, a 

m
és de ser un problem

a per a la salut 
de les persones que hi han estat en con-
tacte, és un autèntic problem

a de salut 
pública general.
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 d
e 

d
esem

b
re.

2«C
om

 vivim
. Totes les cares 

d
e l’hab

ita
tg

e». O
p
cions, 

revista p
er a un consum

 
conscient. Q

ua
d

ern núm
. 52

.

3E
l dret p

úb
lic a la ciuta

t, qui 
g

aud
eix d

e la ciuta
t?

E
l dret a la ciuta

t és un 
term

e ap
aregut el 19

6
8

 en 
el llib

re d’H
enri Lefebvre 

am
b el m

a
teix nom

 com
 

a títol, que reivindica la 
p

rop
ieta

t d
e l’esp

ai p
úb

lic 
p

er a la g
ent, front al p

rocés 
d

e p
riva

titza
ció d

el m
a

teix, 
que s’està d

esenvolup
ant 

els d
arrers d

ecennis. L’esp
ai 

p
úb

lic, els carrers i p
la

ces 
d

e p
ob

les i ciuta
ts és d

e la 
com

unita
t, l’a

dm
inistra

ció 
m

unicip
al en regula l’ús i té 

cura d
el m

antenim
ent, p

erò 
la p

rop
ieta

t és d
el com

ú, 
com

 ab
ans ho era la terra

. 
E

s tra
cta d

e d
esm

ercan-
tilitzar l’esp

ai p
úb

lic que 
el neolib

eralism
e està 

realitzant.

A
 l’E

sp
ai p

úb
lic regna la 

p
resencialita

t enfront la 
virtualita

t. (Jaum
e Lóp

ez, 
20

19
). A

 l’esp
ai p

úb
lic regna 

el confl
icte i la llib

erta
t i no 

la neutralita
t com

 alguns, 
a

vui dia
, d

em
anen.

4La fem
initza

ció d
e l’exclusió 

resid
encial es refereix a la 

m
ajor vulnerab

ilita
t i risc 

que p
a

teixen les d
ones d

e 
no a

ccedir a un hab
ita

tg
e en 

condicions d’a
ssequib

ilita
t, 

salub
rita

t i segureta
t fruit 

d
e m

últip
les discrim

ina
cions 

d
e g

ènere, com
 la b

retxa 
salarial o una p

articip
a

ció́
 

al m
erca

t lab
oral d

esigual, 
entre d’altres. 
G

onzález, I. et al. [O
b

ser-
va

tori D
E

S
C

, E
nginyers 

S
ense Fronteres, PA

H
 

B
arcelona

, A
liança C

ontra 
la P

ob
resa E

nerg
ètica

, 
A

g
ència d

e S
alut P

úb
lica d

e 
B

arcelona] (20
18

). R
a

dio-
gra

fies d
e la situa

ció́
 d

el 
dret a l’hab

ita
tg

e, la p
ob

resa 
energ

ètica i el seu im
p

a
cte 

en la salut a B
arcelona 

(Inform
e II).

5La zonifica
ció urb

ana 
és la p

rà
ctica d

e dividir 
una ciuta

t o m
unicip

i en 
seccions reserva

d
es p

er a 
usos esp

ecífics, ja siguin 
resid

encials, com
ercials i 

industrials. La zonifica
ció té 

com
 a p

rop
òsit canalitzar 

el creixem
ent i d

esenvolu-
p

am
ent ord

ena
t d’una àrea

. 
Z

onificar és un p
od

er d
e 

g
overn. N

o es com
p

ensa p
er 

restriccions o lim
ita

cions 
que la zonifica

ció im
p

osi 
sob

re les p
rop

ieta
ts.

6U
n hàb

ita
t inclusiu té com

 a 
b

a
se l’urb

anism
e fem

inista 
que p

rop
osa p

osar la vid
a d

e 
d

e les p
ersones al centre d

e 
les d

ecisions urb
anes tenint 

en com
pte la diversita

t d
e 

g
ènere creua

t am
b altres 

variab
les id

entitàries com
 

l’ed
a

t, l’orig
en, la id

entita
t 

sexual, el tip
us d’unita

t d
e 

convivència
, la condició 

socioeconòm
ica o la diver-

sita
t funcional entre d’altres.

7E
l règim

 d
e cessió d’ús 

d
efineix la p

rop
ieta

t d
e 

l’im
m

ob
le com

 col·lectiva i 
està en m

ans d
e la coop

e-
ra

tiva
. E

ls seus hab
itants 

p
a

guen una entra
d

a retor-
nab

le, unes quotes p
er sota 

d
el p

reu d
e m

erca
t i p

od
en 

fer ús d’un hab
ita

tg
e p

er a 
tota la vid

a
, o p

er uns anys 
d

eterm
ina

ts p
er la p

rop
ieta

t 
d

el terreny.
C

oH
ousing B

arcelona ha 
crea

t una fórm
ula d

e règim
 

d
e p

rop
ieta

t coop
era

tiu 
integral, en el qual les 

p
ersones sòcies són p

rop
ie-

tàries d
els seus hab

ita
tg

es i 
com

p
arteixen el dret d’ús d

e 
les zones com

unes i serveis. 
A

questes estan en m
ans 

d
e la coop

era
tiva

, que es 
reg

eix p
els esta

tuts que els 
m

a
teixos socis i sòcies van 

red
a

ctar estip
ulant, entre 

altres coses, un p
reu just 

d
e l’im

m
ob

le. Les trans-
m

issions a tercers d
els 

drets d
e la p

rop
ieta

t -inter 
vivos (entre vius)- p

er p
art 

d
e les p

ersones sòcies 
estan lim

ita
d

es, d
oncs la 

coop
era

tiva
, p

er E
sta

tuts 

S
ocials, té el dret d

e tanteig i 
retra

cte durant un tem
p

s d
e 

9
0

 anys com
 a m

à
xim

. A
ixò, 

d
e m

anera que l’hab
ita

tg
e 

d
e la sòcia o soci es p

ot 
a

d
quirir p

er un p
reu que ha 

d’ésser igual a la quantita
t 

d
esem

b
orsa

d
a

, incre-
m

enta
d

a am
b la revalora

ció 
que ha

gi exp
erim

enta
t 

d’a
cord am

b l’Índ
ex d

e 
P

reus d
e C

onsum
 d

el sector. 
U

na veg
a

d
a exercita

t 
a

quest dret, es transm
etrà 

l’esm
enta

t hab
ita

tg
e a 

una altra p
ersona sòcia 

exp
ectant que estigui 

interessa
d

a en l’a
djudica

ció 
d’a

quest.

8E
l cohab

ita
tg

e (o cohousing) 
és una alterna

tiva d
e vid

a 
en la qual el disseny d

e la 
llar i l’entorn com

unitari està 
a

d
apta

t a les necessita
ts 

individuals i col·lectives, d
e 

p
resent i d

e futur, d
e m

anera 
que sigui eficient, soste-
nib

le i optim
itza

t a l’ús real 
p

revist. É
s d

oncs, una form
a 

innova
d

ora d
e conviure am

b 
altres p

ersones p
er estab

lir 
una rela

ció d
e col·lab

ora
ció, 

am
ista

t i ajud
a m

útua
, 

m
antenint esp
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L’hàbitat pertany a 
la comunitat i, per 
tant, és una qüestió 
política.

Considerem 
fonamental generar 
uns nous principis 
sobre l’hàbitat.

Primer Fòrum de 
l’Hàbitat + Fundació 
Hàbitat 8 Impuls

CRÈDITSUna etapa de pèrdua de coneixement com l’ac-
tual afecta sens dubte aspectes essencials rela-
cionats amb el nostre hàbitat, és a dir, en l’espai 
en el qual vivim. Però també en el com hi vivim. 
L’hàbitat pertany a la comunitat i, per tant, és una 
qüestió política. És per això que les actuacions 
que s’hi porten a terme tenen un impacte en la 
vida de les persones. 

Per fer front a la situació d’emergència habita-
cional, social i climàtica considerem fonamental 
generar informació i formació per tal de canviar 
la mentalitat i suscitar uns nous principis sobre 
l’hàbitat, i posar un punt de llum per evitar l’abis-
me mental entre la ignorància i l’obsessió en el 
qual gran part de la societat avui està instal·lada. 
No és una qüestió casual sinó causal, motiu pel 
qual podem constatar que la solució existeix.

És en aquest context que la Fundació Hàbitat 
8 Impuls va organitzar i celebrar a Barcelona 
l’octubre del 2019 el Primer Fòrum de l’Hàbitat, 
una jornada de debats entorn del coneixement, 
la inclusivitat i la comunitat, que va comptar amb 
la participació de reconeguts experts, i que ens 
ha permès, posteriorment, posar a l’agenda les 
següents reivindicacions.

10 
propostes 
sobre l’emergència 
de l’hàbitat

Reflexions entorn 
la ciutat, la salut 
i l’habitatge

1 Tres conceptes clau. El primer paràgraf 
del preàmbul de la Llei del Dret a l’habi-
tatge ens diu que «l’habitatge és una de 
les preocupacions més importants per 
a la ciutadania catalana»1. És obvi que 
tothom subscriuria aquesta afirmació, 
i també és reconegut que l’esmentada 
llei és una «bona» llei, però el problema 
de l’habitatge segueix sense resoldre’s. 
Per avançar en la recerca de possibles 
solucions, el Fòrum ha reflexionat a par-
tir de tres conceptes que han conformat 
cadascun dels àmbits de debat. 

El coneixement. Només des de la savi-
esa que dóna la reflexió i el coneixement 
d’altres experiències provades en altres 
indrets es pot avançat per superar la 
ignorància, en moltes ocasions provo-
cada. 

La inclusivitat. Les possibles solucions 
plantejades han de ser extensives a tot-
hom, des de les capes més vulnerables 
fins a les classes mitjanes en procés de 
desaparició, superant les barreres no 
només físiques sinó mentals. 

La comunitat. Ha de ser l’àmbit en 
què es plantegi i resolgui el problema 
d’accés a l’habitatge, superant l’indivi-
dualisme i la competitivitat imperants, 
qualitats més pròpies d’una competició 
esportiva que no pas les d’una manera 
de satisfer una necessitat bàsica de la 
persona.2

2El dret a l’habitatge, que ul-
trapassa el fet de disposar d’un sostre 
—va més enllà de les parets— per anar 
recuperant el dret públic a la ciutat,3 
que inclou la participació política i soci-
al. Som conscients de les dificultats de 
garantir aquest dret en un context de 
preeminència d’una ideologia neoliberal, 
com també mentre l’habitatge continuï 
sent un actiu d’inversió d’elevada rendi-
bilitat. Però cal lluitar a favor de políti-
ques públiques sensibles a la cohesió 
social i equitat per blindar aquest dret. 
En especial, atès el triple repte que 
tenim davant mateix: l’envelliment, la 
feminització de l’exclusió residencial4 i 
la immigració. En aquest sentit, rebut-
gem qualsevol resposta que suposi la 
zonificació5 i segregació dels municipis, 
pels greus riscos de marginalització i 
guetització que suposen.

3 La construcció i manteniment d’un 
parc d’immobles de propietat pública o 
col·lectiva. Que siguin de lloguer social 
i de gestió pública i/o privada o a càrrec 
d’entitats del tercer sector per garantir 
el dret a l’habitatge de totes les perso-
nes. Particularment, de les que disposen 
de menys recursos davant l’evident 
situació d’emergència de l’hàbitat en 
què ens trobem. En aquest marc doncs, 
reivindiquem la qualificació permanent 
dels habitatges de protecció oficial 
per evitar-ne la privatització, posterior 
especulació i el malbaratament de re-
cursos públics, la desaparició de l’escàs 
parc de pisos assequibles existent i la 
persistència de l’especulació. Per tant, 
creiem que cal legislar en aquest sentit i 
exigim una revisió profunda de les prio-
ritats en la despesa pressupostària per 
atribuir al problema la importància que 
mereix. Cal considerar totes les pos-
sibilitats d’actuacions públiques sobre 
sols privats, davant la mancança de sòl 
públic.

4Un hàbitat inclusiu que ga-
ranteixi la diversitat.6 Que en cada 
actuació es tingui en compte com 
intersecciona amb les discriminacions 
que pateixen les dones. Que incideixi en 
la des-jerarquització del gènere (mas-
culí versus femení); i de les activitats 
productives per sobre de les tasques 
reproductives, el treball voluntari, les 
cures o la participació política. Cal tenir 
en compte els impactes en matèria de 
gènere de fenòmens com la gentrifica-
ció que expulsa veïnes i veïns del centre 
de les nostres ciutats per segregar-los 
en grups marginals i sense visibilitat 
possible.

5La promoció de noves tipologies com 
el cohousing i nous models d’accés a 
l’habitatge com el de la cessió d’ús7 
—entre d’altres—, en la mesura en què 
donen estabilitat a les persones; són 
alternatives que eviten l’especulació 
immobiliària i construeixen comunitat. 
Sabem que no és la solució per a les ca-

pes socials amb menys recursos, però el 
cohabitatge8 és un element a potenciar 
dins del conjunt de mesures d’una políti-
ca que faciliti l’accés a l’habitatge.

6L’economia social i solidària (economia 
circular)9, i en especial el de les coope-
ratives de treball associat, de consum 
i d’habitatge, per la importància que 
tenen en termes d’inclusivitat i cohesió 
social. Representen una manera d’orga-
nització i de gestió de les empreses amb 
valors diferents com la participació o 
l’estabilitat laboral. Aquest sistema ha 
de tenir un paper central en la transfor-
mació necessària per a una economia 
catalana més justa.

7La necessitat d’aflorar l’urbanisme 
invisible i intangible, que es tradueix en 
l’impacte que cada actuació o política 
urbanística té sobre el teixit de rela-
cions i confiança que es genera entre 
veïnes i veïns; allò que podem anomenar 

el capital social del barri. Aquest capital 
és al carrer, a l’abast, no cal comprar-lo. 
Perquè hi ha relació entre els espais 
públics i els seus usos i la democràcia, 
encara que no sigui fàcil donar valor a 
allò que no es veu a simple vista. L’ur-
banisme pot contribuir, o no, a què la 
ciutadania es faci seva la ciutat. Una 
ciutat on regni la presencialitat enfront 
de la virtualitat. Si som conscients 
d’aquestes relacions causals, hi podrem 
influir quan projectem i/o reformem els 
nostres barris.

8Un model de mobilitat que 
afavoreixi el funcionament de l’as-
censor social.10 El transport, les pos-
sibilitats de moure’s per l’espai públic i 
la tendència a la hiperconstrucció són 
factors que condicionen l’ús que es fa, o 
no, d’aquests espais de relació personal. 
La mobilitat és, i ha estat sempre, una 
operació ideològica. Sabem que som 
privilegiats quan més del 50% dels des-
plaçaments els podem fer a peu, però 
convé estar atents a l’evolució futura. 
D’altra banda, l’espai públic no és per 
passar-hi sinó, i fonamentalment, per 
estar-hi.

9Una arquitectura la finalitat 
última de la qual sigui crear espais de 
vida i benestar.11 Cal posar la salut al 
centre de les prioritats en relació amb 
l’hàbitat, per sobre de valors com la 
comoditat o del suposat progrés, per-
què sabem que el cos de l’ésser humà 
funciona tenint en compte l’entorn. 
Parlem de salut pública, però també de 
salut econòmica i de salut social. No pot 
ser més rellevant el codi postal que el 
codi genètic en l’esperança de vida, com 
passa ara, on aquesta pot superar els 
sis anys en funció del lloc de residència 
i de la seva capacitat adquisitiva. El 
disseny dels habitatges, dels espais pú-
blics, de les ciutats i pobles on vivim no 
s’ha de guiar per criteris que prioritzin 
els espais considerats productius, sinó 
la vida de les persones. L’arquitectura 
ha de treballar a partir d’un nucli de ver-
satilitat i anar abandonant l’encotillat 
d’una obsoleta filosofia ‘Corbuseriana’ 
en què es mou des de fa massa anys.

10La utilització de ma-
terials12 que no contribueixin a l’es-
calfament global amb emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, com la fusta 
i la terra, en comptes del formigó que 
genera emissions de CO2 tres vegades 
superiors que l’aviació. En aquest sentit 
exigim l’erradicació de l’amiant, que, a 
més de ser un problema per a la salut 
de les persones que hi han estat en con-
tacte, és un autèntic problema de salut 
pública general.
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1
Llei 18/2007, de 28 de 
desembre.

2
«Com vivim. Totes les cares 
de l’habitatge». Opcions, 
revista per a un consum 
conscient. Quadern núm. 52.

3
El dret públic a la ciutat, qui 
gaudeix de la ciutat?
El dret a la ciutat és un 
terme aparegut el 1968 en 
el llibre d’Henri Lefebvre 
amb el mateix nom com 

a títol, que reivindica la 
propietat de l’espai públic 
per a la gent, front al procés 
de privatització del mateix, 
que s’està desenvolupant 
els darrers decennis. L’espai 
públic, els carrers i places 
de pobles i ciutats és de la 
comunitat, l’administració 
municipal en regula l’ús i té 
cura del manteniment, però 
la propietat és del comú, 
com abans ho era la terra. 
Es tracta de desmercan-
tilitzar l’espai públic que 
el neoliberalisme està 
realitzant.

A l’Espai públic regna la 
presencialitat enfront la 
virtualitat. (Jaume López, 
2019). A l’espai públic regna 
el conflicte i la llibertat i no 
la neutralitat com alguns, 
avui dia, demanen.

4
La feminització de l’exclusió 
residencial es refereix a la 
major vulnerabilitat i risc 
que pateixen les dones de 
no accedir a un habitatge en 
condicions d’assequibilitat, 
salubritat i seguretat fruit 
de múltiples discriminacions 

de gènere, com la bretxa 
salarial o una participació́ 
al mercat laboral desigual, 
entre d’altres. 
González, I. et al. [Obser-
vatori DESC, Enginyers 
Sense Fronteres, PAH 
Barcelona, Aliança Contra 
la Pobresa Energètica, 
Agència de Salut Pública de 
Barcelona] (2018). Radio-
grafies de la situació́ del 
dret a l’habitatge, la pobresa 
energètica i el seu impacte 
en la salut a Barcelona 
(Informe II).

5
La zonificació urbana 
és la pràctica de dividir 
una ciutat o municipi en 
seccions reservades per a 
usos específics, ja siguin 
residencials, comercials i 
industrials. La zonificació té 
com a propòsit canalitzar 
el creixement i desenvolu-
pament ordenat d’una àrea. 
Zonificar és un poder de 
govern. No es compensa per 
restriccions o limitacions 
que la zonificació imposi 
sobre les propietats.

6
Un hàbitat inclusiu té com a 
base l’urbanisme feminista 
que proposa posar la vida de 
de les persones al centre de 
les decisions urbanes tenint 
en compte la diversitat de 
gènere creuat amb altres 
variables identitàries com 
l’edat, l’origen, la identitat 
sexual, el tipus d’unitat de 
convivència, la condició 
socioeconòmica o la diver-
sitat funcional entre d’altres.

7
El règim de cessió d’ús 
defineix la propietat de 
l’immoble com col·lectiva i 
està en mans de la coope-
rativa. Els seus habitants 
paguen una entrada retor-
nable, unes quotes per sota 
del preu de mercat i poden 
fer ús d’un habitatge per a 
tota la vida, o per uns anys 
determinats per la propietat 
del terreny.
CoHousing Barcelona ha 
creat una fórmula de règim 
de propietat cooperatiu 
integral, en el qual les 

persones sòcies són propie-
tàries dels seus habitatges i 
comparteixen el dret d’ús de 
les zones comunes i serveis. 
Aquestes estan en mans 
de la cooperativa, que es 
regeix pels estatuts que els 
mateixos socis i sòcies van 
redactar estipulant, entre 
altres coses, un preu just 
de l’immoble. Les trans-
missions a tercers dels 
drets de la propietat -inter 
vivos (entre vius)- per part 
de les persones sòcies 
estan limitades, doncs la 
cooperativa, per Estatuts 

Socials, té el dret de tanteig i 
retracte durant un temps de 
90 anys com a màxim. Això, 
de manera que l’habitatge 
de la sòcia o soci es pot 
adquirir per un preu que ha 
d’ésser igual a la quantitat 
desemborsada, incre-
mentada amb la revaloració 
que hagi experimentat 
d’acord amb l’Índex de 
Preus de Consum del sector. 
Una vegada exercitat 
aquest dret, es transmetrà 
l’esmentat habitatge a 
una altra persona sòcia 
expectant que estigui 

interessada en l’adjudicació 
d’aquest.

8
El cohabitatge (o cohousing) 
és una alternativa de vida 
en la qual el disseny de la 
llar i l’entorn comunitari està 
adaptat a les necessitats 
individuals i col·lectives, de 
present i de futur, de manera 
que sigui eficient, soste-
nible i optimitzat a l’ús real 
previst. És doncs, una forma 
innovadora de conviure amb 
altres persones per establir 
una relació de col·laboració, 

amistat i ajuda mútua, 
mantenint espais privats 
i a la vegada potenciant 
espais comuns (menjador, 
bugaderia, biblioteca, 
tallers, gimnàs, host, 
jardins…).

9
És la intersecció dels 
aspectes ambientals, 
econòmics i socials. Proposa 
un nou model de societat 
que utilitza i optimitza 
els estocs i els fluxos de 
materials, energia i residus. 
El seu objectiu és l’eficiència 

en l’ús dels recursos. Els 
residus d’uns es conver-
teixen en recursos per a 
uns altres, el producte ha 
de ser dissenyat per a ser 
reutilitzat. Aquest sistema 
aconsegueix convertir els 
nostres residus en matèries 
primeres, reindustrialitzar el 
territori i generar ocupació.

10
L’ascensor social es refereix 
al mecanisme social i 
econòmic que permet a les 
noves generacions millorar 
la seva situació respecte a la 

de la seva familia d’origen. 
[Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development OECD . (2018). 
A broken social elevator?]

11
L’arquitectura, i en general 
el sector de la construcció 
fan possibles els escenaris 
de vida, per això s’han 
d’adequar a les neces-
sitats físiques, químiques 
i biològiques, fins i tot les 
energètiques i emocionals 
de l’ésser humà.  (Sònia H-M, 
2019). Es tracta de restaurar 

el sentit de la ciutat, 
instaurar la possibilitat del 
“bon viure” (Patricio Carpio 
Benalcazar “Buen vivir. 
Utopía para le siglo XXI”  
Ed. FUNHEIM Ecosocial: 
Madrid 2019) per a tothom i 
fer de la ciutat “l’escenari de 
trobada per a la construcció 
de la vida col·lectiva” (Henri 
Lefebvre  “El derecho a la 
ciudad”  Reeditat el 2017 per 
Capitan Swing).

12
Utilització de materials: El 
cicle tancat dels materials.
Tancar els cicles és un 
concepte derivat del funci-
onament de la natura. A la 
natura no hi ha residus, el 
que queda sobrer d’un cicle 
productiu esdevé recurs 
d’un altre cicle. La fullaraca 
que cau en un bosc, al cap 
de milers d’anys serà petroli. 
En un procés de fabricació 
d’un producte acostumen 
a quedar residus que, en 
general, es llencen, no es 
fan servir. Tancar els cicles 

vol dir que aquest producte 
residual ha de poder-se 
reutilitzar en un altre procés 
productiu.
Les virolles de fusta que 
cauen al produir un moble es 
poden fer servir per fabricar 
taulells d’OSB.
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l’octubre del 2019 el Primer Fòrum de l’Hàbitat, 
una jornada de debats entorn del coneixement, 
la inclusivitat i la comunitat, que va comptar amb 
la participació de reconeguts experts, i que ens 
ha permès, posteriorment, posar a l’agenda les 
següents reivindicacions.

10 
propostes 
sobre l’emergència 
de l’hàbitat

Reflexions entorn 
la ciutat, la salut 
i l’habitatge

1 Tres conceptes clau. El primer paràgraf 
del preàmbul de la Llei del Dret a l’habi-
tatge ens diu que «l’habitatge és una de 
les preocupacions més importants per 
a la ciutadania catalana»1. És obvi que 
tothom subscriuria aquesta afirmació, 
i també és reconegut que l’esmentada 
llei és una «bona» llei, però el problema 
de l’habitatge segueix sense resoldre’s. 
Per avançar en la recerca de possibles 
solucions, el Fòrum ha reflexionat a par-
tir de tres conceptes que han conformat 
cadascun dels àmbits de debat. 

El coneixement. Només des de la savi-
esa que dóna la reflexió i el coneixement 
d’altres experiències provades en altres 
indrets es pot avançat per superar la 
ignorància, en moltes ocasions provo-
cada. 

La inclusivitat. Les possibles solucions 
plantejades han de ser extensives a tot-
hom, des de les capes més vulnerables 
fins a les classes mitjanes en procés de 
desaparició, superant les barreres no 
només físiques sinó mentals. 

La comunitat. Ha de ser l’àmbit en 
què es plantegi i resolgui el problema 
d’accés a l’habitatge, superant l’indivi-
dualisme i la competitivitat imperants, 
qualitats més pròpies d’una competició 
esportiva que no pas les d’una manera 
de satisfer una necessitat bàsica de la 
persona.2

2El dret a l’habitatge, que ul-
trapassa el fet de disposar d’un sostre 
—va més enllà de les parets— per anar 
recuperant el dret públic a la ciutat,3 
que inclou la participació política i soci-
al. Som conscients de les dificultats de 
garantir aquest dret en un context de 
preeminència d’una ideologia neoliberal, 
com també mentre l’habitatge continuï 
sent un actiu d’inversió d’elevada rendi-
bilitat. Però cal lluitar a favor de políti-
ques públiques sensibles a la cohesió 
social i equitat per blindar aquest dret. 
En especial, atès el triple repte que 
tenim davant mateix: l’envelliment, la 
feminització de l’exclusió residencial4 i 
la immigració. En aquest sentit, rebut-
gem qualsevol resposta que suposi la 
zonificació5 i segregació dels municipis, 
pels greus riscos de marginalització i 
guetització que suposen.

3 La construcció i manteniment d’un 
parc d’immobles de propietat pública o 
col·lectiva. Que siguin de lloguer social 
i de gestió pública i/o privada o a càrrec 
d’entitats del tercer sector per garantir 
el dret a l’habitatge de totes les perso-
nes. Particularment, de les que disposen 
de menys recursos davant l’evident 
situació d’emergència de l’hàbitat en 
què ens trobem. En aquest marc doncs, 
reivindiquem la qualificació permanent 
dels habitatges de protecció oficial 
per evitar-ne la privatització, posterior 
especulació i el malbaratament de re-
cursos públics, la desaparició de l’escàs 
parc de pisos assequibles existent i la 
persistència de l’especulació. Per tant, 
creiem que cal legislar en aquest sentit i 
exigim una revisió profunda de les prio-
ritats en la despesa pressupostària per 
atribuir al problema la importància que 
mereix. Cal considerar totes les pos-
sibilitats d’actuacions públiques sobre 
sols privats, davant la mancança de sòl 
públic.

4Un hàbitat inclusiu que ga-
ranteixi la diversitat.6 Que en cada 
actuació es tingui en compte com 
intersecciona amb les discriminacions 
que pateixen les dones. Que incideixi en 
la des-jerarquització del gènere (mas-
culí versus femení); i de les activitats 
productives per sobre de les tasques 
reproductives, el treball voluntari, les 
cures o la participació política. Cal tenir 
en compte els impactes en matèria de 
gènere de fenòmens com la gentrifica-
ció que expulsa veïnes i veïns del centre 
de les nostres ciutats per segregar-los 
en grups marginals i sense visibilitat 
possible.

5La promoció de noves tipologies com 
el cohousing i nous models d’accés a 
l’habitatge com el de la cessió d’ús7 
—entre d’altres—, en la mesura en què 
donen estabilitat a les persones; són 
alternatives que eviten l’especulació 
immobiliària i construeixen comunitat. 
Sabem que no és la solució per a les ca-

pes socials amb menys recursos, però el 
cohabitatge8 és un element a potenciar 
dins del conjunt de mesures d’una políti-
ca que faciliti l’accés a l’habitatge.

6L’economia social i solidària (economia 
circular)9, i en especial el de les coope-
ratives de treball associat, de consum 
i d’habitatge, per la importància que 
tenen en termes d’inclusivitat i cohesió 
social. Representen una manera d’orga-
nització i de gestió de les empreses amb 
valors diferents com la participació o 
l’estabilitat laboral. Aquest sistema ha 
de tenir un paper central en la transfor-
mació necessària per a una economia 
catalana més justa.

7La necessitat d’aflorar l’urbanisme 
invisible i intangible, que es tradueix en 
l’impacte que cada actuació o política 
urbanística té sobre el teixit de rela-
cions i confiança que es genera entre 
veïnes i veïns; allò que podem anomenar 

el capital social del barri. Aquest capital 
és al carrer, a l’abast, no cal comprar-lo. 
Perquè hi ha relació entre els espais 
públics i els seus usos i la democràcia, 
encara que no sigui fàcil donar valor a 
allò que no es veu a simple vista. L’ur-
banisme pot contribuir, o no, a què la 
ciutadania es faci seva la ciutat. Una 
ciutat on regni la presencialitat enfront 
de la virtualitat. Si som conscients 
d’aquestes relacions causals, hi podrem 
influir quan projectem i/o reformem els 
nostres barris.

8Un model de mobilitat que 
afavoreixi el funcionament de l’as-
censor social.10 El transport, les pos-
sibilitats de moure’s per l’espai públic i 
la tendència a la hiperconstrucció són 
factors que condicionen l’ús que es fa, o 
no, d’aquests espais de relació personal. 
La mobilitat és, i ha estat sempre, una 
operació ideològica. Sabem que som 
privilegiats quan més del 50% dels des-
plaçaments els podem fer a peu, però 
convé estar atents a l’evolució futura. 
D’altra banda, l’espai públic no és per 
passar-hi sinó, i fonamentalment, per 
estar-hi.

9Una arquitectura la finalitat 
última de la qual sigui crear espais de 
vida i benestar.11 Cal posar la salut al 
centre de les prioritats en relació amb 
l’hàbitat, per sobre de valors com la 
comoditat o del suposat progrés, per-
què sabem que el cos de l’ésser humà 
funciona tenint en compte l’entorn. 
Parlem de salut pública, però també de 
salut econòmica i de salut social. No pot 
ser més rellevant el codi postal que el 
codi genètic en l’esperança de vida, com 
passa ara, on aquesta pot superar els 
sis anys en funció del lloc de residència 
i de la seva capacitat adquisitiva. El 
disseny dels habitatges, dels espais pú-
blics, de les ciutats i pobles on vivim no 
s’ha de guiar per criteris que prioritzin 
els espais considerats productius, sinó 
la vida de les persones. L’arquitectura 
ha de treballar a partir d’un nucli de ver-
satilitat i anar abandonant l’encotillat 
d’una obsoleta filosofia ‘Corbuseriana’ 
en què es mou des de fa massa anys.

10La utilització de ma-
terials12 que no contribueixin a l’es-
calfament global amb emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, com la fusta 
i la terra, en comptes del formigó que 
genera emissions de CO2 tres vegades 
superiors que l’aviació. En aquest sentit 
exigim l’erradicació de l’amiant, que, a 
més de ser un problema per a la salut 
de les persones que hi han estat en con-
tacte, és un autèntic problema de salut 
pública general.
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1
Llei 18/2007, de 28 de 
desembre.

2
«Com vivim. Totes les cares 
de l’habitatge». Opcions, 
revista per a un consum 
conscient. Quadern núm. 52.

3
El dret públic a la ciutat, qui 
gaudeix de la ciutat?
El dret a la ciutat és un 
terme aparegut el 1968 en 
el llibre d’Henri Lefebvre 
amb el mateix nom com 

a títol, que reivindica la 
propietat de l’espai públic 
per a la gent, front al procés 
de privatització del mateix, 
que s’està desenvolupant 
els darrers decennis. L’espai 
públic, els carrers i places 
de pobles i ciutats és de la 
comunitat, l’administració 
municipal en regula l’ús i té 
cura del manteniment, però 
la propietat és del comú, 
com abans ho era la terra. 
Es tracta de desmercan-
tilitzar l’espai públic que 
el neoliberalisme està 
realitzant.

A l’Espai públic regna la 
presencialitat enfront la 
virtualitat. (Jaume López, 
2019). A l’espai públic regna 
el conflicte i la llibertat i no 
la neutralitat com alguns, 
avui dia, demanen.

4
La feminització de l’exclusió 
residencial es refereix a la 
major vulnerabilitat i risc 
que pateixen les dones de 
no accedir a un habitatge en 
condicions d’assequibilitat, 
salubritat i seguretat fruit 
de múltiples discriminacions 

de gènere, com la bretxa 
salarial o una participació́ 
al mercat laboral desigual, 
entre d’altres. 
González, I. et al. [Obser-
vatori DESC, Enginyers 
Sense Fronteres, PAH 
Barcelona, Aliança Contra 
la Pobresa Energètica, 
Agència de Salut Pública de 
Barcelona] (2018). Radio-
grafies de la situació́ del 
dret a l’habitatge, la pobresa 
energètica i el seu impacte 
en la salut a Barcelona 
(Informe II).

5
La zonificació urbana 
és la pràctica de dividir 
una ciutat o municipi en 
seccions reservades per a 
usos específics, ja siguin 
residencials, comercials i 
industrials. La zonificació té 
com a propòsit canalitzar 
el creixement i desenvolu-
pament ordenat d’una àrea. 
Zonificar és un poder de 
govern. No es compensa per 
restriccions o limitacions 
que la zonificació imposi 
sobre les propietats.

6
Un hàbitat inclusiu té com a 
base l’urbanisme feminista 
que proposa posar la vida de 
de les persones al centre de 
les decisions urbanes tenint 
en compte la diversitat de 
gènere creuat amb altres 
variables identitàries com 
l’edat, l’origen, la identitat 
sexual, el tipus d’unitat de 
convivència, la condició 
socioeconòmica o la diver-
sitat funcional entre d’altres.

7
El règim de cessió d’ús 
defineix la propietat de 
l’immoble com col·lectiva i 
està en mans de la coope-
rativa. Els seus habitants 
paguen una entrada retor-
nable, unes quotes per sota 
del preu de mercat i poden 
fer ús d’un habitatge per a 
tota la vida, o per uns anys 
determinats per la propietat 
del terreny.
CoHousing Barcelona ha 
creat una fórmula de règim 
de propietat cooperatiu 
integral, en el qual les 

persones sòcies són propie-
tàries dels seus habitatges i 
comparteixen el dret d’ús de 
les zones comunes i serveis. 
Aquestes estan en mans 
de la cooperativa, que es 
regeix pels estatuts que els 
mateixos socis i sòcies van 
redactar estipulant, entre 
altres coses, un preu just 
de l’immoble. Les trans-
missions a tercers dels 
drets de la propietat -inter 
vivos (entre vius)- per part 
de les persones sòcies 
estan limitades, doncs la 
cooperativa, per Estatuts 

Socials, té el dret de tanteig i 
retracte durant un temps de 
90 anys com a màxim. Això, 
de manera que l’habitatge 
de la sòcia o soci es pot 
adquirir per un preu que ha 
d’ésser igual a la quantitat 
desemborsada, incre-
mentada amb la revaloració 
que hagi experimentat 
d’acord amb l’Índex de 
Preus de Consum del sector. 
Una vegada exercitat 
aquest dret, es transmetrà 
l’esmentat habitatge a 
una altra persona sòcia 
expectant que estigui 

interessada en l’adjudicació 
d’aquest.

8
El cohabitatge (o cohousing) 
és una alternativa de vida 
en la qual el disseny de la 
llar i l’entorn comunitari està 
adaptat a les necessitats 
individuals i col·lectives, de 
present i de futur, de manera 
que sigui eficient, soste-
nible i optimitzat a l’ús real 
previst. És doncs, una forma 
innovadora de conviure amb 
altres persones per establir 
una relació de col·laboració, 

amistat i ajuda mútua, 
mantenint espais privats 
i a la vegada potenciant 
espais comuns (menjador, 
bugaderia, biblioteca, 
tallers, gimnàs, host, 
jardins…).

9
És la intersecció dels 
aspectes ambientals, 
econòmics i socials. Proposa 
un nou model de societat 
que utilitza i optimitza 
els estocs i els fluxos de 
materials, energia i residus. 
El seu objectiu és l’eficiència 

en l’ús dels recursos. Els 
residus d’uns es conver-
teixen en recursos per a 
uns altres, el producte ha 
de ser dissenyat per a ser 
reutilitzat. Aquest sistema 
aconsegueix convertir els 
nostres residus en matèries 
primeres, reindustrialitzar el 
territori i generar ocupació.

10
L’ascensor social es refereix 
al mecanisme social i 
econòmic que permet a les 
noves generacions millorar 
la seva situació respecte a la 

de la seva familia d’origen. 
[Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development OECD . (2018). 
A broken social elevator?]

11
L’arquitectura, i en general 
el sector de la construcció 
fan possibles els escenaris 
de vida, per això s’han 
d’adequar a les neces-
sitats físiques, químiques 
i biològiques, fins i tot les 
energètiques i emocionals 
de l’ésser humà.  (Sònia H-M, 
2019). Es tracta de restaurar 

el sentit de la ciutat, 
instaurar la possibilitat del 
“bon viure” (Patricio Carpio 
Benalcazar “Buen vivir. 
Utopía para le siglo XXI”  
Ed. FUNHEIM Ecosocial: 
Madrid 2019) per a tothom i 
fer de la ciutat “l’escenari de 
trobada per a la construcció 
de la vida col·lectiva” (Henri 
Lefebvre  “El derecho a la 
ciudad”  Reeditat el 2017 per 
Capitan Swing).

12
Utilització de materials: El 
cicle tancat dels materials.
Tancar els cicles és un 
concepte derivat del funci-
onament de la natura. A la 
natura no hi ha residus, el 
que queda sobrer d’un cicle 
productiu esdevé recurs 
d’un altre cicle. La fullaraca 
que cau en un bosc, al cap 
de milers d’anys serà petroli. 
En un procés de fabricació 
d’un producte acostumen 
a quedar residus que, en 
general, es llencen, no es 
fan servir. Tancar els cicles 

vol dir que aquest producte 
residual ha de poder-se 
reutilitzar en un altre procés 
productiu.
Les virolles de fusta que 
cauen al produir un moble es 
poden fer servir per fabricar 
taulells d’OSB.

L’hàbitat pertany a 
la comunitat i, per 
tant, és una qüestió 
política.

Considerem 
fonamental generar 
uns nous principis 
sobre l’hàbitat.

Primer Fòrum de 
l’Hàbitat + Fundació 
Hàbitat 8 Impuls

CRÈDITSUna etapa de pèrdua de coneixement com l’ac-
tual afecta sens dubte aspectes essencials rela-
cionats amb el nostre hàbitat, és a dir, en l’espai 
en el qual vivim. Però també en el com hi vivim. 
L’hàbitat pertany a la comunitat i, per tant, és una 
qüestió política. És per això que les actuacions 
que s’hi porten a terme tenen un impacte en la 
vida de les persones. 

Per fer front a la situació d’emergència habita-
cional, social i climàtica considerem fonamental 
generar informació i formació per tal de canviar 
la mentalitat i suscitar uns nous principis sobre 
l’hàbitat, i posar un punt de llum per evitar l’abis-
me mental entre la ignorància i l’obsessió en el 
qual gran part de la societat avui està instal·lada. 
No és una qüestió casual sinó causal, motiu pel 
qual podem constatar que la solució existeix.

És en aquest context que la Fundació Hàbitat 
8 Impuls va organitzar i celebrar a Barcelona 
l’octubre del 2019 el Primer Fòrum de l’Hàbitat, 
una jornada de debats entorn del coneixement, 
la inclusivitat i la comunitat, que va comptar amb 
la participació de reconeguts experts, i que ens 
ha permès, posteriorment, posar a l’agenda les 
següents reivindicacions.
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1 Tres conceptes clau. El primer paràgraf 
del preàmbul de la Llei del Dret a l’habi-
tatge ens diu que «l’habitatge és una de 
les preocupacions més importants per 
a la ciutadania catalana»1. És obvi que 
tothom subscriuria aquesta afirmació, 
i també és reconegut que l’esmentada 
llei és una «bona» llei, però el problema 
de l’habitatge segueix sense resoldre’s. 
Per avançar en la recerca de possibles 
solucions, el Fòrum ha reflexionat a par-
tir de tres conceptes que han conformat 
cadascun dels àmbits de debat. 

El coneixement. Només des de la savi-
esa que dóna la reflexió i el coneixement 
d’altres experiències provades en altres 
indrets es pot avançat per superar la 
ignorància, en moltes ocasions provo-
cada. 

La inclusivitat. Les possibles solucions 
plantejades han de ser extensives a tot-
hom, des de les capes més vulnerables 
fins a les classes mitjanes en procés de 
desaparició, superant les barreres no 
només físiques sinó mentals. 

La comunitat. Ha de ser l’àmbit en 
què es plantegi i resolgui el problema 
d’accés a l’habitatge, superant l’indivi-
dualisme i la competitivitat imperants, 
qualitats més pròpies d’una competició 
esportiva que no pas les d’una manera 
de satisfer una necessitat bàsica de la 
persona.2

2El dret a l’habitatge, que ul-
trapassa el fet de disposar d’un sostre 
—va més enllà de les parets— per anar 
recuperant el dret públic a la ciutat,3 
que inclou la participació política i soci-
al. Som conscients de les dificultats de 
garantir aquest dret en un context de 
preeminència d’una ideologia neoliberal, 
com també mentre l’habitatge continuï 
sent un actiu d’inversió d’elevada rendi-
bilitat. Però cal lluitar a favor de políti-
ques públiques sensibles a la cohesió 
social i equitat per blindar aquest dret. 
En especial, atès el triple repte que 
tenim davant mateix: l’envelliment, la 
feminització de l’exclusió residencial4 i 
la immigració. En aquest sentit, rebut-
gem qualsevol resposta que suposi la 
zonificació5 i segregació dels municipis, 
pels greus riscos de marginalització i 
guetització que suposen.

3 La construcció i manteniment d’un 
parc d’immobles de propietat pública o 
col·lectiva. Que siguin de lloguer social 
i de gestió pública i/o privada o a càrrec 
d’entitats del tercer sector per garantir 
el dret a l’habitatge de totes les perso-
nes. Particularment, de les que disposen 
de menys recursos davant l’evident 
situació d’emergència de l’hàbitat en 
què ens trobem. En aquest marc doncs, 
reivindiquem la qualificació permanent 
dels habitatges de protecció oficial 
per evitar-ne la privatització, posterior 
especulació i el malbaratament de re-
cursos públics, la desaparició de l’escàs 
parc de pisos assequibles existent i la 
persistència de l’especulació. Per tant, 
creiem que cal legislar en aquest sentit i 
exigim una revisió profunda de les prio-
ritats en la despesa pressupostària per 
atribuir al problema la importància que 
mereix. Cal considerar totes les pos-
sibilitats d’actuacions públiques sobre 
sols privats, davant la mancança de sòl 
públic.

4Un hàbitat inclusiu que ga-
ranteixi la diversitat.6 Que en cada 
actuació es tingui en compte com 
intersecciona amb les discriminacions 
que pateixen les dones. Que incideixi en 
la des-jerarquització del gènere (mas-
culí versus femení); i de les activitats 
productives per sobre de les tasques 
reproductives, el treball voluntari, les 
cures o la participació política. Cal tenir 
en compte els impactes en matèria de 
gènere de fenòmens com la gentrifica-
ció que expulsa veïnes i veïns del centre 
de les nostres ciutats per segregar-los 
en grups marginals i sense visibilitat 
possible.

5La promoció de noves tipologies com 
el cohousing i nous models d’accés a 
l’habitatge com el de la cessió d’ús7 
—entre d’altres—, en la mesura en què 
donen estabilitat a les persones; són 
alternatives que eviten l’especulació 
immobiliària i construeixen comunitat. 
Sabem que no és la solució per a les ca-

pes socials amb menys recursos, però el 
cohabitatge8 és un element a potenciar 
dins del conjunt de mesures d’una políti-
ca que faciliti l’accés a l’habitatge.

6L’economia social i solidària (economia 
circular)9, i en especial el de les coope-
ratives de treball associat, de consum 
i d’habitatge, per la importància que 
tenen en termes d’inclusivitat i cohesió 
social. Representen una manera d’orga-
nització i de gestió de les empreses amb 
valors diferents com la participació o 
l’estabilitat laboral. Aquest sistema ha 
de tenir un paper central en la transfor-
mació necessària per a una economia 
catalana més justa.

7La necessitat d’aflorar l’urbanisme 
invisible i intangible, que es tradueix en 
l’impacte que cada actuació o política 
urbanística té sobre el teixit de rela-
cions i confiança que es genera entre 
veïnes i veïns; allò que podem anomenar 

el capital social del barri. Aquest capital 
és al carrer, a l’abast, no cal comprar-lo. 
Perquè hi ha relació entre els espais 
públics i els seus usos i la democràcia, 
encara que no sigui fàcil donar valor a 
allò que no es veu a simple vista. L’ur-
banisme pot contribuir, o no, a què la 
ciutadania es faci seva la ciutat. Una 
ciutat on regni la presencialitat enfront 
de la virtualitat. Si som conscients 
d’aquestes relacions causals, hi podrem 
influir quan projectem i/o reformem els 
nostres barris.

8Un model de mobilitat que 
afavoreixi el funcionament de l’as-
censor social.10 El transport, les pos-
sibilitats de moure’s per l’espai públic i 
la tendència a la hiperconstrucció són 
factors que condicionen l’ús que es fa, o 
no, d’aquests espais de relació personal. 
La mobilitat és, i ha estat sempre, una 
operació ideològica. Sabem que som 
privilegiats quan més del 50% dels des-
plaçaments els podem fer a peu, però 
convé estar atents a l’evolució futura. 
D’altra banda, l’espai públic no és per 
passar-hi sinó, i fonamentalment, per 
estar-hi.

9Una arquitectura la finalitat 
última de la qual sigui crear espais de 
vida i benestar.11 Cal posar la salut al 
centre de les prioritats en relació amb 
l’hàbitat, per sobre de valors com la 
comoditat o del suposat progrés, per-
què sabem que el cos de l’ésser humà 
funciona tenint en compte l’entorn. 
Parlem de salut pública, però també de 
salut econòmica i de salut social. No pot 
ser més rellevant el codi postal que el 
codi genètic en l’esperança de vida, com 
passa ara, on aquesta pot superar els 
sis anys en funció del lloc de residència 
i de la seva capacitat adquisitiva. El 
disseny dels habitatges, dels espais pú-
blics, de les ciutats i pobles on vivim no 
s’ha de guiar per criteris que prioritzin 
els espais considerats productius, sinó 
la vida de les persones. L’arquitectura 
ha de treballar a partir d’un nucli de ver-
satilitat i anar abandonant l’encotillat 
d’una obsoleta filosofia ‘Corbuseriana’ 
en què es mou des de fa massa anys.

10La utilització de ma-
terials12 que no contribueixin a l’es-
calfament global amb emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, com la fusta 
i la terra, en comptes del formigó que 
genera emissions de CO2 tres vegades 
superiors que l’aviació. En aquest sentit 
exigim l’erradicació de l’amiant, que, a 
més de ser un problema per a la salut 
de les persones que hi han estat en con-
tacte, és un autèntic problema de salut 
pública general.
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1
Llei 18/2007, de 28 de 
desembre.

2
«Com vivim. Totes les cares 
de l’habitatge». Opcions, 
revista per a un consum 
conscient. Quadern núm. 52.

3
El dret públic a la ciutat, qui 
gaudeix de la ciutat?
El dret a la ciutat és un 
terme aparegut el 1968 en 
el llibre d’Henri Lefebvre 
amb el mateix nom com 

a títol, que reivindica la 
propietat de l’espai públic 
per a la gent, front al procés 
de privatització del mateix, 
que s’està desenvolupant 
els darrers decennis. L’espai 
públic, els carrers i places 
de pobles i ciutats és de la 
comunitat, l’administració 
municipal en regula l’ús i té 
cura del manteniment, però 
la propietat és del comú, 
com abans ho era la terra. 
Es tracta de desmercan-
tilitzar l’espai públic que 
el neoliberalisme està 
realitzant.

A l’Espai públic regna la 
presencialitat enfront la 
virtualitat. (Jaume López, 
2019). A l’espai públic regna 
el conflicte i la llibertat i no 
la neutralitat com alguns, 
avui dia, demanen.

4
La feminització de l’exclusió 
residencial es refereix a la 
major vulnerabilitat i risc 
que pateixen les dones de 
no accedir a un habitatge en 
condicions d’assequibilitat, 
salubritat i seguretat fruit 
de múltiples discriminacions 

de gènere, com la bretxa 
salarial o una participació́ 
al mercat laboral desigual, 
entre d’altres. 
González, I. et al. [Obser-
vatori DESC, Enginyers 
Sense Fronteres, PAH 
Barcelona, Aliança Contra 
la Pobresa Energètica, 
Agència de Salut Pública de 
Barcelona] (2018). Radio-
grafies de la situació́ del 
dret a l’habitatge, la pobresa 
energètica i el seu impacte 
en la salut a Barcelona 
(Informe II).

5
La zonificació urbana 
és la pràctica de dividir 
una ciutat o municipi en 
seccions reservades per a 
usos específics, ja siguin 
residencials, comercials i 
industrials. La zonificació té 
com a propòsit canalitzar 
el creixement i desenvolu-
pament ordenat d’una àrea. 
Zonificar és un poder de 
govern. No es compensa per 
restriccions o limitacions 
que la zonificació imposi 
sobre les propietats.

6
Un hàbitat inclusiu té com a 
base l’urbanisme feminista 
que proposa posar la vida de 
de les persones al centre de 
les decisions urbanes tenint 
en compte la diversitat de 
gènere creuat amb altres 
variables identitàries com 
l’edat, l’origen, la identitat 
sexual, el tipus d’unitat de 
convivència, la condició 
socioeconòmica o la diver-
sitat funcional entre d’altres.

7
El règim de cessió d’ús 
defineix la propietat de 
l’immoble com col·lectiva i 
està en mans de la coope-
rativa. Els seus habitants 
paguen una entrada retor-
nable, unes quotes per sota 
del preu de mercat i poden 
fer ús d’un habitatge per a 
tota la vida, o per uns anys 
determinats per la propietat 
del terreny.
CoHousing Barcelona ha 
creat una fórmula de règim 
de propietat cooperatiu 
integral, en el qual les 

persones sòcies són propie-
tàries dels seus habitatges i 
comparteixen el dret d’ús de 
les zones comunes i serveis. 
Aquestes estan en mans 
de la cooperativa, que es 
regeix pels estatuts que els 
mateixos socis i sòcies van 
redactar estipulant, entre 
altres coses, un preu just 
de l’immoble. Les trans-
missions a tercers dels 
drets de la propietat -inter 
vivos (entre vius)- per part 
de les persones sòcies 
estan limitades, doncs la 
cooperativa, per Estatuts 

Socials, té el dret de tanteig i 
retracte durant un temps de 
90 anys com a màxim. Això, 
de manera que l’habitatge 
de la sòcia o soci es pot 
adquirir per un preu que ha 
d’ésser igual a la quantitat 
desemborsada, incre-
mentada amb la revaloració 
que hagi experimentat 
d’acord amb l’Índex de 
Preus de Consum del sector. 
Una vegada exercitat 
aquest dret, es transmetrà 
l’esmentat habitatge a 
una altra persona sòcia 
expectant que estigui 

interessada en l’adjudicació 
d’aquest.

8
El cohabitatge (o cohousing) 
és una alternativa de vida 
en la qual el disseny de la 
llar i l’entorn comunitari està 
adaptat a les necessitats 
individuals i col·lectives, de 
present i de futur, de manera 
que sigui eficient, soste-
nible i optimitzat a l’ús real 
previst. És doncs, una forma 
innovadora de conviure amb 
altres persones per establir 
una relació de col·laboració, 

amistat i ajuda mútua, 
mantenint espais privats 
i a la vegada potenciant 
espais comuns (menjador, 
bugaderia, biblioteca, 
tallers, gimnàs, host, 
jardins…).

9
És la intersecció dels 
aspectes ambientals, 
econòmics i socials. Proposa 
un nou model de societat 
que utilitza i optimitza 
els estocs i els fluxos de 
materials, energia i residus. 
El seu objectiu és l’eficiència 

en l’ús dels recursos. Els 
residus d’uns es conver-
teixen en recursos per a 
uns altres, el producte ha 
de ser dissenyat per a ser 
reutilitzat. Aquest sistema 
aconsegueix convertir els 
nostres residus en matèries 
primeres, reindustrialitzar el 
territori i generar ocupació.

10
L’ascensor social es refereix 
al mecanisme social i 
econòmic que permet a les 
noves generacions millorar 
la seva situació respecte a la 

de la seva familia d’origen. 
[Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development OECD . (2018). 
A broken social elevator?]

11
L’arquitectura, i en general 
el sector de la construcció 
fan possibles els escenaris 
de vida, per això s’han 
d’adequar a les neces-
sitats físiques, químiques 
i biològiques, fins i tot les 
energètiques i emocionals 
de l’ésser humà.  (Sònia H-M, 
2019). Es tracta de restaurar 

el sentit de la ciutat, 
instaurar la possibilitat del 
“bon viure” (Patricio Carpio 
Benalcazar “Buen vivir. 
Utopía para le siglo XXI”  
Ed. FUNHEIM Ecosocial: 
Madrid 2019) per a tothom i 
fer de la ciutat “l’escenari de 
trobada per a la construcció 
de la vida col·lectiva” (Henri 
Lefebvre  “El derecho a la 
ciudad”  Reeditat el 2017 per 
Capitan Swing).

12
Utilització de materials: El 
cicle tancat dels materials.
Tancar els cicles és un 
concepte derivat del funci-
onament de la natura. A la 
natura no hi ha residus, el 
que queda sobrer d’un cicle 
productiu esdevé recurs 
d’un altre cicle. La fullaraca 
que cau en un bosc, al cap 
de milers d’anys serà petroli. 
En un procés de fabricació 
d’un producte acostumen 
a quedar residus que, en 
general, es llencen, no es 
fan servir. Tancar els cicles 

vol dir que aquest producte 
residual ha de poder-se 
reutilitzar en un altre procés 
productiu.
Les virolles de fusta que 
cauen al produir un moble es 
poden fer servir per fabricar 
taulells d’OSB.

L’hàbitat pertany a 
la comunitat i, per 
tant, és una qüestió 
política.

Considerem 
fonamental generar 
uns nous principis 
sobre l’hàbitat.

Primer Fòrum de 
l’Hàbitat + Fundació 
Hàbitat 8 Impuls

CRÈDITSUna etapa de pèrdua de coneixement com l’ac-
tual afecta sens dubte aspectes essencials rela-
cionats amb el nostre hàbitat, és a dir, en l’espai 
en el qual vivim. Però també en el com hi vivim. 
L’hàbitat pertany a la comunitat i, per tant, és una 
qüestió política. És per això que les actuacions 
que s’hi porten a terme tenen un impacte en la 
vida de les persones. 

Per fer front a la situació d’emergència habita-
cional, social i climàtica considerem fonamental 
generar informació i formació per tal de canviar 
la mentalitat i suscitar uns nous principis sobre 
l’hàbitat, i posar un punt de llum per evitar l’abis-
me mental entre la ignorància i l’obsessió en el 
qual gran part de la societat avui està instal·lada. 
No és una qüestió casual sinó causal, motiu pel 
qual podem constatar que la solució existeix.

És en aquest context que la Fundació Hàbitat 
8 Impuls va organitzar i celebrar a Barcelona 
l’octubre del 2019 el Primer Fòrum de l’Hàbitat, 
una jornada de debats entorn del coneixement, 
la inclusivitat i la comunitat, que va comptar amb 
la participació de reconeguts experts, i que ens 
ha permès, posteriorment, posar a l’agenda les 
següents reivindicacions.

10 
propostes 
sobre l’emergència 
de l’hàbitat

Reflexions entorn 
la ciutat, la salut 
i l’habitatge

1 Tres conceptes clau. El primer paràgraf 
del preàmbul de la Llei del Dret a l’habi-
tatge ens diu que «l’habitatge és una de 
les preocupacions més importants per 
a la ciutadania catalana»1. És obvi que 
tothom subscriuria aquesta afirmació, 
i també és reconegut que l’esmentada 
llei és una «bona» llei, però el problema 
de l’habitatge segueix sense resoldre’s. 
Per avançar en la recerca de possibles 
solucions, el Fòrum ha reflexionat a par-
tir de tres conceptes que han conformat 
cadascun dels àmbits de debat. 

El coneixement. Només des de la savi-
esa que dóna la reflexió i el coneixement 
d’altres experiències provades en altres 
indrets es pot avançat per superar la 
ignorància, en moltes ocasions provo-
cada. 

La inclusivitat. Les possibles solucions 
plantejades han de ser extensives a tot-
hom, des de les capes més vulnerables 
fins a les classes mitjanes en procés de 
desaparició, superant les barreres no 
només físiques sinó mentals. 

La comunitat. Ha de ser l’àmbit en 
què es plantegi i resolgui el problema 
d’accés a l’habitatge, superant l’indivi-
dualisme i la competitivitat imperants, 
qualitats més pròpies d’una competició 
esportiva que no pas les d’una manera 
de satisfer una necessitat bàsica de la 
persona.2

2El dret a l’habitatge, que ul-
trapassa el fet de disposar d’un sostre 
—va més enllà de les parets— per anar 
recuperant el dret públic a la ciutat,3 
que inclou la participació política i soci-
al. Som conscients de les dificultats de 
garantir aquest dret en un context de 
preeminència d’una ideologia neoliberal, 
com també mentre l’habitatge continuï 
sent un actiu d’inversió d’elevada rendi-
bilitat. Però cal lluitar a favor de políti-
ques públiques sensibles a la cohesió 
social i equitat per blindar aquest dret. 
En especial, atès el triple repte que 
tenim davant mateix: l’envelliment, la 
feminització de l’exclusió residencial4 i 
la immigració. En aquest sentit, rebut-
gem qualsevol resposta que suposi la 
zonificació5 i segregació dels municipis, 
pels greus riscos de marginalització i 
guetització que suposen.

3 La construcció i manteniment d’un 
parc d’immobles de propietat pública o 
col·lectiva. Que siguin de lloguer social 
i de gestió pública i/o privada o a càrrec 
d’entitats del tercer sector per garantir 
el dret a l’habitatge de totes les perso-
nes. Particularment, de les que disposen 
de menys recursos davant l’evident 
situació d’emergència de l’hàbitat en 
què ens trobem. En aquest marc doncs, 
reivindiquem la qualificació permanent 
dels habitatges de protecció oficial 
per evitar-ne la privatització, posterior 
especulació i el malbaratament de re-
cursos públics, la desaparició de l’escàs 
parc de pisos assequibles existent i la 
persistència de l’especulació. Per tant, 
creiem que cal legislar en aquest sentit i 
exigim una revisió profunda de les prio-
ritats en la despesa pressupostària per 
atribuir al problema la importància que 
mereix. Cal considerar totes les pos-
sibilitats d’actuacions públiques sobre 
sols privats, davant la mancança de sòl 
públic.

4Un hàbitat inclusiu que ga-
ranteixi la diversitat.6 Que en cada 
actuació es tingui en compte com 
intersecciona amb les discriminacions 
que pateixen les dones. Que incideixi en 
la des-jerarquització del gènere (mas-
culí versus femení); i de les activitats 
productives per sobre de les tasques 
reproductives, el treball voluntari, les 
cures o la participació política. Cal tenir 
en compte els impactes en matèria de 
gènere de fenòmens com la gentrifica-
ció que expulsa veïnes i veïns del centre 
de les nostres ciutats per segregar-los 
en grups marginals i sense visibilitat 
possible.

5La promoció de noves tipologies com 
el cohousing i nous models d’accés a 
l’habitatge com el de la cessió d’ús7 
—entre d’altres—, en la mesura en què 
donen estabilitat a les persones; són 
alternatives que eviten l’especulació 
immobiliària i construeixen comunitat. 
Sabem que no és la solució per a les ca-

pes socials amb menys recursos, però el 
cohabitatge8 és un element a potenciar 
dins del conjunt de mesures d’una políti-
ca que faciliti l’accés a l’habitatge.

6L’economia social i solidària (economia 
circular)9, i en especial el de les coope-
ratives de treball associat, de consum 
i d’habitatge, per la importància que 
tenen en termes d’inclusivitat i cohesió 
social. Representen una manera d’orga-
nització i de gestió de les empreses amb 
valors diferents com la participació o 
l’estabilitat laboral. Aquest sistema ha 
de tenir un paper central en la transfor-
mació necessària per a una economia 
catalana més justa.

7La necessitat d’aflorar l’urbanisme 
invisible i intangible, que es tradueix en 
l’impacte que cada actuació o política 
urbanística té sobre el teixit de rela-
cions i confiança que es genera entre 
veïnes i veïns; allò que podem anomenar 

el capital social del barri. Aquest capital 
és al carrer, a l’abast, no cal comprar-lo. 
Perquè hi ha relació entre els espais 
públics i els seus usos i la democràcia, 
encara que no sigui fàcil donar valor a 
allò que no es veu a simple vista. L’ur-
banisme pot contribuir, o no, a què la 
ciutadania es faci seva la ciutat. Una 
ciutat on regni la presencialitat enfront 
de la virtualitat. Si som conscients 
d’aquestes relacions causals, hi podrem 
influir quan projectem i/o reformem els 
nostres barris.

8Un model de mobilitat que 
afavoreixi el funcionament de l’as-
censor social.10 El transport, les pos-
sibilitats de moure’s per l’espai públic i 
la tendència a la hiperconstrucció són 
factors que condicionen l’ús que es fa, o 
no, d’aquests espais de relació personal. 
La mobilitat és, i ha estat sempre, una 
operació ideològica. Sabem que som 
privilegiats quan més del 50% dels des-
plaçaments els podem fer a peu, però 
convé estar atents a l’evolució futura. 
D’altra banda, l’espai públic no és per 
passar-hi sinó, i fonamentalment, per 
estar-hi.

9Una arquitectura la finalitat 
última de la qual sigui crear espais de 
vida i benestar.11 Cal posar la salut al 
centre de les prioritats en relació amb 
l’hàbitat, per sobre de valors com la 
comoditat o del suposat progrés, per-
què sabem que el cos de l’ésser humà 
funciona tenint en compte l’entorn. 
Parlem de salut pública, però també de 
salut econòmica i de salut social. No pot 
ser més rellevant el codi postal que el 
codi genètic en l’esperança de vida, com 
passa ara, on aquesta pot superar els 
sis anys en funció del lloc de residència 
i de la seva capacitat adquisitiva. El 
disseny dels habitatges, dels espais pú-
blics, de les ciutats i pobles on vivim no 
s’ha de guiar per criteris que prioritzin 
els espais considerats productius, sinó 
la vida de les persones. L’arquitectura 
ha de treballar a partir d’un nucli de ver-
satilitat i anar abandonant l’encotillat 
d’una obsoleta filosofia ‘Corbuseriana’ 
en què es mou des de fa massa anys.

10La utilització de ma-
terials12 que no contribueixin a l’es-
calfament global amb emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, com la fusta 
i la terra, en comptes del formigó que 
genera emissions de CO2 tres vegades 
superiors que l’aviació. En aquest sentit 
exigim l’erradicació de l’amiant, que, a 
més de ser un problema per a la salut 
de les persones que hi han estat en con-
tacte, és un autèntic problema de salut 
pública general.
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a títol, que reivindica la 
propietat de l’espai públic 
per a la gent, front al procés 
de privatització del mateix, 
que s’està desenvolupant 
els darrers decennis. L’espai 
públic, els carrers i places 
de pobles i ciutats és de la 
comunitat, l’administració 
municipal en regula l’ús i té 
cura del manteniment, però 
la propietat és del comú, 
com abans ho era la terra. 
Es tracta de desmercan-
tilitzar l’espai públic que 
el neoliberalisme està 
realitzant.

A l’Espai públic regna la 
presencialitat enfront la 
virtualitat. (Jaume López, 
2019). A l’espai públic regna 
el conflicte i la llibertat i no 
la neutralitat com alguns, 
avui dia, demanen.
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La feminització de l’exclusió 
residencial es refereix a la 
major vulnerabilitat i risc 
que pateixen les dones de 
no accedir a un habitatge en 
condicions d’assequibilitat, 
salubritat i seguretat fruit 
de múltiples discriminacions 

de gènere, com la bretxa 
salarial o una participació́ 
al mercat laboral desigual, 
entre d’altres. 
González, I. et al. [Obser-
vatori DESC, Enginyers 
Sense Fronteres, PAH 
Barcelona, Aliança Contra 
la Pobresa Energètica, 
Agència de Salut Pública de 
Barcelona] (2018). Radio-
grafies de la situació́ del 
dret a l’habitatge, la pobresa 
energètica i el seu impacte 
en la salut a Barcelona 
(Informe II).
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La zonificació urbana 
és la pràctica de dividir 
una ciutat o municipi en 
seccions reservades per a 
usos específics, ja siguin 
residencials, comercials i 
industrials. La zonificació té 
com a propòsit canalitzar 
el creixement i desenvolu-
pament ordenat d’una àrea. 
Zonificar és un poder de 
govern. No es compensa per 
restriccions o limitacions 
que la zonificació imposi 
sobre les propietats.

6
Un hàbitat inclusiu té com a 
base l’urbanisme feminista 
que proposa posar la vida de 
de les persones al centre de 
les decisions urbanes tenint 
en compte la diversitat de 
gènere creuat amb altres 
variables identitàries com 
l’edat, l’origen, la identitat 
sexual, el tipus d’unitat de 
convivència, la condició 
socioeconòmica o la diver-
sitat funcional entre d’altres.

7
El règim de cessió d’ús 
defineix la propietat de 
l’immoble com col·lectiva i 
està en mans de la coope-
rativa. Els seus habitants 
paguen una entrada retor-
nable, unes quotes per sota 
del preu de mercat i poden 
fer ús d’un habitatge per a 
tota la vida, o per uns anys 
determinats per la propietat 
del terreny.
CoHousing Barcelona ha 
creat una fórmula de règim 
de propietat cooperatiu 
integral, en el qual les 

persones sòcies són propie-
tàries dels seus habitatges i 
comparteixen el dret d’ús de 
les zones comunes i serveis. 
Aquestes estan en mans 
de la cooperativa, que es 
regeix pels estatuts que els 
mateixos socis i sòcies van 
redactar estipulant, entre 
altres coses, un preu just 
de l’immoble. Les trans-
missions a tercers dels 
drets de la propietat -inter 
vivos (entre vius)- per part 
de les persones sòcies 
estan limitades, doncs la 
cooperativa, per Estatuts 

Socials, té el dret de tanteig i 
retracte durant un temps de 
90 anys com a màxim. Això, 
de manera que l’habitatge 
de la sòcia o soci es pot 
adquirir per un preu que ha 
d’ésser igual a la quantitat 
desemborsada, incre-
mentada amb la revaloració 
que hagi experimentat 
d’acord amb l’Índex de 
Preus de Consum del sector. 
Una vegada exercitat 
aquest dret, es transmetrà 
l’esmentat habitatge a 
una altra persona sòcia 
expectant que estigui 

interessada en l’adjudicació 
d’aquest.

8
El cohabitatge (o cohousing) 
és una alternativa de vida 
en la qual el disseny de la 
llar i l’entorn comunitari està 
adaptat a les necessitats 
individuals i col·lectives, de 
present i de futur, de manera 
que sigui eficient, soste-
nible i optimitzat a l’ús real 
previst. És doncs, una forma 
innovadora de conviure amb 
altres persones per establir 
una relació de col·laboració, 

amistat i ajuda mútua, 
mantenint espais privats 
i a la vegada potenciant 
espais comuns (menjador, 
bugaderia, biblioteca, 
tallers, gimnàs, host, 
jardins…).

9
És la intersecció dels 
aspectes ambientals, 
econòmics i socials. Proposa 
un nou model de societat 
que utilitza i optimitza 
els estocs i els fluxos de 
materials, energia i residus. 
El seu objectiu és l’eficiència 

en l’ús dels recursos. Els 
residus d’uns es conver-
teixen en recursos per a 
uns altres, el producte ha 
de ser dissenyat per a ser 
reutilitzat. Aquest sistema 
aconsegueix convertir els 
nostres residus en matèries 
primeres, reindustrialitzar el 
territori i generar ocupació.

10
L’ascensor social es refereix 
al mecanisme social i 
econòmic que permet a les 
noves generacions millorar 
la seva situació respecte a la 

de la seva familia d’origen. 
[Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development OECD . (2018). 
A broken social elevator?]

11
L’arquitectura, i en general 
el sector de la construcció 
fan possibles els escenaris 
de vida, per això s’han 
d’adequar a les neces-
sitats físiques, químiques 
i biològiques, fins i tot les 
energètiques i emocionals 
de l’ésser humà.  (Sònia H-M, 
2019). Es tracta de restaurar 

el sentit de la ciutat, 
instaurar la possibilitat del 
“bon viure” (Patricio Carpio 
Benalcazar “Buen vivir. 
Utopía para le siglo XXI”  
Ed. FUNHEIM Ecosocial: 
Madrid 2019) per a tothom i 
fer de la ciutat “l’escenari de 
trobada per a la construcció 
de la vida col·lectiva” (Henri 
Lefebvre  “El derecho a la 
ciudad”  Reeditat el 2017 per 
Capitan Swing).

12
Utilització de materials: El 
cicle tancat dels materials.
Tancar els cicles és un 
concepte derivat del funci-
onament de la natura. A la 
natura no hi ha residus, el 
que queda sobrer d’un cicle 
productiu esdevé recurs 
d’un altre cicle. La fullaraca 
que cau en un bosc, al cap 
de milers d’anys serà petroli. 
En un procés de fabricació 
d’un producte acostumen 
a quedar residus que, en 
general, es llencen, no es 
fan servir. Tancar els cicles 

vol dir que aquest producte 
residual ha de poder-se 
reutilitzar en un altre procés 
productiu.
Les virolles de fusta que 
cauen al produir un moble es 
poden fer servir per fabricar 
taulells d’OSB.


