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S U B S C R I P C I O N S
La revista Opcions és possible gràcies a totes les persones 
que hi estan subscrites. Per 54 € a l’any (4,5 € mensuals) 
pots formar part d’Opcions i ajudar-nos a difondre 
informació contrastada i independent sobre consum.

Per subscriure-t’hi, contacta amb nosaltres a
opcions@opcions.org

Per fer una donació de suport al projecte, 
el nostre número de compte és el següent: 

ES95 1550 0001 2100 0346 7628
Fiare Banca Ètica

TOTES LES CARES DE L’HABITATGE
Quan el nou equip de redacció d’Opcions vam començar a preparar aquest Quadern, sabíem 
que la “Guia de consum” la dedicaríem a l’habitatge. Gran tema per estrenar-nos! De seguida 
va quedar clar que teníem material per a tot un Quadern i encara més. L’habitatge se’ns va anar 
escapant de la guia central i hem acabat per fer un monogràfic. 

La nostra intenció ha estat dibuixar la casa des de totes les perspectives. Pàgina rere pàgina 
anem fent l’alçat. Quatre parets: la casa com a dret, la casa com a producte, la casa com a 
responsabilitat i la casa com a oportunitat. La tensió entre les dues primeres parets sosté 
el “Panorama” i el “Quadrilàter”. L’habitatge és un bé de consum vinculat a una necessitat 
bàsica. O més aviat, una necessitat bàsica transformada en un bé de consum. Amb tot el que 
això comporta: mercantilització de llars, vulneració de drets i alteració del paisatge urbà per 
adaptar-lo a les exigències del mercat. D’això últim, i de molt més, en parlem amb la Itziar 
González Virós, arquitecta coneguda pel seu activisme i compromís social. A la casa, la paret 
de la responsabilitat li ve, sobretot, de la petjada ecològica. Els enormes costos ambientals de 
la majoria d’edificis es causen en la construcció i demolició, però també són molt significatius 
els que es generen durant la fase d’ús. En Pol Sarsanedas, que es defineix com un arquitecte 
conscient, reivindica la necessitat de reduir l’impacte ambiental dels habitatges i ens parla de 
com es pot millorar l’eficiència energètica dels edificis.

I això enllaça amb la casa vista com una oportunitat. Repensar el lloc i la manera de viure per 
millorar la forma com ens relacionem amb els altres i com interactuem amb l’entorn natural. 
A la “Guia pràctica” trobareu informació útil tant si us plantegeu un canvi de casa com si no: 
hi ha moltes maneres de fer de la nostra llar un lloc més respectuós amb el medi. I també hi ha 
moltes formes diferents de proveir-se d’una casa, no tot s’acaba en la compra o el lloguer. Al 
reportatge coneixem molts testimonis inspiradors que han aconseguit canviar de vida “només” 
canviant de casa. Són persones que ens demostren que els projectes coŀlectius d’habitatge són 
una oportunitat de transformació social.

L A I A T R E S S E R R A , directora d’Opcions
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Elèctriques: opcions fora 
de l’oligopoli

Suma’t a Opcions

Hi ha moltes alternatives per tallar amb les grans 
empreses de l’oligopoli elèctric. Us expliquem quines

Cal menjar peix?
“Cal menjar peix, és molt sa.” Ens ho diu tothom! El metge, el govern, 
les piràmides d’alimentació... Menjar peix és realment tan bo com 
diuen, tenint els mars tan bruts? Si els oceans s'estan esgotant, com 
és que diàriament hi ha tanta abundància de peixos a la peixateria, al 
supermercat o a la botiga de congelats? En qüestions de peix, molts 
de nosaltres notem que naveguem sense conèixer realment en quin 
territori ens movem. Amb aquest "A fons" proposem estudiar en 
detall aquest tema i trobar-nos una mica més en terra ferma.

5 alternatives a les tovalloletes 
d’un sol ús
Són un bàsic per a la majoria de famílies amb bebès. Consten a la 
llista de material que ens demana l’escola. Fins i tot a moltes cases 
on viu canalla, n’hi ha un paquet al costat del vàter. Però, són 
realment necessàries? No! Aquí us donem cinc alternatives més ...

Publiquem articles com aquest gràcies als nostres subscriptors

Suma-t’hi

Entrevista a Brenda Chávez, autora del llibre 
“Tu consumo puede cambiar el mundo”

“Si volem que l’agricultura i l’alimentació ecològica siguin 
una alternativa real, cal anar més enllà de l’etiqueta.”

“Consumir és un acte polític.”

Oli de palma i aliments ecològics: 
amistats perilloses

...
Llegir més »

Llegir més »

Veure més »

La nova revista 
Opcions està 
ecoeditada. 
La Page  
ens ho explica.

Món en moviment: 
7 iniciatives sobre 
prevenció de 
residus, reutilització 
i consum conscient.

Noves seccions: 
Generacions 
conscients, 
Quadrilàter, 
Salvar en Peter, 
El Receptari, 
Qüestionem Proust, 
Resseny i més.

Conversa amb 
Curro Claret: 
«Si el disseny 
no millora el món, 
per a què serveix?»

Reportatge: 
De les escoles  
al model educatiu, 
per què cal  
un canvi?

GUIA DE CONSUM: 
ROBA INFANTIL

Quanta roba consumim? Com ho fem? 
Quin és el seu impacte ambiental?
Com podem transformar l'armari   
dels més petits?

I  P A R T I C I P A  A  L E S  X A R X E S  S O C I A L S !

VISITA EL NOU WEB

TOT EL QUE CAL SABER 
PER CONSUMIR MENYS I MILLOR 

CONSUM CONSCIENT



4 _ ENTREVISTA A ITZIAR GONZÁLEZ VIRÓS OPCIONS   52

Carrer Petritxol. Ciutat de Barcelona. Som en una 
finca del segle xviii. Pugem 90 esglaons per una escala 
estreta i fosca i arribem al tercer pis, on viu l’arquitecta 
Itziar González Virós (Barcelona, 1967). Fa 32 anys 
que hi viu, era la casa de la seva besàvia i en una època 
remota hi vivien cosidores. L’ha reformada amb les 
seves pròpies mans i diu que la casa l’ha fet a ella.
De 2007 a 2009 va ser regidora del Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, càrrec del qual va dimitir com 
a protesta per un cas de corrupció urbanística. És 
impulsora del Parlament Ciutadà i fundadora de 
l’Institut Cartogràfic de la ReVolta. 
Abans de començar l’entrevista, pugem al terrat de 
l’edifici. “Des d’aquí, veiem les vísceres, les entranyes 
de la ciutat i s’evidencia la mercantilització del 
paisatge urbà”, diu, mentre comenta amb nostàlgia 
com s’ha perdut el rastre de la vida veïnal.
El terrat és un bon lloc per fer diagnosi. Entre foto 
i foto fem una radiografia improvisada de Ciutat 
Vella, el seu barri, una espècie de microcosmos del 
que ha estat succeint amb Barcelona, i amb ella. 

Casa de la Itziar és més acollidora que el terrat. És 
com entrar en un mirall i intentar esbrinar què hi ha 
darrere d’aquest joc de vidres polièdric i lluminós 
on ja des del rebedor s’intueixen totes les habitacions 
de la casa. I res és per casualitat. Cada vidre, cada 
plànol emmarcat, està coŀlocat a consciència. Hi ha 
un exhaustiu estudi del sol, de com i quan entra la 
llum i on rebota. No hi ha làmpades de sostre. Totes 
són baixes o de peu.
Traiem el nas per les diferents estances i comencem 
a jugar a aquest joc de miralls i transparència. A 
cada mur de les parets de la casa hi ha vidre. Són 
transparents, com ella. I transparent se’ns obre en 
una conversa. “És com si la casa atrapés una persona 
dins del vidre”, comenta.
Assegudes a la taula de la cuina –“aquí s’han cuinat 
grans revoltes”, diu–, agafa paper i un punta fina blau 
perquè diu que, quan dialoga, dibuixa. Comencem a 
parlar de la seva revolta personal, amb l’arquitectura 
i amb el món.

E N T R E V I S TA  A

ITZIAR GONZÁLEZ VIRÓS
P E R  M A RTA  M O L I N A

F OTO G R A F I A  /  DA N I  CO D I N A

“Soc una artesana de la transformació i de la revolta”
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MM Sé que no t’agraden les etiquetes, però de totes 
les que t’han posat, amb quina et quedes?

IG L’única que em permeto és la del meu ofici. I 
només accepto que m’adjectivi alguna cosa que 
tingui a veure amb el “saber fer alguna cosa 
amb les mans”. L’arquitectura ja no es fa amb 
les mans, però, quan faig un projecte, dibuixo 
el lloc amb les mans, amb escaire i cartabó i 
a mà alçada, i prenc les mides amb les mans. 
No utilitzo l’ordinador. Per a mi el dibuix és 
una artesania. La mesura, tocar els materials, 
els llocs...; per tant, el meu ofici és manual, 
és artesanal. Soc una artesana i reclamo una 
artesania que és més complexa, potser, o més 
integrada, com és l’arquitectura. Per tant, la 
Itziar González Virós arquitecta és una cosa que 
porto bé. L’altre atribut que accepto és el del lloc. 
Soc ciutatvellenca.

 
MM Una arquitecta-artesana, ciutatvellenca  

i organitzadora de revoltes?
IG Soc una artesana de la transformació i de la 

revolta. Veig una situació i miro de donar-li la 
volta, de no conformar-m’hi. Hi ha en mi una 
subversió contínua. A més, jugo amb la idea de 
“re” i “Volta”, amb majúscula perquè és “donar 
una volta”. Per mi, el sostre és la protecció que ve 
de dalt i la “revolta” és que, malgrat que tinguem 
proteccions que vinguin de dalt, si no les 
reforcem nosaltres, les persones, no serveixen 
de res. Les arquitectures sense les persones no 
serveixen. Igual que les administracions, sense 
les persones no serveixen, són maquinària.

 
MM Revoltaire, arquitecta-artesana, ciutatvellenca  

i experta a resoldre conflictes a l’espai públic. 
Ets també una arquitecta-mediadora?

IG Parlo amb gent que és a ribes diferents. Però 
ara he arribat a la conclusió que faig més feina 
de teràpia. Soc una terapeuta que intenta refer 
l’arquitectura dels vincles entre les diferents 
persones que es troben en un lloc. Després de 
30 anys he arribat a definir el que faig com a 
cooperació ciutadana al territori. 

MM No pots fer teràpia sense un lloc comú.
IG Si he de mediar en una finca, els diferents veïns 

comparteixen la finca. Si he de mediar en un 
barri, doncs comparteixen el barri. Se’m fa 
difícil fer res si no hi ha un lloc. 

 Soc una mica com un arbre (dibuixa). L’arbre 
necessita un ancoratge en un lloc. Té les arrels 
i les branques. Necessita molt poc lloc per 
viure i està aparentment quiet, però no para 
de moure’s. Les arrels creixen i en proporció 
creixen les branques, la copa. Jo necessito un 
lloc, una tasca invisible, íntima, que no es vegi; 
i una altra que doni fruits, ombra, que permeti 
que algú s’assegui a sota, que convoqui, que faci 
la fotosíntesi, que canviï.

MM Un lloc on es doni el canvi que anheles amb la 
gent que hi creu i convocar els no convençuts? 
Aquest lloc és “allò comú”, el “fer comunitat”?

IG Més aviat seria “el que ens sosté” a tots. Per 
exemple, el carrer (sentim cantar algú des del 
carrer). Creus que és igual per a un sensesostre 
que per a un veí amb DNI registrat? Què tenim 
en comú la persona que ara sentim cantar, la 
Lola, i jo?

MM El carrer? L’espai públic? 
IG El que tenim en comú no és la nostra relació 

administrativa amb l’espai públic, sinó que hi 
ha alguna cosa que ens sosté a les dues: que ens 
reconeixem, ens saludem pel nom. 

MM La sosté una comunitat si la comunitat  
li retorna la mirada? 

IG Sí, si considerem els sensesostre com a veïns 
i veïnes i ens responsabilitzem de la seva 
vulnerabilitat de forma directa i no només amb 
la intermediació de l’administració. Imagino 
equipaments de barri a la seva disposició 
algunes hores, perquè hi facin i programin els 
seus debats i les seves iniciatives: la politització 
dels sensellar, en la línia de la feina que està fent 
Lagarder Danciu per tot l’Estat. És la via més 
necessària per a la millora de la nostra societat. 
Així com tractem aquest coŀlectiu, així serà la 
nostra qualitat com a ciutat.

Les arquitectures sense les persones 
no serveixen. 
Igual que les administracions, 
sense les persones no serveixen, 
són maquinària.
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MM Quan parlaves de “ser arbre” m’ha vingut al 
cap la història de “La defensora de l’arbre”, 
la Isabel Núñez, que va liderar entre el 2007 
i el 2011 la resistència d’un grup de veïns 
contra una immobiliària contractada per 
l’Ajuntament que volia talar un ginjoler 
bicentenari per aixecar un edifici municipal. 
La coneixies bé.

IG Quan vaig fer el Barcelona Pam a Pam, l’hi 
vaig portar en mà. Estava malalta. Vam parlar 
a casa seva. Jo venia de dimitir com a regidora 
de l’Ajuntament i ella va guanyar la batalla 
de l’arbre. “Jo era govern i he perdut. Tu eres 
ciutadana, anònima, i has guanyat”. Aleshores li 
vaig dir que era el moment de la reVolta. Va ser 
molt emotiu perquè dies després l’operaven. Va 
deixar una nota al seu fill Guillermo on li deia 
que havia estat amb mi, que li havia parlat de la 
reVolta i que ella confiava que tot aniria bé. Vaig 
tenir l’oportunitat de dir-li en vida que havia 
guanyat.

 
MM Com es fa per posar a dialogar els tècnics  

de l’Ajuntament i els veïns?
IG Transportes les mirades d’uns i altres 

de forma horitzontal. Per això faig 
processos de participació i cooperació en 
l’urbanisme. Bàsicament tot són mecanismes 
d’horitzontalitat, de reconeixement entre 
les parts, de complementarietat, de posar fi 
a aquesta visió paranoica del dubte i de la 
competència. És com intentar crear espai sense 
por. I l’arquitectura és crear espai. 

 
MM Com a casa teva quan obres espais i trenques 

murs perquè hi passi la llum?
IG Quan sents l’escalfor tèrmica, en una llar o 

en una plaça on toca el sol, hi ha un benestar. 
Aleshores les cèŀlules s’eixamplen, respires 
millor i estàs més segur de tu mateix; per tant, 
no tens por i estàs més receptiu. I quan estàs 
receptiu, ets. L’objectiu és crear situacions de 
perfecció on no hi ha litigis per arribar aquí  
o allà. És una metodologia artesanal.

MM Com connectes la creativitat i allò artesanal 
amb la desobediència i la pedagogia política?

IG Amb la reciprocitat. Les cultures indígenes ho 
tenen molt present. Qualsevol ésser que neix en 
un entorn es nodreix d’aquest mateix entorn. Per 
tant, en la seva pròpia realitat, en la seva formació 
com a persona, hi ha el que ha rebut d’aquest 
entorn. Qui ha rebut d’un lloc té la necessitat de 
retornar-hi. 

MM Com un procés natural?
IG És un cicle ecològic. Qui ha estimat el seu barri 

vol dir que ha rebut coses que el sostenen i es 
torna un activista del barri perquè no ho pot 
evitar. És una funció, com inspirar i expirar. És 
natural. Del que reps, en surt. I aquest cicle fa 
que qui pren consciència d’això es torni activista 
i vegi que la política, que és aquest desig de 
millorar l’entorn i les relacions que tens al voltant, 
és una dimensió humana i un dret humà. Per 
tant, la creativitat del ciutadà és la política, és 
establir relacions amb els altres i amb el lloc.

 
MM I el 15M, què va passar?
IG Segurament hi va haver una sensació que no tots 

estàvem podent retornar a la nostra societat tot 
allò que ens havia donat, i que els polítics estaven 
passant de nosaltres. Què podíem fer? Pensar en 
nosaltres a partir de pensar en els altres i, així, 
desenvolupar una gran creativitat i molta cultura. 
Sempre segreguem cultura que nodrirà els altres. 
I qui ha de preservar la cultura és la política i la 
política feta per les persones.

 
MM Què està passant a Barcelona? Com es veu la 

ciutat des del microcosmos de Ciutat Vella?
IG Els que hi vivim, els que tenim o lloguem 

habitatge, els que estem fent vida quotidiana a 
la ciutat tenim la sensació que l’estem perdent. 
De sobte veiem unes quantes transformacions, 
per exemple, l’augment del preu dels nostres 
habitatges i l’augment del turisme. Molt 
important, perquè fa insostenible la nostra 
permanència aquí. 

MM A Ciutat Vella ho heu viscut abans. Ara han 
despertat la resta de barris?

IG Ha despertat l’Eixample i ara tots corren. Quan 
jo ho reivindicava, però, a ningú no li semblava 
tan greu. Deien: “Bé, és que el centre..., ja se 
sap”; és com la “peça que hem de sacrificar per 

Qui ha estimat el seu barri vol dir
que ha rebut coses que el sostenen 
i es torna un activista del barri. 
És una funció, com inspirar i expirar.
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ser un destí turístic”. Quan han vist que també 
els arriba la voracitat de la indústria turística, 
comencen a cridar. Jo deia: “Per què no aturem 
tots els apartaments turístics de la ciutat?” I 
a l’Eixample em deien que ells no tenien cap 
problema... I ara a l’Eixample no es pot respirar.

 Abans només els ciutatvellencs sabíem i patíem 
que s’havia produït una gentrificació i que 
havien marxat moltíssimes persones de classes 
populars del barri, en silenci...

 Ha marxat gent de la Barceloneta i del Raval i 
ningú no ha dit res. Gent de Ciutat Vella que 
ha patit mobbing... i ningú no deia res. Ara que 
les classes mitjanes també perden casa seva, 
comença a ser un problema.

 
MM Hi ha més massa crítica? Estem més preparats 

per a la reVolta?
IG Sí. Amb aquesta massa crítica podem i hem 

d’analitzar bé què està passant. Hi ha una clara 
bombolla immobiliària, perquè Barcelona és la 
gallina dels ous d’or del turisme, un valor segur. 
I per tant, capital estranger està invertint a la 
nostra ciutat. I ara ja no només a Barcelona, 
sinó que està arribant a Terrassa, a Sabadell... 
S’està veient com un lloc on invertir en el 
mercat immobiliari. Això farà que, de sobte,  
els propietaris majoritaris siguin els qui 
defineixin la política, si no és que redefinim  
les regles del joc.

 
MM Quines haurien de ser?
IG Redefinir les regles del joc en relació amb 

la propietat privada i pública és complicat. 
Cal fer l’anàlisi multifactorial i, una vegada 
veiem què ho està provocant, haurem de 
determinar quin n’és el còmplice necessari: la 
inacció administrativa! Per exemple, la nostra 
regulació d’àmbit autonòmic i d’Ajuntament 
no va desenvolupar cap mesura antimobbing 
seriosa, ni va tirar endavant cap compra massiva 
d’habitatge per donar garantia d’habitatge 
popular a diferents barris.

 Si tothom assumís què ha fet malament per no 
evitar-ho, tindríem un mapa de tots els elements 
que hem de transformar.

MM Com ara què?
IG Per exemple: què han fet les comunitats de veïns 

respecte a la discussió dels usos que han de tenir 

els habitatges? S’han reunit per decidir si serà 
un lloc turístic o un lloc per a famílies? S’han  
de produir debats.

 
MM Com s’organitza això?
 IG L’única solució és la micropolítica, que a tots 

els nivells es reparteixi una part de “cosa a 
canviar”. No crec que la solució passi només 
per grans accions polítiques administratives. 
Crec en un treball familiar, d’escala de 
veïns, en els administradors i en una feina 
de corresponsabilització de tots els sectors. 
Evidentment, cal una inspecció molt més 
seriosa de les compravendes d’immobles i 
una gran acció de fiscalització de com es fan, 
quins preus diuen que paguen, si és en blanc 
o en negre, quins impostos... Si tota la societat 
posés els ulls en aquesta qüestió, la podríem 
reconduir. Si no, la ciutat anirà perdent massa 
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crítica veïnal i, per tant, control social; aleshores 
serà un lloc fenomenal per als grans negocis 
fraudulents que ens l’espolien.

 
MM Però la ciutadania, almenys a llocs com 

Barcelona, ha votat coses diferents. Podran 
aquests nous polítics redreçar-ho?

 IG Com a mínim ja hi ha hagut un toc d’alerta de la 
ciutadania. “Ei! que no tenim casa, que al nostre 
carrer només hi ha terrasses i guiris”. Per fi, hi 
ha resposta de la ciutadania i per mi aquest és 
l’inici de la solució. 

 
MM Però mentrestant la indústria del turisme  

va fent pressió.
IG I se suma al mal que ens fan els bancs o les 

polítiques austericides. Jo m’ho miro diferent: la 
gent s’està polititzant en aquestes qüestions? Sí! 
Doncs hi ha esperança.

 
MM Hem de repensar les ciutats perquè la gent i les 

seves idees no s’atomitzin? Com reorganitzem 
l’espai per afavorir la participació?

IG L’única esperança que tinc és que deixem de 
parlar d’espai públic i ens apropiem del carrer 
perquè considero que l’espai públic ara és espai 
administratiu, o sigui, ja no és de tots, perquè 
és l’Ajuntament el que decideix què s’hi pot fer 
i què no, on hi pot haver una terrassa i on no. 
L’espai públic l’administren ells, per tant, a mi, 

ja me l’han tret, m’han tret protagonisme, ja no 
puc improvisar-hi.

 
MM Has viscut a Christiania, a Dinamarca,  

un barri ocupat pels ciutadans. Et ve d’aquí  
la inspiració de recuperar el carrer? 

IG El barri no era propietat privada ni pública, 
per tant no era propietat. I aquest canvi de 
paradigma era molt interessant. Ningú no li 
podia dir a ningú què fer i què no més enllà dels 
acords polítics que establissin personalment. Per 
tant, vull que, a la ciutat, el carrer sigui l’espai de 
la micropolítica, on jo m’entenc amb tu i on tots 
dos decidim què hi farem. I aquest aprenentatge 
és com una gimnàstica que no em pot prendre 
cap administració.

 No estic disposada que em diguin “Això ho 
pots fer i això no”. Si no embruto el carrer és 
perquè en soc usuària i el vull net; no perquè 
vull evitar una multa. Crec que s’ha exagerat 
la condició repressiva controladora, punitiva, 
de l’administració respecte al carrer. Jo vull 
carrer i vull cultura al carrer. No vull només 
oci i consum. Un espai de jocs per als nens 
és cultura, cultura del joc. Un espai on les 
terrasses passen per un control de preus 
perquè hi pugui seure més gent: per què li he 
de deixar a vostè que privatitzi un espai del 
carrer on només puguin seure els que poden 
pagar els preus que vostè posa? Vull que els 
veïns gaudeixin de la terrassa. Fem que a cada 
terrassa hi hagi una taula amb cadires vermelles 
perquè qualsevol persona gran pugui seure i 
tenir gratis un got d’aigua.

  Crec que repensaria la relació publicoprivada, 
treballaria com a casa meva, trencant murs i no 

Hem de començar a parlar de carrer,
perquè l’espai públic ara és 
espai administratiu i ja no és de tots. 
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separant. Entendria que qui és a la planta baixa 
té un lloc estratègic de llindar i d’acolliment, i 
vigilaria les activitats econòmiques en aquests 
espais per tal d’evitar la pèrdua del comerç de 
proximitat.

  Estem parlant de coses tan complexes que el 
millor seria confiar que cada barri és capaç 
d’autoorganitzar-se, de fer el seu diagnòstic, 
d’investigar i cartografiar l’entorn... El veïnat 
pot ser qui, a poc a poc, vagi proposant coses. 
Aleshores, les administracions poden rebre 
tota aquesta feinada i, amb els coneixements 
administratius, anar prioritzant. Joves del 
mateix barri podrien fer diagnòstics de forma 
remunerada i anar alimentant la reciprocitat. 
L’administració podria demanar ajuda al mateix 
barri i així generar espais d’aprenentatge i, fins  
i tot, de feina.

 
MM El que descrius és com posar a la pràctica  

la teva teoria de l’espai-llindar?
IG Crec que tots els espais que estan en contacte 

amb el carrer tenen una condició ambivalent 
o dual de públic i privat alhora. La meva 
proposta ha estat sempre dir que calia que les 
administracions i les eines de planejament 
aprofundissin en aquesta ambivalència amb 
per mirar d’influir-hi. L’objectiu seria que les 
plantes baixes de les nostres ciutats siguin 
tractades de forma integral i vincular-les 
íntimament a la seva capacitat estratègica de 
construcció o destrucció social i de l’entorn. 
Per això vaig desenvolupar, quan era regidora 
de Ciutat Vella, l’eina dels plans d’usos amb 
participació veïnal, que ara són reivindicats 
per tots els barris de la ciutat.

MM Tornem al factor d’ancoratge per estimular  
la pertinença i la politització de base.

IG Quan vaig viure a Christiania, veia com la 
gent creixia i topava amb els seus límits, les 
seves incomprensions. Com al plenari de 
l’Ajuntament, on els partits no es parlen entre 
ells. Més que un plenari és un “buidari”. Són allà 
per parlar, però no s’escolten. I ells han de fer 
que parlem entre nosaltres?

 
MM Per sortir de la política institucional  

i construir tenim el Parlament Ciutadà?  
Com funciona?

IG La característica del Parlament Ciutadà és que 
és invisible. I vol que el que es porti a legislar al 
Parlament “físic” s’hagi fet al carrer. Nosaltres 
som allà on “parla la ment” de la ciutadania. 
Som una màquina de coneixement. Som les 
associacions de pares i mares, de veïns, que 
ens reunim a pensar junts. Proposem una 
metodologia des del grup impulsor sobre un 
determinat debat, convoquem la gent, es porta 
una moció, es discuteix, es fan esmenes i la 
gent parla. Aquest mecanisme pot funcionar a 
escala de barri o de ciutat. Per exemple, la Marea 
Blanca, impulsada pel Parlament Ciutadà, va 
ajuntar tots els que parlaven de com millorar 
l’accés a la salut. I ara ja són una unitat. Ja 
pensen junts. O l’Assemblea de Barris per un 
Turisme Sostenible, igual. El Parlament Ciutadà 
els va posar en contacte. És un mecanisme 
que ha produït documents com els elaborats 
pel Parlament Ciutadà de Terrassa sobre la 
municipalització de l’aigua. El Parlament Ciutadà 
és com una pluja benigna: quan caiem, caiem per 
nodrir, perquè fa falta un canvi. 
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MM Promous la cultura de la participació i fer cultura 
al carrer. Amb qui hauríem de treballar més?

IG Amb els nostres artistes. Crec que hi ha una part 
de la població infrautilitzada: tots els que tenen 
una aproximació a la realitat de forma creativa 
i generosa i l’artista ho és. Per mi és un element 
sagrat. Cal promoure la dimensió creativa i 
cultural de tothom. Necessitem músics i art al 
carrer. Sembla que la cultura no té sex-appeal, però 
si tu poses la gent en situació d’autoorganitzar-
se per tirar endavant un festival de música, de 
producció audiovisual o de fotos, si hi poses diners 
perquè la gent ho faci, viuríem millor.

 
MM  El carrer seria casa?
IG  Segur! 
 
MM  Si no es sectorialitzés l’art, el veuríem més  

al carrer? 
IG Un taller de cartografia urbana és art! Faig 

mapes amb els veïns que en realitat són un tapís, 
un plànol del món, un mandala. La gent ha 
d’estar fent coses junta.

 
MM Aquest espai era una casa de cosidores. Tu 

també teixeixes xarxes amb gent per canviar 
les coses. Explica’ns alguna de les revolucions 
que has teixit.

IG En aquesta taula hi ha hagut moltes 
conspiracions polítiques, urbanístiques, 
ecologistes… Potser rescataria el que vaig fer 
amb els veïns al barri de Lesseps. Allà vaig 
veure que soc arquitecta, però urbanista per 
voluntat popular perquè van ser els veïns els qui 
m’ho van demanar. Però la millor cosa que faré 
s’anunciarà en 2 mesos. Ja us n’assabentareu. 
Vull fer això i després, canviar d’ofici.

MM Sempre has reivindicat el decréixer.
IG Quan vaig venir aquí, a la casa de la besàvia, 

amb 18 anys, vaig començar a restaurar la finca, 
que aleshores tenia una funció que jo he anat 
canviant. Vaig pensar: per què hem de construir 
més si només reomplir totes les cases de Ciutat 
Vella ja és una aventura meravellosa! Aleshores 
vaig fer un jurament hipocràtic que no faria 
obra nova. Ja vaig fer una dissidència. 

  El degà del Col·legi d’Arquitectes sempre diu: 
“Rèiem de la Itziar perquè érem en plena 
Barcelona Olímpica, tothom traient fum als 
despatxos i produint ràpid”, i jo era al Centre del 
Vidre, aprenent a bufar, amb els grafiats... era 
una friki total. I ara diu: “Ens en vam riure molt 
però eres una pionera”. Ja no podem concebre 
el nostre ofici si no és readaptant-nos, reciclant 
contenidors i resignificant-los.

MM Després de Christiania vas anar a parar a 
la càtedra del Jean Godmanhoier, el pare 
del cohabitatge; se n’estan posant en marxa 
projectes a la ciutat. Què en penses?

IG Ja trigaven a començar iniciatives d’habitatge 
cooperatiu, cohabitatge i sòl públic en cessió 
d’ús. Des del 1996 fins ara... Fa 20 anys ja es 
feia a Copenhaguen. Hem trigat massa. Es va 
optar per fer-ho amb els poders econòmics i no 
amb la gent. I ara, aquests socis de viatge han 
demanat un munt d’interessos de les inversions 
que van ajudar a fer en un moment determinat.

L’administració és una maquinària 
per replicar, però no és una bona
màquina per crear. 
La creativitat és al carrer.
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MM Les administracions d’ara han ajudat  
alguns coŀlectius a fer el pas.

IG M’agradaria dir que si totes aquestes 
transformacions en temes d’habitatge 
han de venir de les administracions, 
jo no jugo, perquè l’administració 
serà sempre poruga, prudent i farà 
una prova pilot aquí i una allà. Està 
bé perquè hi hagi massa crítica per 
canviar el model, però no n’hi ha prou. 
Per tant, no canalitzem tota la nostra 
creativitat en formes de viure en el 
que sembla que ja va sent acceptat per 
l’administració, perquè va molt lenta.

MM L’administració tramita la creativitat  
de la gent?

IG L’administració és una maquinària per 
replicar, però no és una bona màquina 
per crear. La creativitat és al carrer.

MM Reivindiques una mirada 
necessàriament femenina de 
l’arquitectura.

IG Quan el cos de la dona té l’experiència 
de gestar algú dins seu, el cos s’adapta. 
Mouen les vísceres per acollir algú 
sense saber qui és ni com és. L’acullen, 
el nodreixen, el deixen desenvolupar-
se segons el seu ADN i història, i li 
donen tot perquè abandoni el niu. Així 
és com ha de ser l’arquitectura, un lloc 
que et nodreixi, que no et limiti, que 
et deixi desenvolupar i que et permeti 
anar-te’n. Que no t’enganxi, ni et limiti.

  No es tracta de feminisme, és que els 
cossos de dona ho han fet així. I jo 
n’aprenc. No soc mare, però ho aplico 
en la meva arquitectura.

 
MM Quin consell li donaries a una 

arquitecta que comença?
IG Que llegeixi poesia. Crec que soc una 

arquitecta decent perquè, malgrat no 
vaig triar ser poeta, vaig continuar 
llegint poesia. Adonar-nos que som 
una màquina de fer espai i que la 
construcció del nostre espai mental 
és l’escriptura, la paraula o la imatge i 
això és la poesia.

 Li diria a un estudiant que aprengui dels poetes perquè 
quan es posi a fer arquitectura l’afinarà i segurament 
farà menys destrosses. Tot i així, el que importa d’un 
arquitecte no és allò que fa, sinó allò que ha deixat de fer. 
Se’l valora pel que no ha construït. Quan ha dit “no, aquí 
no”. És com els poetes, la contenció.

MM El que no diuen és fonamental per donar-li  
la figura al que diuen.

IG I per això aconsello a les administracions aquesta 
contenció de dir “fins aquí” perquè, si no, la creativitat 
no surt. Que es nodreixi el món que hem fragmentat de 
manera més científica amb la més artística.

 
MM Com el que fan els vidres a casa teva  

que amb els reflexos esborren els murs.
IG Cada disciplina ha d’esborrar allò que creu que la separa 

de l’altra.

Sona el timbre. La Itziar ha quedat per dinar amb la Núria 
Martínez-Vernis, poeta, del barri de Sant Pere i pare 
vidrier. Va fer un poema per a la Itziar quan era regidora de 
l’Ajuntament. Es titula «Itzeta». Ens el recita i sembla que 
evoqui una heroïna revolucionària. I acaba així: 

… Itzetes tanquen grup,
Replanten i marxen…

Són les tres de la tarda i el sol que entra des de l’última 
habitació orientada al carrer de Petritxol arriba al rebedor. 
Sembla indubtable que el vidre, la poesia i la revolta són la 
tríada que nodreix l’arquitectura de la Itziar González Virós.

El que importa d’un arquitecte no és allò que fa, 
sinó allò que ha deixat de fer.

La poeta Núria Martínez-Vernis recita el poema Itzeta.
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 L’habitatge és un dret universal. Els 
governs l'intenten garantir a les persones amb 
menys ingressos mitjançant els habitatges de 
protecció oficial i altres mesures.

 Usar aquest bé bàsic com a bé d’inversió, 
com a fórmula per engruixir butxaques, ha 
estat una de les causes de l’esclat de la crisi  
i ha deixat milers de famílies sense casa.

 La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
i altres entitats, amb la participació de milers 
de persones, han lluitat al peu del canó  
i han aconseguit sostre i assessorament 
per a milers de famílies, i que tot l’espectre 
polític hagi incorporat part de les seves 
reivindicacions.
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 Actualment les polítiques públiques 
d’habitatge tornen a facilitar l’especulació, 
ara a través del lloguer, i es torna a inflar una 
bombolla. La ciutadania pot decidir si en torna 
a ser còmplice.

 La major part dels habitatges actuals es 
van edificar abans dels anys vuitanta, i els que 
estan buits encara són més vells. Això mostra 
l’enorme potencial de la rehabilitació per oferir 
allotjaments amb una petjada ecològica més 
petita i sense haver de construir-ne de nous.

 A l'Estat espanyol, els habitatges són 
responsables del 16 % de les emissions de CO2.

 La manera de construir i equipar casa 
nostra, i la manera d’habitar-hi, incideix sobre 
l’estat de salut del planeta i sobre la nostra. Tant 
a les normatives com entre els professionals de 
l’arquitectura i la construcció s’adopten cada 
vegada més els principis de la bioconstrucció.

 Arreu del món s’està virant cap a un nou 
model energètic en el qual es maximitza 
l’eficiència i l’ús d’energies renovables. Es volen 
generalitzar els edificis d’energia propera a 
zero, que necessiten una aportació mínima, 
o nuŀla, d’energies diferents a les renovables. 
L’Estat espanyol encara no s’ha apuntat a 
aquest viratge.
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Construir per a res
Entre els habitatges construïts aquest segle 
destaca l’elevada proporció d’habitatges buits 
perquè, amb la crisi, molta construcció nova 
no s’ha venut. Però les proporcions més altes 
d’habitatges buits les trobem entre els edificats 
abans dels anys seixanta; com més antics, més. 

La major part dels habitatges actuals es van edificar abans dels anys vuitanta, i aquells en els quals no viu ningú encara 
són més vells. Aquesta dada mostra l’enorme potencial de la rehabilitació: permet moderar la construcció sense perdre 
capacitat d’allotjament i redueix la petjada ecològica de les llars. Amb les retallades, però, el nombre de subvencions 
per a la rehabilitació d’habitatges va caure en picat; després ha començat una remuntada.

Amb la crisi, menys segones residències
Després de l’esclat de la crisi, més proporció 

d’habitatges són residència principal i menys 
segona residència, tot i que la diferència no és pas 

gaire notòria. El 2011 encara el 12 % dels domicilis 
seguien estant buits: uns 438.000, als quals caldria 

afegir l’estoc construït però no venut (uns 80.000 
habitacles el 2015, segons l’Informe sobre el stock  

de vivienda nueva del Ministeri de Foment).

Ú S  D E L  PA R C  D ’ H A B I TATG E S  A  C ATA L U N YA

E L  P OT E N C I A L  D E  L A  R E H A B I L I TAC I Ó

Font: Agència de l’Habitatge de Catalunya i Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana.
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PRINCIPALS

PROPORCIÓ D’HABITATGES 
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REHABILITACIONS SUBVENCIONADES  
PER LA GENERALITAT
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DELS HABITATGES BUITS*

EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE 
DE PISOS BUITS*
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Tres quartes parts dels habitatges catalans són de propietat, ja sigui 
plena o en fase d’adquisició. És una proporció comuna als països 
europeus mediterranis, mentre que a la resta d’Europa és força més 
baixa, sobretot als països escandinaus, on ronda el 50 %.
També a l’Europa no mediterrània són força comuns els habitatges 
de protecció oficial, que faciliten l’accés a un sostre a la població 
amb rendes més baixes. Aquí, i segons dades de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, només al voltant del 2 % dels lloguers són de 
pisos del parc públic.
Dins de la categoria “Altres” podem trobar habitatges cedits (per 
exemple, per l’empresa als seus treballadors) i formes de tinença més 
noves (à pàgs. 28-30).

S O M  U N  PA Í S  D E  P R O P I E TA R I S

E L S  M É S  M A L  A L LOTJAT S  (O  G E N S)

* Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’Habitatges 2011 (l’últim que s’ha fet) de l’Institut Nacional d’Estadística.  
No s’hi inclouen els habitatges dels quals es desconeix l’any de construcció (el 3 % del total).

FORMA DE TINENÇA DELS HABITATGES*

Una quarta part d’aquestes persones són a la ciutat de Barcelona, i dues quartes parts més a municipis de més de 
20.000 habitants, sobretot a les ciutats més grans.
Font: Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada a Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya, abril de 2016.

Viuen amb pagaments 
pendents, o amb amenaces de 
violència per part de la família, 
o a casa d’algú mentre no en 
troben de pròpia.

26.705
VIUEN EN HABITATGES 

INSEGURS

També sobretot homes d’aquesta 
edat. Viuen en albergs o algun tipus 
d’allotjament coŀlectiu i/o temporal.

8.634
SENSE HABITATGE

7.682
VIUEN EN HABITATGES 

INADEQUATS
Barraques, habitacles sense 
subministraments, amuntegament 
de persones...

5.433  
SENSE SOSTRE

Són majoritàriament homes  
d’entre 35 i 64 anys.  

N’hi ha que passen la nit  
en algun refugi.

2015

EN FASE  
DE COMPRA 
(HIPOTECA)

LLOGAT ALTRES6 %

34 %

20 %

EN PROPIETAT
40 %
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HABITATGES 
CONSTRUÏTS  
I VARIACIÓ  
DEL PREU

LLIURES

PROTECCIÓ OFICIAL

TOTAL

ÍNDEX DEL PREU 
DE L'HABITATGE

És interessant observar que en aquesta última bombolla “curiosament” no va passar allò de “com més oferta hi ha, baixa el preu..." 
Podem veure també que antigament s'havien construït habitatges de protecció oficial gairebé en exclusiva; des dels anys seixanta han 
anat desapareixent. Font: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Foment i Col·legi de Registradors de la Propietat.

D urant els últims deu anys i sobretot a 
partir del punt àlgid de la crisi a l’Estat 
espanyol, la ciutadania s’ha organitzat per 

reclamar i defensar el dret a l’habitatge com un dret 
humà. Per això hem triat com a títol d’aquesta secció 
un lema que va utilitzar l’Ajuntament de Barcelona 
en una campanya de sensibilització i que ens va com 
a anell al dit per al panorama que dibuixem en les 
properes pàgines.

La Declaració Universal dels Drets Humans, 
proclamada després de la Segona Guerra Mundial, 
diu que tota persona té dret a un nivell de vida que 
li asseguri l’accés a un habitatge, i que els estats de 
dret han de garantir-lo a tots els ciutadans. Els estats 
europeus ho fan a través dels habitatges de protecció 
oficial –és a dir, proveint domicilis a un preu 
accessible per a la població amb menys ingressos–  
i d’altres polítiques públiques (→ “Quadrilàter”). 

A l’Estat espanyol, però, no s’hi ha fet gaire, per 
garantir aquest dret i durant anys s’ha orientat la 
política d’habitatge a fomentar, a tots els nivells 
socials, la inversió especulativa amb aquest bé de 
primera necessitat.

Què vol dir això? Comprar-ne i vendre’n 
repetidament i a preus creixents amb l’únic objectiu 
d’especular i incrementar el volum de diners a les 
butxaques dels que hi mercadegen. A més, s’ha 
dotat els inversors i la banca de mecanismes per 
posar capes molt àmplies de la població a la base 
de la cadena, empenyent-hi també les de menys 
ingressos, de manera que són els seus diners els que 
han inflat les butxaques dels que especulen amb un 
dret humà.

Aquesta lògica ha disparat les xifres de famílies 
desnonades a casa nostra amb tot el que implica la 
pèrdua d’un habitatge i l’impacte que té en la salut 

L’ H A B ITATG E ,  
U N DR ET COM U N A C A SA

TORN EM AL TOT XO?
R AQ U E L  RO D R Í G U E Z  A LO N SO ,  A RQ U I T EC TA 

NOMBRE
D'HABITATGES

ÍNDEX
DE PREUS

CRISI DEL PETROLI CRISI DEL 92
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Des de 2016 són nombroses les 
notícies de premsa que parlen de 
forma positiva de la recuperació 
del sistema immobiliari, ja sigui 
esmentant l’increment en la 
venda d’habitatge, en els crèdits 
hipotecaris o en els preus. Algunes 
veus comencen a parlar de la 
formació d’una altra bombolla 
immobiliària: espiral de pujada 
de preus dels béns immobles, 
especialment de l’habitatge, sense 
que existeixin aspectes sobrevinguts 
relacionats amb l’oferta i la 
demanda que donin suport a aquest 
increment, més enllà de l’origen 
purament especulatiu.
Des dels anys seixanta del segle 
passat, a Espanya s’han sofert tres 
bombolles. La política d’habitatge 
ha estat utilitzada tradicionalment, 
dins i fora de les nostres fronteres, 
com a motor econòmic, basant-se 
almenys en dos pilars bàsics: l’efecte 
arrossegament que la construcció té 
sobre la resta de sectors econòmics 
(extracció i producció de matèries 

primeres, transport, producció 
i comercialització de tot tipus 
de mobiliari i electrodomèstics, 
etc.); i la necessitat d’allotjament 
de tot ésser humà. L’habitatge, 
producte estrella de la bombolla 
immobiliària, és un bé de 
primera necessitat. L’aposta per la 
propietat en el context espanyol va 
consolidar un entramat d’empreses, 
professionals, constructores, 
promotores i immobiliàries que, 
unides al sistema financer, feien 
negoci amb la construcció de la 
ciutat que tots habitem.
L’esclat de la bombolla el 2007 va 
desbaratar tot aquest entramat, 
i l’efecte arrossegament, que fins 
llavors s’havia entès com a positiu, 
va canviar de signe, i va afectar els 
ciutadans, el sector professional, els 
inversors i la banca. Des d’aquell 
moment, el crèdit va quedar 
absolutament restringit, malgrat 
els rescats successius a bancs i 
caixes. Aquesta situació, unida a 
la precarietat laboral, va fer que 

el lloguer, que era l’aneguet lleig, 
es convertís en la forma d’accés 
principal dels sectors socials que 
havien mantingut fins llavors 
el sistema immobiliari en el seu 
conjunt.
Si sorgeix una nova bombolla, ja no 
estarà vinculada a la compra d’un 
bé de primera necessitat per part 
de la gran majoria de la població; 
si de cas, quedaria restringida 
a productes de luxe i a població 
d’alt poder adquisitiu nacional i 
estranger. Per contra, es comença 
a instaŀlar al mercat de lloguer en 
àmbits urbans amb gran demanda, 
com Madrid o Barcelona. Però el 
gran perill arriba de la mà dels 
nous agents que no eren propis 
del sistema immobiliari espanyol, 
com els fons voltor o les socimis. 
El seu objectiu ja no és fer negoci 
construint ciutat, sinó simplement 
la rendibilitat econòmica i 
l’especulació per ella mateixa. Un 
altre pas de rosca que encara som a 
temps de controlar.

física i mental de les persones, en especial si hi ha 
infants implicats. La situació de vulnerabilitat de 
moltes famílies a punt de perdre la llar ha despertat 
una indignació profunda i milers de persones 
s’han organitzat –principalment al voltant de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)– per 
fer prevaler el dret a l’habitatge per sobre dels 
interessos de les estructures especulatives.

Lluitant al peu del canó la PAH ha aconseguit no 
només sostre, suport i assessorament per a milers 
i milers de famílies –cos a cos i cas a cas–, sinó 
també que l’espectre polític –en diferents mesures 
en els àmbits estatal i autonòmics– hagi incorporat 
a la legislació i als pressupostos part de les seves 
reivindicacions.

Aquesta  sensibilitat, la mateixa que va conduir a 
la declaració universal dels drets humans, ha fet 
de la PAH un dels moviments socials més ampli 
i recolzat a l’Estat espanyol. En Carlos Macías, 
que n’és el portaveu, ens explica que el que més 
l’emociona del moviment és veure la transformació 
de les persones: “Arriben a la PAH destrossades i 
acaben enfortides i dignificades”.

Els darrers anys, i encara amb molts “ferits de la 
crisi” convalescents, veiem com es torna a propiciar 
una altra bombolla immobiliària, en aquesta ocasió 
sobretot a través dels lloguers. Tornarem els ciutadans 
a ser còmplices necessaris per inflar aquesta nova 
bombolla? Qui més qui menys, tots coneixem petits 
propietaris que tenen un pis buit quan el podrien 
cedir o llogar a algú del veïnat. Esperen una pujada 
dels preus? L’oferta d’un fons voltor?

La PAH ha posat sobre la taula la importància 
de lluitar per la dignitat i el respecte als drets de 
les persones, aconseguint victòries personals i 
col·lectives. A aquest moviment ara s’hi afegeix 
el Sindicat de Llogaters, presentat a Barcelona i 
a Madrid en el moment en què tanquem l’edició 
d’aquest quadern. Un Sindicat que neix amb la 
voluntat d’assessorar els veïns i guanyar poder 
negociador amb l’objectiu de portar la llei i les 
pràctiques cap als lloguers assequibles i estables.

Tant la PAH com el Sindicat de Llogaters demostren 
que la ciutadania esta disposada a organitzar-se 
per defensar els seus drets davant els que especulen 
amb un dret humà. 
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 1. Institut d’Estadística de Catalunya.
 2. Wikipedia.
 3. Consell General del Poder Judicial.
 4. Observatori DESC. Emergència habitacional  

a Catalunya 2015.
 5. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
 6. Font, M. i Garcia, G. “El capital global propulsa 

l’especulació immobiliària”. Directa, núm. 380, març 
de 2015.

 7. Cambra de la Propietat Urbana i Secretaria de 
l’Habitatge de la Generalitat.

 8. Generalitat de Catalunya. Polítiques públiques 
d’habitatge: balanç 2016, març de 2017.

 9. Elaboració pròpia a partir d’Institut Nacional 
d’Estadística i Ministeri de Foment.

BOM BO LLE S I M MO B I LI À R I E S
P R I N C I PA L S  F E T S  I  AC TO R S 

LLEI DEL SÒL DE 1998: 
• Carta blanca per edificar.
• Parc d'habitatges de protecció oficial 

testimonial (habitual a Europa: 20 %).
• Comprar habitatge desgrava; llogar-ne, 

en general, no, i pot sortir més car.
• El Govern no impedeix l'escalada 

de preus ni els abusos bancaris.

DINERS PÚBLICS PER 
FINANÇAR LA BANCA:
100.000 milions  
el 2008.2

% INGRESSOS  
 PER PAGAR LA LLAR1

• MOLTES FACILITATS per 
obtenir hipoteques.

• Les taxacions dels immobles 
N'INFLEN EL VALOR. 

• CLÀUSULES ABUSIVES.

El Banc d'Espanya  
no impedeix els  

ABUSOS BANCARIS.

LA BANCA  
EN FALLIDA.

AUGE DE L’ECONOMIA 
FINANCERA: 
fons d’inversió, de pensions, 
especulació immobiliària...

Habitatge  
cada cop més car.

MOLTA GENT 
HIPOTECADA  
AMB POCS 
INGRESSOS.

BOOOMAUGMENTA  
MOLTÍSSIM  
EL % D’INGRESSOS 
destinats a l’habitatge.

LA CIUTADANIA

LA BANCA

L'ADMINISTRACIÓ

90s 2007

24 %
< 1.150 €/MES

LLARS 
AMB POCS INGRESSOS1

2007

43 %
LLARS QUE INGRESSEN  
FINS A 1.000 €/MES

28 %
TOTES  
LES LLARS
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DINERS PÚBLICS  
PER PAGAR A  
LA BANCA el que “perd" amb 
l'operació: 20.000 – 
50.000 milions.2

No hi ha mesures 
públiques per 
reallotjar els 
desnonats.

2009 – 2016:  
la PAH comptabilitza 2.045 desnonaments 
aturats; se n'aturen molts més.

2007 – 2016:3

115.000 execucions 
hipotecàries (721.000 a 
l'Estat): el banc es queda 
el pis i el deutor li segueix 
devent almenys el 40 % de la 
hipoteca.
54.520 desnonaments 
(515.000 a tot l'Estat).

LLARS CATALANES  
AMB TOTHOM A L'ATUR1

La banca es queda pisos 
desnonats i crea filials 

immobiliàries (La Caixa: 
Building Center; Banc de 
Sabadell: Solvia, etc.)

Es crea el “BANC 
DOLENT”, que “treu 
de sobre" de la banca 
uns 40.000 habitatges 
amb valor de mercat molt 
inferior (aprox. la meitat) 
al preu taxat.

Molta ECONOMIA 
PRODUCTIVA 
ATURADA.

Molt d’ATUR.

IMPAGAMENTS 
d’hipoteca,  
també de lloguer.

POBRESA 
ENERGÈTICA.

DESNONAMENTS.
INFRAHABITATGE.

SUPORT  
ALS AFECTATS.

PRESSIÓ  
A LA BANCA.

S'aconsegueixen milers  
de DACIONS EN PAGAMENT  
(el banc es queda el pis i 
s'acaba el deute) i LLOGUERS 
SOCIALS (molt barats:  
al voltant de 150 euros).

OCUPACIÓ DE PISOS BUITS, 
sobretot de la banca.

PAH

També associacions de veïns, Càritas, 
tercer sector, Adicae, Aliança contra la 
Pobresa Energètica...
Milers i milers de persones 
voluntàries.

INDIGNACIÓ 
POPULAR

CONSEQÜÈNCIES SOCIALS:4

• S'incrementen les malalties mentals 
entre la població afectada.

• Infants: empitjora el desenvolupament 
i el rendiment acadèmic. El risc de 
pobresa gairebé es dobla entre 2008 i 
2012.

2009 – 2016:5

Milers de famílies ocupen pisos, 663 
a través de l'Obra Social de la PAH. 
D'aquestes, 110 pacten un lloguer social 
amb la banca (propietària dels pisos) i 
117 són desallotjades.

2009 2012

330.125
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2012 2013 2014

INVERSORS, SOBRETOT ESTRANGERS, COMPREN:

• Edificis de particulars i de banca.
• Filials immobiliàries de la banca.
• Habitatge públic.
• Hipoteques, etc.
i apugen els preus o ofereixen diners als llogaters perquè 
marxin per tal de reformar la finca o a apujar-ne  
el preu.

PUJA EL PREU DELS LLOGUERS a 
les grans ciutats.
Més DESNONAMENTS de llogaters.

Llogaters foragitats de casa seva, 
GENTRIFICACIÓ (à pàg. 36).

APEĿLACIÓ A LES 
INSTITUCIONS EUROPEES.

TRUMP EL 2012: “Espanya està malalta i és l’hora d’aprofitar-se’n."
190 fons registrats des del 2013.
Milions d’euros invertits:6 • 2013: 5.350
  • 2014: 23.000

1,4 milions de signatures,  
el triple del necessari

Govern central: 
3 lleis per atendre els 
casos més extrems.

LA CIUTADANIA

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA UE

L'ADMINISTRACIÓ

Aturen menys d'un 6 % 
dels desnonaments.5

ILP per obligar a la DACIÓ 
EN PAGAMENT i al lloguer 
social i aturar desnonaments.

Preu
Nombre de contractes

LLOGUERS A BARCELONA7

19.076
HIPOTEQUES

39.482
LLOGUERS

DESNONAMENTS  
A CATALUNYA3

Altres fonts consultades:
– Trillas, A., i Vilnitzky, M. “Vuelve la burbuja, ahora del alquiler”. Alternativas Económicas, 

núm. 41, novembre de 2016.
– Ajuntament de Barcelona: Guia de l’habitatge a Barcelona, novembre de 2016.

Es creen les SOCIMIS (societats anònimes cotitzades 
d'inversió immobiliària), empreses que compren i 
rehabiliten habitatges per tal de llogar-los. Poden demanar 
fins al 70 % del preu dels immobles a la banca. NO HAN  
DE PAGAR IMPOST DE SOCIETATS.
ES DONEN FACILITATS (com la residència espanyola) als 
estrangers que inverteixin almenys mig milió d'euros a 
l'Estat.
Es modifica la Llei d'arrendaments urbans per poder apujar-
ne el preu i desnonar els llogaters més aviat.
Difícil accés als ajuts al lloguer.



20162015 2017

2015

2012 2013 2014 2015 2016
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

10

20

30

40

50

    L'HABITATGE,  UN DRET.  EL PLANETA , CASA NOSTRA _ 21OPCIONS   52

20162015 2017

LES 721.000 
EXECUCIONS 
HIPOTECÀRIES  
EREN IĿLEGALS?

LLEI CATALANA DE MESURES URGENTS, APROVADA PER 
UNANIMITAT:

• L'administració ha de donar una segona oportunitat a famílies 
sobreendeutades per l'habitatge (ajudes econòmiques, mediació amb la 
banca...).

• Banca i grans tenidors han de cedir pisos buits a l'administració o els 
han de llogar, amb un lloguer social a famílies en risc de desnonament.

• Reallotjament garantit als desnonats de pisos de petits propietaris.
• Accés garantit a subministraments bàsics a les llars més vulnerables.

PRESSIÓ A COMUNITATS 
AUTÒNOMES I MUNICIPIS.

LA PAH ELABORA  
LA LLEI D'HABITATGE,  
AMB “LES 5 DE LA PAH":
• Segona oportunitat en risc de 

desnonament.
• Lloguer estable i assequible, preu 

regulat.
• Moratòria desnonaments primer 

i únic habitatge, lloguer social 
obligatori.

• Cessió obligatòria habitatges buits 
al parc públic.

• Subministraments garantits als 
més vulnerables.

 La normativa hipotecària espanyola vulnera el dret de defensa dels afectats i drets fonamentals dels 
consumidors, fins i tot després de ser modificada arran de sentències del TJUE. 
LA COMISSIÓ EUROPEA EXPEDIENTA ESPANYA PER VULNERAR LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓ 
DEL CONSUMIDOR DURANT 23 ANYS.

SIS COMUNITATS 
AUTÒNOMES LEGISLEN 
PER FRENAR ELS 
DESNONAMENTS 
i atendre els afectats. 
Centenars de municipis 

multen bancs per 
mantenir pisos buits.

Després del període 
electoral, el Govern 
central recorre les 
lleis autonòmiques. El 
Tribunal Constitucional 
les atura en part.

LLEIS AUTONÒMIQUES
MÉS DESCAFEÏNADES.

GOVERN CENTRAL: 
algunes millores 
legislatives, però no 

resolen el problema 
estructural.

ACCIONS DE LA GENERALITAT8

50.357 FAMÍLIES AJUDADES A PAGAR EL LLOGUER
4.104 FAMÍLIES QUE VIUEN AL PARC PÚBLIC

844 NEGOCIACIONS REEIXIDES AMB LA BANCA

4.480 DESNONAMENTS EVITATS
2.891 FAMÍLIES EN RISC DE DESNONAMENT AJUDADES
27.252 HABITATGES PÚBLICS O DESTINATS 
 A POLÍTIQUES SOCIALS

109.297.516 € IMPORT DESTINAT TOTAL

44  %
LLARS QUE INGRESSEN  
FINS A 1.000 €/MES31  %

TOTES  
LES LLARS

% INGRESSOS  
 PER PAGAR LA LLAR1

Habitatges buits a Catalunya: 500.000
Habitatges construïts 2008-2016: 200.000
Dels quals buits: 80.0009

2015

Es busquen 
consensos  
amb els partits  
per entrar la llei  
al Congrés. 

A Barcelona  
i a Madrid es crea  
el SINDICAT  
DE LLOGATERS.
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La manera de construir i equipar les nostres llars, 
i la manera d’habitar-les, incideix sobre l’estat de 
salut del planeta, i també sobre la nostra. Tant 
a les normatives com entre els professionals de 
l’arquitectura i la construcció s’adopten cada 
vegada més els principis de la bioconstrucció.

H A B I TATG E  
I  C A N V I  C L I M ÀT I C
Segons l’Agència Internacional de l’Energia, 
l’habitatge té una participació no menor (el 16 %) 
en l’emissió de CO2 a l’atmosfera, és a dir en el 
canvi climàtic, la problemàtica ambiental més greu 
del nostre temps. Aquestes emissions deriven del 
consum d’energia, i a Catalunya més d'una quarta 
part d'aquest consum (el 27 %) es fa als edificis (no 
només d’habitatges).1 

Actualment, la Unió Europea i molts governs del 
món estan virant cap a un nou model energètic en 
el qual es maximitzen l’eficiència i l'ús d’energies 
renovables. En el cas dels habitatges, es volen 
generalitzar els edificis d’energia propera a zero, en 
els quals s’apliquen tots els principis físics i tècnics 
que permeten aprofitar al màxim l’energia del sol i 
l’aire i necessitar una aportació mínima, o fins i tot 
nuŀla, d’altres energies. L’arquitecte Pol Sarsanedas 
ens en parla a les pàgines 38-42.

Els principis bàsics
Hi ha tres pilars bàsics per limitar l’energia que 
consumeix casa nostra (a la Guia pràctica veiem 
com aplicar-los):

• MESURES PASSIVES. Són les que consisteixen a 
“deixar que les energies naturals facin el màxim 
de feina possible”, de manera que es redueix l'ús 
de sistemes actius d'energia. És clau tenir un 
bon aïllament. Per tenir a casa una temperatura 
diferent de la de l’exterior convé “desconnectar” 
tant com es pugui el dins del fora, mantenint 
l’entrada de radiació solar idònia per a cada 
època de l’any i un bon nivell de ventilació.

• EQUIPAMENTS EFICIENTS. Que ens donin el 
màxim de resultat gastant el mínim d’energia.

H A B ITE M C A SA N OS TR A  
I  H A B ITE M E L PL A N ETA

• FONTS D’ENERGIA RENOVABLES. És urgent  
que abandonem els combustibles fòssils. El sol 
irradia en 88 minuts, i gratuïtament, l’energia 
que gasta tota la humanitat en un any.2 I el 
vent no pararà mai. Tenim diverses opcions 
interessants per escollir aquestes fonts.

L’opció de les plaques solars fotovoltaiques per 
generar electricitat no passa pel millor moment 
a l’Estat espanyol, perquè la llei de regulació de 
l’autoconsum fa que no surti econòmicament gaire 
a compte instaŀlar-ne. Espanya no està fomentant 
la generació autònoma i distribuïda, que és un dels 
pilars del nou paradigma energètic i s’està imposant 
arreu del món a tota mena de països, des del Japó i 
Austràlia fins a Uganda, passant per Bangla Desh i 
la Xina.

1. Institut Català de l'Energia: Informe de seguiment del Pla de 
l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.

2. Rifkin J.: Smart regions smart cities: a digitally interconnected 
and ecologically sustainable Third Industrial Revolution across 
the European Union.

ALTRES

HABITATGE

PRODUCCIÓ 
D'ENERGIA

TRANSPORT

MANUFACTURA  
I CONSTRUCCIÓ

EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE CREMAR  
COMBUSTIBLES FÒSSILS - ESPANYA 2014

Les dades inclouen les emissions durant l'obtenció de 
l'energia que gasta cada sector. Les emissions originades 

per la construcció de l'habitatge són dins de la porció 
Manufactura i construcció. La crema de combustibles 
fòssils és responsable de dos terços dels gasos d'efecte 

hivernacle que emetem a l'atmosfera; altres fonts inclouen 
l'agricultura o determinats processos industrials.  

Font: Agència Internacional de l'Energia: CO2 emissions 
from fuel combustion, 2016.
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Per a l’aigua calenta sanitària 
(la de les aixetes) tenim les 
plaques solars tèrmiques. 
El 2009 es va fer obligatori 
instaŀlar-ne a tots els edificis 
de nova construcció i quan es 
fan grans rehabilitacions, per 
cobrir fins a cert percentatge de 
l’aigua calenta sanitària. Però 
podríem dir que la mesura ha 
fracassat almenys en part: a 
molts habitatges els coŀlectors 
no es fan servir. Sembla que els 
estadants no han rebut prou 
indicacions. La més important 
seria la d’evitar, a l’estiu, el 
sobreescalfament degut a 
l’abundant radiació solar; a la 
Guia pràctica expliquem com 
aconseguir-ho.

La qualificació energètica
Des de juny de 2013 és obligatori 
que quan es ven o es lloga 
un habitatge es mostri la 
qualificació energètica que té, en 
una escala de l'A a la G. Segons 
l'Institut Català de l'Energia, el 
desembre del 2016 a Catalunya 
s'havia qualificat el 22 % de tot 
el parc d'habitatges. La meitat 
(el 51 %) tenia una qualificació 
E, i el 34 % la tenia pitjor; 
només el 5 % tenia C o més. La 
qualificació millora amb dates de 
construcció més recents, ja que 
les normatives successives han 
anat introduint més exigències 
ambientals.

Posar la qualificació energètica 
als anuncis d’un habitatge i 
ensenyar-la als compradors i 
llogaters contribueix a difondre 
la importància de controlar la 
despesa energètica de les llars i 
la conveniència d’ocupar-nos del 
nostre impacte sobre el planeta 
que habitem.

EL S  M AT ER I A L S

A la taula resumim les característiques més rellevants pel que fa a 
impacte ambiental i prestacions d’uns quants materials presents als 
habitatges. Les podem tenir en compte quan tinguem opció d’escollir.
Un altre factor important són els possibles efectes dels materials 
sobre la salut. Una de les substàncies tòxiques que podem trobar és 
el formaldehid, que és volàtil, i per tant el respirarem si tenim a prop 
algun element que en contingui. En podem trobar a fustes (bigues, 
parquet, parets... també mobles), en general als conglomerats de fusta 
i també a laques i coles. O, un altre exemple, alguns tipus de formigó 
contenen additius que provoquen reacció a les persones que pateixen 
el síndrome de Sensibilitat Química Múltiple (SQM), i poden 
perjudicar qualsevol persona. Per evitar emanacions tòxiques podem 
recórrer a arquitectes i constructors del corrent de la bioconstrucció.
Esmentem també el radó, un gas radioactiu que es produeix de forma 
natural al subsòl d’algunes zones del país i que emana cap a les 
plantes baixes dels edificis. Ja el 1950, l’Organització Mundial de la 
Salut va confirmar la relació entre el radó i el càncer de pulmó, i avui 
el considera la segona causa de mort per aquest càncer, després del 
tabac. Es poden evitar les emanacions de radó posant una membrana 
impermeable a aquest gas als fonaments de la casa. Les rajoles de 
granit, una opció per al terra de l’habitatge, també poden emetre 
radó, ja que contenen urani.
Podeu trobar més detalls sobre aquests temes al número 53 
(primavera 2017) de la revista Ecohabitar.

Aïllants Característiques
Llana de roca S'obté d'una transformació del vidre que requereix 

moltíssima energia.

Poliestirè Derivat del petroli, recurs no renovable.

Cotó reciclat, cànem, 
llana, suro, fibra de 
fusta...

Materials naturals i renovables, amb tanta capacitat 
d'aïllament com els anteriors o més.

Tancaments
Alumini Gran consum energètic per obtenir-lo (si no és 

reciclat). Molt conductor de la calor. Si no té 
trencament de pont tèrmic, porta el fred de l'exterior 
fins a dintre casa.

PVC Poc conductor de la calor, però deriva del petroli i, 
pel fet de contenir clor, durant la fabricació s'emeten 
dioxines i furans, altament tòxics.

Fusta Recurs renovable i encara menys conductor de la calor. 
Millor d'origen local i sense tractaments tòxics.

Protecció de les parets i decoració
Pintures sintètiques Ingredients derivats del petroli i additius que emeten 

compostos orgànics volàtils (COV) tòxics.

Pintures naturals Ingredients d'origen renovable, cap o molt pocs 
derivats del petroli.

Pintures minerals Components minerals. Màxima durabilitat. Molt 
transpirables, ideals per a l'exterior i per a habitacions 
humides.



24 _ GUIA PRÀCTICA OPCIONS   52

 Si la nostra opció és construir-nos un 
habitatge, seguir els principis de la bioconstrucció 
ens ajudarà a reduir-ne la petjada ecològica. 
També podem aplicar estàndards d’eficiència 
energètica, com el Passivhaus o el Minergie, que 
permeten mantenir la casa a temperatura de 
confort sense sistemes actius d’energia.
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G U I A  P R ÀC T I C A

COM FER DE CASA NOSTRA  
UN LLOC  MILLOR

 Per tenir casa no cal ni 
comprar ni llogar. Hi ha altres 
formes d’accedir a l’habitatge 
sense mercantilitzar-lo. En 
són exemple les cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús o la 
masoveria urbana.

T E X TOS  /  R E DACC I Ó  A M B  L ' A S S E S SO R A M E N T  D E  C E LO B E RT
I L· LU S T R AC I O N S  /  J Ú L I A  SO L A N S
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 Si decidim hipotecar-nos, tenim l’opció 
de fer-ho amb entitats de banca ètica.

 Les administracions ofereixen 
diverses mesures de suport en relació amb 
l’habitatge: borses de lloguer social, pisos de 
protecció oficial, ajudes en cas de dificultat 
de pagament del lloguer o la hipoteca i 
ajudes per a la rehabilitació.

G U I A  P R ÀC T I C A

COM FER DE CASA NOSTRA  
UN LLOC  MILLOR

 Per reduir la despesa energètica cal: 

1. Evitar infiltracions d’aire. 
2. Trencar els ponts tèrmics (com els de les 

caixes de persiana o els marcs d’alumini). 
3. Millorar l’aïllament de portes i finestres 

(doble vidre, per exemple) i de parets  
i sostre (amb materials naturals com llana 
o suro).
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Q UA N B U SQ U E M C A SA

Un canvi de casa és un moment exceŀlent 
per plantejar-nos com volem viure. El 
lloc que triem determina en gran mesura 

com ens relacionem amb el nostre entorn natural 
i social. I els costos ambientals del nostre dia a dia 
estan estretament lligats a les característiques de 
l’espai que habitem.

LA IMPORTÀNCIA  
DE L’EMPLAÇAMENT

Els principals aspectes que valorem a l’hora de 
decidir el lloc on vivim són:

Natura vers asfalt
Hi ha qui té clar que només podria viure envoltat 
de verd i qui no s’imagina estar-se a més de deu 
minuts d’un cinema. Per a molts, l’eix rural-urbà 
és la gran dilema que s’arrossega durant tota la 
vida. A favor del primer pol hi ha el contacte 
amb la natura i els ritmes de vida més relaxats. 
A favor del segon, l’abundància de serveis. Si fa 
temps que ens ronda pel cap la idea de deixar  
la ciutat, hi ha l’opció de buscar projectes 
coŀlectius que ens garanteixin un entorn social 
afí (→ pàg. 65). 

Desplaçaments
Viure enmig del bosc, en un poble o fins i tot en 
una urbanització, ens garanteix un contacte més 
directe amb la natura i potser, si cultivem un hort 
o tenim unes gallines que ens proveeixin d’ous, 
guanyem autosuficència alimentària. Alhora, però, 
i això inclou els habitatges a ciutat, el lloc on vivim 
pot fer augmentar els costos ambientals del nostre 
dia a dia si ens implica trasllats habituals per anar 
a treballar, a estudiar, etc., en especial, si es fan 
amb transport privat motoritzat. Per això, si deixar 
la ciutat és la nostra opció, és recomanable que ens 
informem abans de la xarxa de transport públic.

Proximitat als serveis
Relacionat amb el punt anterior, un aspecte a 
valorar és quins serveis volem tenir a prop perquè 
en fem un ús habitual. En aquest sentit, convé 
tenir en compte no només les necessitats actuals, 
sinó també les que preveiem durant el període 
de temps que ens comprometi la forma d’accés a 
l’habitatge que triem (→ pàg. 28-30). Per exemple, 
si comprem un pis i pensem que a curt o mitjà 
termini haurem de triar escola, ens pot convenir 
informar-nos abans de l’oferta que hi ha a la zona 
que estem valorant. Un cas interessant pel que 
fa a l’anticipació de les necessitats futures són els 
projectes de cohabitatge (cohousing) senior, que 
preveuen serveis específics per a persones grans.
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CONSTRUIR? 

No és l’opció més habitual, i hi ha qui manifesta que 
mentre hi hagi cases deshabitades la construcció 
d’obra nova no s’hauria de considerar, però si 
tenim l’oportunitat de projectar un habitatge fet 
a mida i decidim aprofitar-ho per construir de 
forma sostenible, se’ns obre un ventall important de 
possibilitats. 

Aspectes arquitectònics
Els darrers anys, l’interès pels sistemes constructius 
respectuosos amb el medi ha anat en augment 
i cada vegada hi ha més propostes interessants. 
Podem parlar de dues grans tendències que sovint es 
complementen: 
• Una arquitectura sostenible, cada vegada més 

tecnificada, que incorpora les constants novetats 
en materials constructius i assoleix resultats molt 
satisfactoris pel que fa a l’estalvi energètic. 

• Propostes com la bioconstrucció, que prioritzen 
l’elecció de materials i tècniques constructives 
tradicionals, amb materials naturals i de 
proximitat, com ara la palla, amb poca o nuŀla 
petjada ecològica. 

Si volem aconseguir un edifici que maximitza 
l’eficiència energètica, hi ha estàndards de 
construcció que ho permeten, per exemple:
• Passivhaus (“cases passives”). D’origen alemany, 

a la Plataforma de Edificación Passivhaus podem 
trobar-hi arquitectes de l’Estat espanyol que en 
són certificadors.

• Minergie. D’origen suís, el gestiona una entitat 
sense ànim de lucre i té diferents graus de 
certificació. 

També hi ha diversos sistemes d’avaluació de la 
sostenibilitat dels edificis, que no n’avaluen només 
l’eficiència energètica, sinó també aspectes com 
l’emplaçament, la gestió d’aigües i residus, la petjada 
ecològica dels materials. Alguns exemples d’aquests 
certificats són: 
• LEED.
• BREEAM.
• Verde.

Construcció participativa
Participar en la construcció de l’espai que ens farà 
de casa té avantatges econòmics i garanteix un 
vincle emocional profund amb l’edifici. Hi ha graus 
i models diferents d’organitzar aquesta participació: 
• AUTOCONSTRUCCIÓ: un nucli de convivència 

es construeix de forma autònoma el seu futur 
habitatge.

• CONSTRUCCIÓ ASSISTIDA: les persones que 
residiran a la casa compten amb un suport tècnic 
al servei del procés coŀlectiu que elles dirigeixen.

• CONSTRUCCIÓ DIRIGIDA: l’obra va a càrrec 
d’un equip tècnic, que deixa algunes tasques 
específiques o la fase final d’acabats per a les 
persones que hi viuran.

Si considerem participar en la construcció, també 
podem valorar l’ajuda mútua. En aquest cas, no 
participen en la construcció només les persones que 
l’ocuparan, sinó també altres voluntàries, ja sigui 
per vincles afectius amb les persones que hi han de 
viure, per intercanvi de l’assistència, per aprendre 
les tècniques constructives utilitzades, per exemple, 
les vinculades a la palla. 

En cas d’estar valorant l’autoconstrució, convé 
que ens informem de la necessitat de contractació 
d’una assegurança de responsabilitat civil i 
que ens assessorem bé sobre la legislació vigent 
en matèria d’edificació. Així mateix, cal saber 
quines limitacions implica no haver legalitzat la 
construcció. En qualsevol cas, perquè l’habitatge 
tingui un mínim de garanties, és recomanable 
algun tipus d’assistència tècnica, si bé podem trobar 
despatxos d’arquitectes reticents a aquest tipus de 
coŀlaboracions, pels riscos i per les responsabilitats 
assumides. 
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FORMES D’ACCÉS: MÉS ENLLÀ  
DE LA COMPRA I EL LLOGUER 

Les dues formes d’accés a l’habitatge més esteses 
i més conegudes són la compra i el lloguer, aquest 
últim amb les variants següents: 

• PARCIAL: la propietat de l’immoble viu en el 
mateix habitatge que decideix llogar, de manera 
que n’arrenda només una part, per exemple, una 
habitació amb dret a bany i cuina.

• SOTSARRENDAT: la llei preveu que el llogater 
d’un immoble pugui llogar, sempre amb el 
consentiment escrit de la propietat, una part de 
l’habitatge a un tercer (mai tot).

• LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA: el llogater pot 
decidir, un cop passat el termini fixat, adquirir 
la propietat de l’immoble amb el preu acordat 
en el moment de llogar, però descomptant-ne 
les quotes mensuals abonades mentre se n’ha fet 
ús.

Cada vegada, però, es parla més d’altres models 
per accedir a un habitatge, sovint associats a 
projectes coŀlectius. Fins i tot han sorgit iniciatives 
que ofereixen serveis d’acompanyament a grups 
que volen proveir-se d’una llar de forma conjunta 
(→ pàg. 37). A continuació fem un repàs de les 
principals alternatives d’accés, tenint en compte 
que no són opcions excloents; al contrari, hi ha 
força projectes que les combinen.

Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús
Les cooperatives en cessió d’ús són una forma 
d’accés a l’habitatge en la qual un conjunt de 
persones s’organitza per accedir a uns habitatges 
dels quals tindran el dret d’ús, però no la 
propietat. Implica una aportació de capital inicial 
(retornable) i el pagament d’una quota mensual 
a canvi de l’ús de l’habitatge. Aquest pagament 
periòdic no es calcula segons el preu de mercat, 
sinó a partir dels costos d’adquisició del dret d'ús, 
de manteniment de l’immoble i de la gestió de 
la cooperativa. En aquest sentit, doncs, s’evita la 
mercantilització de l’habitatge. 

Aquesta fórmula ofereix una estabilitat molt alta, ja 
que la durada pot ser:

– Indefinida si el sòl pertany a la cooperativa.
– De 99 anys en cas de sòl privat (poc probable).
– De 75 anys en cas de sòl públic.

En alguns casos, els projectes preveuen l’opció 
de canviar d’habitatge, dins el mateix edifici, per 
facilitar que cada unitat de convivència ocupi el 
pis que s’adeqüi millor a les seves necessitats del 
moment.

La gestió de l’edifici és coŀlectiva. Alhora, tot i que 
cada llar pot viure de forma autònoma, el model 
propicia que es creïn espais de convivència, àmbits 
de participació i vincles afectius. D’altra banda, com 
que és un model autogestionat i coŀlectiu, s’afavoreix 
la corresponsabilitat i alhora el bon manteniment de 
l’edifici. Si s’acorden millores a l’habitatge, el cost es 
pot recuperar en deixar-lo.

Dret de superfície
El dret de superfície fa referència a la possibilitat 
de construir i habitar un edifici (o habitar-ne 
un de ja existent), en un solar que és propietat 
d’algú altre. La persona que en fa ús s’anomena 

SUPORT ALS COĿLECTIUS QUE COMENCEN
La proposta de Sostre Cívic és aglutinar diversos projectes 
cooperatius dins el mateix paraigua, de manera que no cal 
que cada projecte es constitueixi com a cooperativa. Així, 
a més, s’estableixen vincles entre diverses experiències. Hi 
ha altres propostes, com la de Perviure o La Dinamo, que 
ofereixen un acompanyament tècnic a col·lectius organitzats.
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superficiària i acorda amb la propietat el termini durant  
el qual podrà viure a l’edifici, que acostuma a ser de durada 
llarga. 

Sovint, la part propietària del sòl és l’administració, que 
troba en aquest model una forma d’ampliar el parc públic 
d’habitatge sense assumir els costos de construcció. Per a la 
part usuària té un cost elevat, si ho comparem amb altres 
formes d’accés alternatives, i habitualment es cobreix amb una 
hipoteca. I per a la part de la propietat hi ha l’inconvenient 
que, durant la vigència del contracte perd el control del seu bé, 
ja que la superficiària té drets equiparables als d’una persona 
propietària, per exemple, el pot vendre o deixar en herència.

Masoveria urbana
La masoveria sempre s’havia associat a l’àmbit rural: la 
propietat d’un mas amb terrenys cedeix el dret d’habitatge  
a la persona masovera a canvi que aquesta s’ocupi de 
l’explotació agrària de la finca i tingui cura de l’edifici. La 
masoveria urbana s’inspira en aquesta relació tradicional, 
però, en comptes de preveure l’explotació de les terres, s’inclou 
en l’acord la responsabilitat d’assumir la rehabilitació de 
l’immoble, que en el moment del tracte es troba deshabitat i 
en mal estat. És a dir, la propietat cedeix el dret d’ús durant el 
termini que es fixi a canvi que la part usuària assumeixi obres 
de millora i manteniment de l’immoble. Així, l’intercanvi 
monetari entre propietat i habitants se substitueix per la 
rehabilitació i el manteniment, que és a càrrec dels usuaris. 

Normalment, s’ha parlat de masoveria urbana per fer referència 
a projectes coŀlectius de recuperació d’edificis i diferenciar-los 
d’acords entre particulars vinculats a lloguer (amb mesos de 
carència o quotes mensuals creixents de forma esglaonada), 
tot i que aquests darrers també es podrien associar a acords de 
masoveria i que la Llei d’arrendaments urbans permet establir 
contractes en què tot el pagament es faci en forma d’obres a 
l’habitatge.

Aquest model d’accés a l’habitatge té la virtut d’activar 
habitatges en mal estat que d’altra manera difícilment entrarien 
al mercat de lloguer habitual. Ara bé, si no es pacta d’entrada 
la possibilitat d’allargar l’estada un cop acaba la intervenció de 
millora (a canvi d’una aportació monetària), pot oferir poca 
estabilitat a les persones usuàries si les intervencions que cal fer 
a l’habitatge són poques.

Propietat compartida o copropietat temporal
Una forma d’accedir a un habitatge és adquirir-ne la propietat 
de forma compartida, de manera que la nova copropietària és 
l’única que en pot fer ús.

MODELS  
DE CONVIVÈNCIA 
El cohabitatge (cohousing) i 
l’habitatge obert són dos models 
d’organitzar la convivència de 
coŀlectius que tenen la voluntat 
de viure amb espais compartits. 
Es diferencien, sobretot, per 
les dimensions i serveis de què 
disposen els espais reservats 
per a cada família o unitat de 
convivència. 
• Cohabitatge. Hi ha habitatges 

independents, amb tots els 
serveis necessaris per al seu ús 
autònom. A part, hi ha espais 
comuns com sala d’estar, 
menjador, cuina, biblioteca, 
gimnàs, etc., i els espais estan 
disposat de manera que es facilita 
la interrelació entre les persones. 
Ara bé, la participació en la vida 
de la comunitat és voluntària 
i no es comparteixen recursos 
econòmics.

• Habitatges oberts. Els espais 
reservats a cada unitat de 
convivència són mínims, de 
manera que les activitats diàries 
es fan, principalment, en espais 
comuns. Això força la necessitat 
de compartir recursos econòmics 
i requereix també que s’estableixi 
una forma de governança de 
la comunitat. Aquest tipus de 
projectes neixen de la voluntat 
de formar una comunitat de 
convivència.
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• PROPIETAT COMPARTIDA. A canvi d’una quantitat 
econòmica, adquirim el percentatge de la 
propietat de l’immoble que haguem acordat. 
Implica la inscripció al Registre de la Propietat 
del percentatge que hem adquirit i també pot 
requerir la contractació d’una hipoteca, però a 
canvi ofereix molta estabilitat. 

• COPROPIETAT TEMPORAL. En aquest cas la limitació 
de la propietat és temporal i també s’ha d’inscriure 
al Registre de la Propietat i pot requerir una 
hipoteca o una quota mensual per a la propietat. 
En acabar el termini acordat, s’ha d’abandonar 
l’immoble o negociar un nou contracte. 

Aquests dos models d’accés a l’habitatge s’han 
regulat recentment al codi civil, però no n’hi ha 
experiències.

Ocupació
L’ocupació és una forma iŀlegal de proveir-se  
el dret a l’habitatge. És tan antiga com la mateixa 
propietat privada, però avui en dia l’associem, 
sobretot, al moviment okupa. Per als seus 
integrants, l’opció d’ocupar immobles deshabitats 
sense cap acord previ amb la propietat és, més 
enllà d’una manera de resoldre la necessitat  
de sostre, una fórmula disruptiva de denunciar 
que l’accés a l’habitatge estigui subjecte a les lleis 
del mercat. Sovint, l’ocupació va lligada a un 
projecte coŀlectiu de transformació social i lluita 
política. La PAH també ha utilitzat l’ocupació  
de pisos per garantir sostre a persones 
desnonades o sense recursos per accedir a pisos  
a preus de mercat.

DESCRIPCIÓ INTERÈS SOCIAL ESTABILITAT COĿLECTIU/INDIVIDUAL COST I FINANÇAMENT

MODEL D'ACCÉS

Cooperatives d’habitatge 
en cessió d’ús

La cooperativa és propietària 
de l’edifici i en cedeix l’ús als 
seus membres.

Quotes mensuals calculades 
en funció dels costos. 
S’evita la mercantilització de 
l’habitatge.

– Sòl cooperatiu: indefinit.
– Sòl públic: 75 anys. 

Col·lectiu, si bé els 
àmbits gestionats de 
manera col·lectiva poden 
variar.

Aportació de capital inicial 
a la cooperativa i pagament 
de quotes mensuals.

Dret de superfície La propietat del sòl i de l’edifici 
no coincideixen.

Si el sòl és públic, és una 
manera d’ampliar el parc 
públic sense inversió.

Els acords s’estableixen 
per a períodes llargs.

Pot ser col·lectiu o 
individual.

Cost més elevat que el 
lloguer i més reduït que 
la compra. I pot requerir 
hipoteca.

Masoveria urbana La propietat cedeix l’ús a canvi 
de la realització d’obres de 
millora per la part usuària.

Es recuperen habitatges en 
mal estat que poden estar 
degradant l’entorn.

Més baixa que en altres 
models alternatius, però 
més alta que en el lloguer.

Pot ser col·lectiu o 
individual.

Baix, si es pot assumir part 
de la feina, però cal tenir 
capital inicial mínim.

Propietat compartida A canvi d’una quantitat 
econòmica, adquirim un 
percentatge de la propietat de 
l’immoble. 

Permet l’accés a l’habitatge 
de propietat a persones amb 
recursos insuficients per als 
preus de mercat.

Alta. Individual. Cal tenir capital per adquirir 
la part negociada.

Copropietat temporal A canvi d’una quantitat econò-
mica, adquirim una propietat 
de forma temporal.

Permet l’accés a l’habitatge 
de propietat a persones amb 
recursos insuficients per als 
preus de mercat.

Pot ser més alta que un 
lloguer.

Individual. Pot requerir una hipoteca o 
una quota mensual per a la 
propietat.

Ocupació Ocupació d’un immoble sense 
negociació prèvia amb la 
propietat.

Es recuperen habitatges buits 
que sovint estan en mal estat.

Baixa. Pot ser individual o 
col·lectiva.

Baixa.

MODELS DE CONVIVÈNCIA

Cohabitatge Projecte d’habitatge coŀlectiu. 
Cada habitatge és autònom.

Afavoreix la creació de vincles 
comunitaris.

Pot ser alta, en funció de 
les bases del projecte.

Col·lectiu, si bé cada 
habitatge funciona de 
forma autònoma.

Alt, si hem d’assumir la 
construcció de l’habitatge.

Habitatge obert Projecte d’habitatge coŀlectiu. 
Els espais d’ús particular són 
mínims.

La seva raó de ser és la 
creació d’una comunitat.

Pot ser alta, en funció de 
les bases del projecte.

Col·lectiu. Alt, si hem d’assumir la 
construcció de l’habitatge.

M O D E L S  D ’AC C É S  I  D E  C O N V I V È N C I A
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Com reduir despeses  
i fer-les en positiu
Un canvi de casa acostuma a portar associades 
despeses importants. Des del pagament de 
l’habitatge en si (segons la forma d’accés escollida), 
a possibles fiances, altes de subministraments, 
mobiliari, trasllats i quotes mensuals si és el cas. 
Si abans d’“obrir la cartera”, seguim els passos 
següents, podem reduir les despeses i augmentar 
l’impacte positiu del nostre consum a l’entorn. 

1. Replantejar-nos si darrere d’aquell consum 
específic s’hi amaga una necessitat real o no i, 
per tant, si ens el podem estalviar. Un sostre és 
una necessitat força inqüestionable, però potser 
sí que podem reduir i/o compartir els espais, 
recursos i serveis dels quals disposem a casa 
nostra.

2. Buscar fórmules no monetàries de satisfer-
nos la necessitat en qüestió. Aquí recordem la 
possibilitat d’assumir tasques de rehabilitació 
d’un immoble a canvi del dret a viure-hi (vegeu 
la informació sobre la masoveria urbana a 
la pàgina 29), o participar en la construcció 
(en projectes col·lectius pot estar previst per 
facilitar l’accés a persones amb menys recursos; 
en projectes particulars podem arribar a acords 
amb l’equip tècnic). També podem trobar 
altres solucions, com ara intercanvis entre 
dues unitats de convivència perquè cadascuna 
ocupi l’espai que s’adapta més bé a les seves 
necessitats o, si som estudiants, informar-nos 
de projectes que ens ofereixen allotjament 
a casa d’una persona gran a canvi de fer-li 
companyia. 

3. Triar proveïdors de béns i serveis que treballin 
amb criteris de sostenibilitat i justícia social, 
com els que trobem a la pàgina 37.

NO ENS PASSEM DEL 30 %
Quan es parla de despeses d’habitatge, es recomana que no superin el 30 % dels ingressos de la unitat de convivència. Ara bé, 
aquest 30 % està calculat per a rendes mitjanes. Per a rendes inferiors s’ha de reduir el percentatge perquè, en cas contrari, es 
poden estan comprometent els ingressos mínims necessaris per fer front a les altres despeses necessàries. D’altra banda, si la 
nostra opció serà un crèdit hipotecari amb tipus d’interès variable, convé que deixem un marge per a possibles increments en 
la quota.

DESPESES, FINANÇAMENT I AJUDES
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Finançament

FINANCES ÈTIQUES
Els productes hipotecaris estan poc desenvolupats 
en la banca ètica, en especial, els adreçats a 
particulars. A dia d’avui només hi ha l’opció 
de l’Ecohipoteca de Triodos Bank. El seu tipus 
d’interès es vincula al grau de certificació 
energètica de l’habitatge: com més eficiència, 
més petit és el tipus d’interès. Per la seva banda, 
Fiare ha iniciat un procés de valoració, amb els 
socis de l’entitat, per decidir si comencen a oferir 
hipoteques a particulars i en quines condicions. 
Alguns dels criteris de valor afegit que valoren 
per a aquests crèdits, seria, a part de l’aspecte de 
l’eficiència energètica de l’habitatge, vincular-
los a serveis d’assegurances i subministraments 
d’empreses de l’economia social i solidària.

Si tenim un projecte d’habitatge coŀlectiu, ens 
podem trobar que a la banca tradicional topem 
amb dificultats per obtenir el crèdit necessari. 
En canvi, Fiare i Coop57 ja tenen experiència 
finançant iniciatives. Fiare, per exemple, va donar 
suport a Cal Cases, Ca la Fou o Trabensol, entre 
d’altres. Coop57 també aposta per aquesta forma 
d’accedir a l’habitatge, i ha finançat La Borda, 
entre d’altres (per a més informació sobre aquests 
projectes finançats, vegeu el reportatge.) En aquests 
casos el crèdit sempre es concedeix al coŀlectiu, 
mai a particulars i no acostuma a arribar al 80 % 
del cost de l’habitatge. Cal, doncs, tenir fonts de 
finançament complementàries. 

MICROMECENATGE I PARTICIPACIONS
En projectes coŀlectius ens pot funcionar el 
micromecenatge. És una fórmula per reduir 
la inversió econòmica, compensant-la amb 
béns i serveis que oferirem a les persones que 
contribueixin al finançament. 

D’altra banda, el projecte alemany Syndikat 
que, com Sostre Cívic (→ pàg. 28), té un model 
que afavoreix el suport mutu entre projectes, ha 
assajat amb èxit la fórmula de les participacions. 
Alguns dels seus projectes, quan han començat, 
han ofert participacions als membres de projectes 
més madurs, que ja han superat la fase més 
compromesa econòmicament. Així, la reinversió 
permet fer créixer el model. 

AJUDES PÚBLIQUES D’ACCÉS  
I MANTENIMENT DE L’HABITATGE

Per poder soŀlicitar una ajuda per a l’habitatge, 
cal complir certs requisits. Pel que fa als 
ingressos, es tenen en compte no els de la 
persona que la soŀlicita, sinó els de la unitat de 
convivència. També es considera el nombre de 
persones que la formen i la zona de residència. 

Ajudes per accedir a l’habitatge
Per poder rebre suport per accedir a l’habitatge, 
cal estar donat d’alta al Registre de Soŀlicitants. 
L’alta es pot fer en qualsevol moment, no va 
lligada a promocions específiques, però caduca 
als tres anys. 

• Borses d’habitatge de lloguer social. Les 
administracions locals poden tenir programes 
de mediació entre propietaris de pisos 
disponibles i persones que necessiten accedir 
a una llar. Aquests pisos s’ofereixen a preus 
inferiors al mercat (a canvi de certes garanties 
per a la propietat). 

• Habitatges de protecció oficial. Poden ser 
habitatges de compra, de dret de superfície (→ 
pàgs. 28-29), de lloguer o de lloguer amb opció 
a compra.

Ajudes per no perdre l’habitatge
• Ajudes per al pagament del lloguer. Poden 

ser ajuts puntuals, en situacions d’emergència 
i normalment gestionats des de serveis socials, 
o ajudes més estables, com les que ofereix la 
Generalitat de Catalunya o el Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona. Les convocatòries 
d’aquest darrer tipus d’ajudes s’obren per 
períodes llargs i, en cas de resultar-ne 
beneficiaris, s’han de renovar cada any. 
L’administració també facilita la mediació 
entre persones llogateres i propietàries en cas 
de dificultats de pagament.

• Ajudes per fer front al pagament de la 
hipoteca. Si es compleixen certs requisits, 
hi ha ajudes per al pagament de quotes 
(fins a 3.000 euros), però són puntuals. A 
Catalunya existeix l’Ofideute, un servei gratuït 
que ens assessora davant de situacions de 
sobreendeutament. En cas que es consideri 
necessari, l’administració intercedeix davant 
el banc per renegociar les condicions del deute.
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Amb la manera de fer les coses de cada dia 
a casa i amb els retocs o reformes, petits 
o grans, que hi fem, podem marcar una 

diferència important en el consum d’energia, sens 
dubte el factor primordial per a la sostenibilitat 
global, i també en altres aspectes ambientals.

La reforma d’un habitatge és una bona oportunitat 
per dur a terme millores d’eficiència energètica i de 
mantenir-la també. Mesures d’aïllament tèrmic o 
d’eficiència a les instaŀlacions poden reduir-ne la 
demanda i el consum energètics.

ELS HÀBITS

De quina manera podem actuar per tal de recórrer 
el mínim a aparells que consumeixen energia?

• Pugem i baixem per les escales, de passada fem 
exercici. Al cap d’un temps potser ens veurem 
amb cor de fer-ho amb més pisos.

• Per estar a casa, igual que a l’estiu escollim la 
roba més fresca, posem-nos a l’hivern roba 
que abrigui raonablement. Recorreguem a una 
manteta per a les estones de sofà, i a catifes, 
si tenim un paviment fred. A la nit, pijama i 
manta o edredó, i catifa al terra, si cal, poden fer 
innecessari tenir calefacció al dormitori.

• A l’hivern, sopes i infusions; a l’estiu plats freds 
i begudes refrescants.

• Per a les activitats en què passem més estona, 
escollim una ubicació que rebi escalfor del sol 
a l’hivern i que no en rebi a l’estiu. A l’hivern, a 
més, vigilem de no tenir cap paret freda ni cap 
pont tèrmic a prop (els ponts tèrmics són punts 
en què la temperatura de l’exterior arriba fins a 
dins de casa, més ràpid perquè algun element de 
material no aïllant va d’un cantó a l’altre).

• Per tenir la casa ben ventilada, n’hi ha prou, en 
general, a obrir finestres deu minuts cada dia. 
Són molt eficaces les ventilacions creuades (obrir 
finestres de parets oposades).

• Apujar i abaixar persianes, estendre o no 
tendals, córrer cortines... segons si ens volem 
amagar del sol o volem que ens atrapi.

• Contra la calor, corrents d’aire, ventalls...

AÏLLAR BÉ

Cada euro invertit a millorar l’aïllament de  
la casa serà més rendible que instaŀlar els sistemes  
de climatització més eficients, perquè facilitarà  
que funcionin menys estones i a menor intensitat. 
De totes maneres, també hi ha mesures gratuïtes 
per aïllar-nos millor.

Es tracta no només de posar materials o elements 
aïllants a les parets i al sostre (aquí en cas d’estar 
sota teulada), sinó també d’evitar filtracions d’aire 
i ponts tèrmics.

Per evitar infiltracions d’aire
• Posar rivets a sota les portes i a les finestres  

(per exemple, amb bosses de sorra, o “raspallets” 
a sota les portes, o càmeres de bici a les finestres).

• Podem posar la mà o passar un llumí per 
juntures, caixes de persiana, passacintes de la 
corretja de la persiana, fins i tot interruptors..., 
idealment un dia ventós, per localitzar les 
escletxes per on entra aire. Tapem-les amb 
alguna cosa, per exemple amb massilla o 
silicona.

• Tanquem la porta de les estances on hàgim  
de tenir reixetes de ventilació.

JA TI N C C A SA ,  I  A R A Q U È ? 



34 _ GUIA PRÀCTICA OPCIONS   52

DESPESES I AJUDES  
PER A LA REHABILITACIÓ 

Posar aïllament a una façana val força diners 
i és una obra important. Si ho fem alhora que 
rehabilitem elements estructurals de l’edifici, 
totes dues coses ens sortiran més econòmiques 
(per exemple, es repartiran el cost d'instaŀlar la 
bastida). Val la pena plantejar-s’ho perquè més 
que una despesa és una inversió: el guany pot 
ser important, tant per al medi ambient com 
per a les butxaques de tots els veïns.

Si ens hi posem, podem tenir en compte la 
possibilitat de substituir les finestres, perquè, 
amb les pràctiques actuals, la juntura amb el 
mur es podria fer evitant ponts tèrmics. De 
passada segurament milloraríem l’aïllament 
acústic. També podríem instaŀlar tendals.

L’Institut Català de l’Energia ofereix al seu 
web un simulador de mesures de rehabilitació 
energètica d’edificis que funciona a partir de 
facilitar-hi les característiques bàsiques de 
l’edifici i escollir quin tipus de rehabilitació 
energètica vols. Et dona l’estalvi energètic 
i l’econòmic, la qualificació energètica que 
obtindries, et diu de quin ordre de magnitud serà 
el cost de l’obra (desglossant la part corresponent 
a la rehabilitació energètica pròpiament dita), 
i estima el període de retorn de la inversió. 
simuladoredificis.icaen.gencat.cat.

ON PODEM DEMANAR AJUDES  
QUAN S’OBRIN LES CONVOCATÒRIES

• Per a la ciutat de Barcelona: bcn.cat/
consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html 
(la convocatòria de 2017 es va obrir a l’abril).

• Per a l’Àrea Metropolitana: al Consorci Metropolità 
de l’Habitatge, cmh.cat.

• Per a la resta de Catalunya: a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, habitatge.gencat.cat/ca/ambits/
Mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge.

Per evitar ponts tèrmics
• A les caixes de persiana, folrar la tapa amb suro 

o algun altre aïllant natural i, si hi ha prou espai, 
donar tota la volta a la caixa amb l’aïllant.

• Si les finestres tenen bastiments o marcs d’alumini 
(sense trencament de pont tèrmic) i no els podem 
canviar, tinguem-hi una cortina gruixuda tirada, 
o folrem-los amb roba de llana, suro o escuma.

• Als ampits no hi hauria d’haver peces ceràmiques 
que vagin de dintre a fora.

Materials i elements aïllants
• Val molt la pena posar vidres dobles (o triples) a 

les finestres: per una finestra amb vidre simple a 
l’hivern es perd molta de l’escalfor de la casa (fins a 
un terç del total), i a l’estiu hi entra molta calor.

• Els tancaments haurien de ser de fusta local, no 
tractada amb substàncies tòxiques i amb certificat 
forestal (FSC). Si no pot ser, escollim alumini però 
sobretot amb ruptura de pont tèrmic; i, si no, PVC.

• A les parets i el sostre, si podem perdre uns quants 
centímetres d’espai, hi podem posar una doble 
paret o sostre amb un aïllant natural a dintre 
(cotó reciclat, cànem, llana, suro, fibra de fusta, lli, 
ceŀlulosa…). Si no tenim habitacles a sobre és molt 
important aïllar la coberta, perquè, si no, de nit 
deixa escapar molta temperatura.

• Aïllar la façana. És molt eficaç perquè impedeixes 
que el fred o l’escalfor arribin fins i tot al mur 
exterior. Però també és el més costós en diners i 
complexitat; a la informació de l'esquerra veiem 
com ens poden ajudar.

LES TRES CLAUS D’UNA REFORMA SOSTENIBLE 
1. Sanegem l’habitatge d’elements tòxics o perillosos (com 

possibles uralites, instaŀlacions antigues…). Assegurem-nos 
que els residus són tractats seguint els procediments òptims.

2. Del que queda un cop sanejat, aprofitem tot el que estigui en 
bones condicions, encara que a vegades no siguin materials 
naturals. Així allarguem la vida d’ús d’elements que tenen 
una petjada ecològica important i/o que poden generar 
costos ambientals en la seva destrucció.

3. Utilitzem materials naturals, sempre que sigui possible, 
ecològics. 

I SI NOMÉS HEM DE PINTAR 
• Marques de pintures naturals: Livos, Aglaia, Biofa, Pinttors.
• Marques de pintures minerals: Keim, Beeck.

http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/
http://bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://www.cmh.cat/home
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/
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EQUIPS EFICIENTS, ENERGIES 
RENOVABLES

• Per tal que l’electricitat que consumim 
correspongui a una generació d’origen 
renovable, comprem-la a les empreses que ho 
garanteixen. A Catalunya en tenim una: Som 
Energia.

• Escollim electrodomèstics de la màxima 
eficiència energètica i, igualment important, la 
màxima durabilitat.

• Per a l’aigua calenta sanitària (la de les aixetes), 
l’opció més sostenible són les plaques solars 
tèrmiques. A l’estiu és probable que l’aigua 
entri en ebullició, i això malmet la placa. Ho 
podem evitar tapant-ne una part amb una lona 
(les plaques de fabricació més recent ja solen 
incorporar algun sistema dissipador d'aquesta 
escalfor sobrera). És important fer-ne un 
manteniment anual.

• Per a l’estiu, el millor equip és un ventilador, 
que consumeix molt menys que un aire 
condicionat i genera un moviment d’aire més 
confortable.

• Per a la calefacció, les calderes més eficients 
energèticament són les bombes de calor. Són 
tan eficients que per cada unitat d’energia 
que gasten en retornen entre 2 i 4,5, segons 
l’aparell i les condicions de funcionament. 
Quan aconsegueixen el màxim rendiment se 

les cataloga com a opcions renovables, tot i que 
funcionen amb energia elèctrica. És convenient 
que siguin de tipus inverter, que vol dir que 
no s’engeguen i paren sinó que modulen 
progressivament la potència. 

 Poden ser aire-aire o aire-aigua. En aquest cas es 
poden fer servir tant per a la calefacció (excepte 
si tenim radiadors no de gran superfície) com 
per a l’aigua calenta sanitària. També hi ha la 
versió aigua-aigua, molt eficient, per al cas de 
disposar d’energia geotèrmica.

• Les calderes i estufes de biomassa cremen 
un combustible renovable. Per això poden 
ser una bona opció fora de nuclis amb molta 
contaminació, ja que el fum hi contribueix.

• Si tenim caldera de gas i no podem substituir-la 
per una opció més sostenible, posem-la que sigui 
de condensació; d’entre les calderes de gas, són 
les que desaprofiten menys energia. 

• La forma que gasta menys energia i és més 
confortable per difondre l’escalfor des de la 
caldera és el terra radiant. L’opció següent serien 
els radiadors de gran superfície (actualment ho 
són la majoria).

• Si tenim caldera de calefacció, posem el 
termòstat a l’estança que fem servir més, i lluny 
de punts freds o focus de calor.

• Tenim l’opció de mantenir les diferents estances 
a temperatures diferents tenint les portes 
tancades, és clar. Els capçals termostàtics que 
es posen als radiadors ens ajudaran a fer-
ho de manera eficient. Els electrònics tenen 
una petjada ecològica molt superior a la dels 
mecànics.

• La calefacció comunitària, o sigui a escala 
de bloc de pisos, permet estalviar en energia 
(equips més eficients), diners (s’amortitza abans 
i es compren més volums de combustible), 
espai i feina (manteniment, gestió). Per evitar 
malbarataments s’han de posar comptadors 
individuals.

• Fem un bon manteniment de tots els equips. 
Netejar filtres, purgar radiadors, inspeccions 
prescriptives...
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Potser és una herència, o el pis que ens va 
quedar petit quan la família va créixer, o una 
segona residència que mai no utilitza ningú, o 
l’apartament que vam tancar quan ens va sortir 
feina en una altra ciutat... En qualsevol cas, ara no 
ens fa servei, però en som responsables. Què hem 
de fer? Doncs donar-li una altra vida!

• Si el tenim buit per la por que qui hi vagi a 
viure no ens el cuidi o que s’hi quedi sense 
pagar, algunes administracions locals compten 
amb un servei de mediació i garanties, com ara 
una assegurança multirisc sense cost per a la 
propietat. Aquestes fórmules limiten l’import del 
lloguer, però treuen maldecaps. A Catalunya, el 
programa Avalloguer pot arribar a compensar 
fins a sis mensualitats en cas d’impagament. 

• Si el tenim buit perquè cal reformar-lo, però no 
podem assumir el cost de les obres:
– Les administracions ofereixen ajudes per 

a la rehabilitació. A la pàgina anterior 
indiquem com les podeu trobar a la xarxa, o 
també podeu demanar informació al vostre 
ajuntament.

– Podem pactar amb les persones llogateres  
que assumeixin elles el cost de la rehabilitació 
a canvi d’uns mesos de carència. En aquests 
casos, és habitual que també es demanin 
contractes de més durada. 

– Podem arribar a un acord seguint el model de 
masoveria urbana, en què el cost de les obres 
tampoc l’assumeix la propietat. (→ pàg. 29.)

ELS LLOGUERS ALTS EXPULSEN VEÏNS
Oferir el nostre habitatge per a usos turístics o a preus 
molt elevats repercuteix en el preu mitjà de lloguer de 
la zona. I això pot expulsar-ne veïns que ja no poden fer 
front al pagament de les quotes o acaben per buscar llocs 
més assequibles per viure-hi. Aquest procés de substitució 
dels habitants d’un barri per altres ocupants amb més 
possibilitats econòmiques és habitual en barris cèntrics de 
grans ciutats, tot i que no en tenen l’exclusiva, i es coneix 
amb el nom de gentrificació.

Faci qui faci les obres, recomanem que se segueixin 
els criteris de les pàg. 34. Encara que no hi hàgim 
de viure nosaltres, és important que reduïm la 
petjada ecològica de la fase d’ús de l’habitatge.

• Si el volem llogar com a pis turístic, ens hem 
d’informar si a la nostra zona és obligatori 
donar d’alta l’habitatge al registre d’allotjaments 
turístics, com és el cas de Catalunya. A 
Barcelona, hi ha alguns barris on hi ha una 
moratòria que impedeix inscriure-hi més 
habitatges. També hem de saber quines 
obligacions assumim amb aquesta activitat, 
com recaptar l’impost sobre estades turístiques 
o informar la Direcció General de Policia dels 
ocupants del pis i dates d’entrada i sortida. Per 
minimitzar les molèsties al veïnat, és important 
facilitar-los un telèfon on se’ls doni solució en 
cas d’incidents amb els visitants.  

SI TENIM UN HABITATGE BUIT

• Consell de la Joventut de Barcelona. Guia jove 
per trobar un habitatge. Barcelona, 2015. En 
línia.

• Celobert Cooperativa. Models alternatius d’accés 
i tinença de l’habitatge. Barcelona, Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, s.d.  
En línia.

• La revista Ecohabitar té un directori d’empreses 
relacionades amb la bioconstrucció: arquitectura, 
serveis energètics, decoració, tractament d’aigua, 
etc. directorio-ecohabitar.org.

ON TROBAR  
MÉS INFORMACIÓ
GUIA PRÀCTICA 
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R E C U R S O S  P E R  A  L’ H A B I TAT G E

* Al web de la Xarxa d'Economia Solidària podeu trobar un directori actualitzat de cooperatives que ofereixen serveis en aquests sectors.

CATEGORIA I NOM WEB DESCRIPCIÓ

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ

Celobert celobert.coop Cooperativa. Serveis d’arquitectura, enginyeria i urbanisme, amb voluntat de transformació ecosocial.

La Col. Arquitectura cooperativa lacol.coop Cooperativa. Serveis tècnics i disseny projectes d’obra nova i de reforma. Projectes participatius de construcció i 
urbanisme.

Instituto Español Baubiologie baubiologie.es Formació i assessorament a persones interessades a construir segons els fonaments de la bioconstrucció.  
(→ pàgs. 52-53)

Red de Construcción con Paja casasdepaja.org Difusió i assessorament sobre la palla com a material de construcció. (→ pàg. 64.)

Plataforma Edificación Passivhaus plataforma-pep.org Promoció de la construcció certificada de cases passives (passivhaus), amb directori de professionals.

Aprise aprise.cat Empresa d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social que ofereix serveis de construcció  
i rehabilitació.

PROJECTES D’HABITATGE COL·LECTIUS

Sostre Cívic sostrecivic.coop Cooperativa que aglutina diversos projectes col·lectius d’habitatge i que en promou i acompanya de nous.

Perviure perviure.org La unió de tres cooperatives per donar suport als col·lectius d’habitatge en l’àmbit econòmic i financer, el de les 
relacions, el jurídic i l’arquitectònic.

La Dinamo ladinamofundacio.org Fundació que fomenta i promou la implantació del model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

Jubilares jubilares.es Associació que ofereix informació i suport a grups que vulguin formar un cohabitatge per a la tercera edat.

Cohousing cohousing.org Associació dels Estats Units que promou el cohabitatge.

Cover colectivocover.wordpress.com Grup interdisciplinari que investiga i difon formes col·lectives d’accés a l’habitatge.

Masqueunacasa masqueunacasa.org Recursos per crear projectes col·lectius i informació sobre projectes que ja existeixen. (→ pàg. 64.)

Repoblament rural repoblament.wordpress.com Blog que serveix de punt de trobada per a persones que volen iniciar projectes d’habitatge col·lectiu a l’entorn 
rural. (→ pàg. 65.)

Rizoma colectivosrurales.wordpress.com Xarxa de col·lectius rurals que busquen l’autogestió i la transformació social.

Red Iberica de Ecoaldeas rie.ecovillage.org Agrupa projectes col·lectius rurals de tota la Península, algunes amb molts anys de trajectòria. 

INMOBILIÀRIA I GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Etikalia etikalia.es Immobiliària privada sense ànim de lucre que incorpora valors de responsabilitat social a la gestió.

Fem escala femescala.coop Cooperativa de gestió i administració de finques que treballa amb transparència i compromís social i ambiental. 
(→ pàg. 65.)

Borses públiques d’habitatge Algunes administracions ofereixen una borsa d’habitatges per facilitar la trobada entre propietaris i llogaters.  
En certs casos, compten amb un servei de mediació i garanties.

FINANÇAMENT

Triodos Bank triodos.es Ofereixen una Ecohipoteca a particulars.

Fiare Banca Ètica fiarebancaetica.coop Ofereixen finançament a projectes col·lectius d’habitatge.

Coop57 coop57.coop Ofereixen finançament a projectes col·lectius d’habitatge.

ASSEGURANCES

Arç Cooperativa arc.coop Assegurances per a al llar de projectes col·lectius d'habitatge. Per a habitatges particulars, deriven a MésOpcions 
(mesopcions.coop).

SUBMINISTRAMENTS

Somenergia somenergia.coop Cooperativa de consum d’energia verda.

Eticom eticom.coop Cooperativa de consum de telefonia i accés a Internet.
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L’ARQUITECTURA  
HA DE SER CONSCIENT I SOSTENIBLE

E N T R E V I S TA  A

P O L  SA R SA N E DA S
P E R  M A RTA  M O L I N A

F OTO G R A F I A  /  DA N I  CO D I N A  I  P O L  V I L A D O M

L'arquitectura segons en Pol Sarsanedas

Cal repensar l’arquitectura des de la presa 
de consciència de l’impacte ambiental de les 
construccions. Més enllà de garantir les funcions 
bàsiques dels edificis, cal dotar-los d’un valor afegit: 
que contribueixin a la salut del planeta i l’interès 
col·lectiu. Aquesta sensibilitat el va dur a obtenir el 
certificat per construir passivhaus (“cases passives”), 
dels més exigents pel que fa a l’eficiència energètica. 
Però per a en Pol, aquest és només un dels aspectes 
que cal cuidar, també s’ha de ser responsable en el 
disseny, la tria dels materials i l’estudi de la zona per 
tal d’integrar l’edifici al màxim l’entorn. 

Qui és en Pol Sarsanedas?

En Pol Sarsanedas és un arquitecte 
conscient. Certificat com a Passivhaus 
Designer, ha rebut el Premi Nacional 
d’Eficiència Energètica d’Espanya per 
Isover (2012) i el Premi de l’Agrupació 
Joves Arquitectes de Catalunya-AJAC 
(2012). Dirigeix Sarsanedas Arquitectura, 
responsable del projecte del Centre de 
Medicina Comparativa que es construeix a 
Badalona, un equipament de quasi  
5.000 metres quadrats amb gran part de la 
façana construïda amb materials naturals. 
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MM Dius que és necessària una arquitectura més 
sostenible. Explica’ns com podem reduir 
l’impacte ambiental dels edificis.

PS Cada fase de la vida d’un edifici té uns 
costos ambientals associats, des de la decisió 
de l’emplaçament, l’extracció i fabricació 
dels materials que compondran l’edifici, la 
construcció, la fase d’ús, l’enderroc i la gestió 
dels residus. En funció de si tenim l’oportunitat 
d’intervenir en una fase o altra podrem incidir a 
reduir més o menys aquest impacte. És evident 
que si som promotors del nostre propi habitatge 
podrem prendre mesures estructurals per 
minimitzar la petjada ecològica. Però no hem 
de menystenir el potencial de la rehabilitació 
per aconseguir reduir el consum energètic 
de casa nostra, que pot arribar a significar 
un estalvi entre el 60 % i el 90 %. Amb la 
rehabilitació, es poden arribar a aconseguir 
nivells d’eficiència energètica de casa passiva 
(l’estàndard més exigent). Aquesta reducció, 
multiplicada pel nombre d’anys de vida activa 
que li resten a l’edifici, implica un estalvi de 
tones i tones de CO2. 

No hem de menystenir el potencial 
de la rehabilitació per aconseguir reduir
 el consum energètic de casa nostra.

MM A casa nostra hi ha experiències de 
rehabilitacions en què s’hagin aconseguit 
aquestes millores?

PS He participat en la rehabilitació de molts pisos 
de l’Eixample de Barcelona que n’ha millorat 
notablement la qualificació energètica i el 
confort, i n’ha reduït les despeses per energia. 
Però l’experiència més destacable va ser la 
rehabilitació, l’any 2012, d’una casa entre 
mitgeres, del 1918 i mal orientada, al barri de 
Sarrià de Barcelona. Vam aconseguir reduir-ne 
el consum energètic el 90 %, que va quedar  
en 17 kWh/m2a (per any) i complia, per tant,  
els estàndards més exigents.

MM Havent-hi aquests marges de millora i tants 
habitatges buits, creus que es pot parlar 
d’arquitectura sostenible quan es fa obra nova?

PS Des del prisma mediambiental, sempre que 
sigui possible, cal prioritzar la rehabilitació. 
Ser sostenible, en termes radicals, és anul·lar la 

petjada ecològica al llarg de tot el cicle de vida 
de l’habitatge. Però el procés de construcció 
d’un edifici és complex i hi intervenen 
molts agents i factors. No sempre és viable 
incorporar totes les mesures de sostenibilitat 
que havies previst al projecte. Podríem dir 
que, de moment, la sostenibilitat 100 % en la 
construcció és un desideratum que anhelem, 
però que és lluny de la realitat. Això sí, hi ha 
factors que assenyalen que anem en la bona 
direcció.

MM En cas de construir, com deies, cal valorar 
l’impacte ambiental des del principi,  
amb la tria de l’emplaçament i els materials. 
Què cal tenir en compte?

PS L’arquitecte ha de saber llegir tots els 
estrats que conformen l’indret del projecte, 
l’ADN de la zona, i integrar holísticament 
totes les dimensions per aconseguir un 
equilibri harmònic. De vegades, es projecten 
construccions sense preguntar als qui més 
coneixen el lloc i sense tenir en compte l’entorn, 
els materials que hi casen.

 Cal utilitzar materials que, des de l’extracció 
fins a la demolició, passant per la fabricació, 
transport, manipulació, etc., tinguin el mínim 
impacte mediambiental possible. En primer 
lloc tenim els materials biosfèrics i en segon 
els reutilitzats i/o reutilitzables, els reciclats i/o 
reciclables. La tria dels materials és clau perquè 
determinaran l’energia grisa embeguda a la 
nostra casa (la motxilla ecològica).

MM L’ús de materials naturals en la construcció  
és l’opció més sostenible, doncs? 

PS Sí, i avui en dia aquests materials no estan 
únicament associats a sistemes artesanals, 
sinó que la indústria ha incorporat productes 
molt interessants: estructures de fusta, de fusta 
contralaminada, fusta reciclada, aïllaments 
de suro, cànem, llana d’ovella, cotó, cel·lulosa 
reciclada, de morters naturals i una infinitat 
més… 

 D’altra banda, moltes matèries primeres de la 
construcció han arribat al seu pic. El vector 
dels materials ens recorda que l’optimisme 
tecnològic no ha d’eclipsar la dependència 
ecològica estructural. 
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MM I a l’hora de dissenyar l’habitatge,  
què cal considerar?

PS Si volem reduir les emissions de CO2 i l’impacte 
mediambiental de la nostra construcció, en 
primer lloc cal emprar el mínim de material, 
l’imprescindible. D’altra banda, un dels 
principals requeriments per assolir l’eficiència 
energètica és el disseny bioclimàtic, pràctica 
habitual en l’arquitectura tradicional i que 
implica la comprensió i connexió amb el medi 
per optimitzar l’ús o benefici dels recursos locals. 
Un disseny bioclimàtic ha de tenir en compte 
la ubicació i orientació adequades de l’edifici; 
la forma i la disposició de finestres, per tal 
d’aprofitar l’energia solar a l’hivern i protegir-se’n 
a l’estiu; la disposició d’un bon aïllament tèrmic, 
la gestió del confort higrotèrmic interior amb  
la inèrcia dels materials i la ventilació, etc.

MM L’eficiència energètica és determinant?
PS És clau. Només cal tenir en compte que, segons 

el Programa mediambiental de Nacions Unides, 
l’edificació representa avui el 40  % del consum 
energètic mundial. En canvi, amb els mitjans 
adequats, és possible minimitzar el consum 
energètic de la llar, fins i tot anuŀlar-lo. De fet, les 
cases passives consumeixen tan poca energia que 
amb una producció d’energia renovable domèstica 
podem tenir fins i tot un balanç positiu (produir 
més energia de la que consumeixen). 

MM I què és exactament una casa passiva?
PS Una casa passiva és una casa que compleix 

l’estàndard de certificació energètica d’origen 
alemany passivhaus. Segurament és el més 
exigent pel que fa a la reducció de la demanda 

energètica, ja que minimitza el seu impacte 
mediambiental (per consum en fase d’ús), i fa 
possible fins i tot aconseguir un impacte nul 
o positiu, en combinació amb una aportació 
d’energia renovable.

 El passivhaus és un model testat i certificat per 
assolir una elevada eficiència energètica, màxim 
confort i exceŀlent rendibilitat. Estableix uns 
valors màxims de demanda de refrigeració i 
de calefacció a complir i una metodologia de 
càlcul (que quantifica i certifica la validesa 
de les solucions adoptades amb càlculs de 
demanda energètica real). Les cases passives cal 
modelar-les en la fase de disseny (mitjançant 
un programari específic que permet avaluar el 
comportament tèrmic de l’edifici), construir-les 
amb gran rigor i, un cop acabada la construcció, 
certificar el nivell d’hermeticitat mitjançant un 
test de pressurització.

Amb els mitjans adequats, és possible
minimitzar el consum energètic 
de la llar, fins i tot anuŀlar-lo.

MM Però com s’aconsegueix tanta eficiència 
energètica? En què es diferencien de les altres 
cases?

PS Les cases passives tenen una estanquitat correcta, 
portes i finestres amb característiques adequades, 
un disseny optimitzat de les instaŀlacions, un 
sistema de ventilació mecànica de doble flux, 
és a dir, que recupera la calor interior generada 
per persones i electrodomèstics… És així que 
garanteixen espais amb el màxim confort 
ambiental i mínima (o nuŀla) dependència 
energètica auxiliar (calefacció, refrigeració, etc.). 
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La temperatura interior de l’edifici roman dia 
i nit durant tots els mesos de l’any a prop de la 
temperatura de confort, de manera que gairebé 
elimina la necessitat d’energia per condicionar-lo.

MM I aquests estàndard de construcció alemany, 
s’adapta bé a zones climàtiques diferents?

PS La majoria d’exemples construïts es concentren 
en aquelles latituds i tenen característiques 
similars, però des de fa alguns anys el criteri s’ha 
anat consolidant, actualitzant i estenent arreu 
del món i per zones climàtiques molt diferents 
amb exceŀlents resultats. A l’Estat espanyol, per 
exemple, cada vegada n’hi ha més. 

 Passivhaus és un estàndard energètic, per tant,  
es limita a establir uns paràmetres o objectius  
de consum energètic i de confort. Per aconseguir 
bons resultats, l’arquitecte ha d’adaptar el 
projecte a les característiques del lloc. És a dir, la 
tipologia, la proporció, el grau de compacitat de 
l’habitatge, la dimensió i ubicació de les finestres, 
la geometria i inclinació de la coberta, la densitat 
i inèrcia dels materials i el color de la façana, 
entre molts d’altres, són factors de disseny que 
intervenen en l’eficiència energètica d’una casa i 
que no tenen la mateixa solució per a un context 
geogràfic i un altre.

MM Quines passivhaus hi ha a casa nostra? 
PS Afortunadament a casa nostra cada vegada n’hi 

ha més. Nosaltres en tenim dues de construïdes i 
dues més en fase d’obra. 

MM És gaire més car construir-se una casa passiva? 
PS Construir millor mai és més car si ho mires 

en termes d’inversió. El disseny bioclimàtic 

i les mesures de sostenibilitat en el projecte 
no representen un cost addicional, es tracta 
d’escollir un arquitecte que les tingui en compte.

Construir millor mai és més car 
si ho mires en termes d’inversió.

 Pel que fa als sistemes constructius o els 
materials, l’arquitectura sostenible no va 
associada necessàriament a un increment del 
cost. És cert que les cases passives requereixen 
sovint d’un gruix d’aïllament tèrmic en el seu 
embolcall (cobertes, façanes i terra), qualitat de 
finestres i prestacions d’estanquitat superiors a 
la normativa. Però si el disseny està optimitzat, 
aquestes mesures s’amortitzen ja en els set o vuit 
primers anys amb l’estalvi en consums energètics 
que representen.

 Les mesures actives addicionals per aconseguir 
que la casa sigui passiva són les instaŀlacions 
mecàniques (ventilació, condicionament i 
producció). Aquestes no seran necessàriament 
més cares que en una casa convencional, sinó 
diferents i, sobretot, més eficients. És a dir que 
requerirà d’un sistema de ventilació mecànica, 
per exemple, però per contra minimitzem i 
estalviem en climatització (en alguns casos en 
podem prescindir directament). 

MM I a la llarga, amb l’estalvi energètic, amortitzem 
abans la inversió?

PS Si sabem que una casa passiva consumeix de 
l’ordre de 80 % menys respecte al consum mitjà 
i hi apliquem l’increment del preu de l’energia al 
llarg de tot el cicle de vida; novament, la inversió 

Casa Passiva i Autosuficient RM dels arquitectes Pol Sarsanedas amb Pilar Calderon i  Marc Folch. Foto: Pol Viladoms.
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en aquest capítol és evident que s’amortitza a 
mitjà termini, fins i tot implementant renovables.

 Potser, en lloc de pensar en termes d’incrementar 
la inversió, podem revisar les prioritats de 
manera que, en lloc de prioritzar la quantitat  
de metres quadrats i la qualitat dels acabats, que 
tradicionalment han monopolitzat l’escenari, 
posem per davant l’impacte mediambiental, 
el confort, l’eficiència energètica, criteris de 
bioconstrucció o construcció sostenible, salut, 
impacte social, etc. 

MM Hi ha demanda de construccions sostenibles? 
Hi ha prou clients conscienciats?

PS N’hi ha, però cal d’oferir solucions responsables 
encara que els consumidors no ho siguin. 
L’arquitectura conscient i sostenible no és 
una alternativa, sinó l’única pràctica sensata i 
l’actualització lògica de la disciplina. Quan prens 
consciència de la necessitat d’aquest canvi de 
paradigma, entens que la teva actuació ha d’estar 
per sobre de l’aplicació estricta dels requeriments 
mínims i normatius que l’arquitectura ha 
d’atendre. És cert que a vegades els projectes en 
què el client té més criteri ambiental no són els 
que tenen més pressupost i també ha passat que 
cases passives han tingut consums elevats, només 
atribuïbles a usuaris massa “distrets”.

 En qualsevol cas, la proliferació d’edificis amb 
certificacions ambientals voluntàries com LEED 
o BREAM sigui per moda, estratègia comercial 
o per convenciment, és una bona notícia que 
demostra un interès evident en la gran edificació 
sostenible. El creixent nombre d’edificacions 
dissenyades segons estàndards com passivhaus 

o minergie són reflex d’una actitud més exigent 
envers l’eficiència energètica dels nostres edificis. 
(→ pàg. 27.)

MM I cada vegada sou més els tècnics i industrials 
sensibilitzats i preparats per fer  
una arquitectura conscient?

PS Sí, però no és suficient. L’administració té 
una incidència fonamental en la redacció de 
normativa i l’orientació de licitacions, així 
com també a l’hora de finançar i promocionar 
unes pràctiques i desincentivar-ne d’altres. I 
en aquest sentit anem molt lents. El Parlament 
Europeu va emetre el 2010 la Directiva 2010/31/
UE, en la qual s’establia l’horitzó de 2018 per a 
l’administració pública i 2020 per a la resta de 
promotors dels estats membres de la unió. Deia 
de construir només edificis de consum quasi nul 
i reduir considerablement les emissions del parc 
immobiliari construït. A l’Estat espanyol, aquesta 
directiva es va recollir amb el Reial decret 
235/2013, però encara ara el 74 % dels edificis 
de nova construcció tenen una qualificació 
D-G, a la part baixa de l’escala en la certificació 
d’eficiència energètica. I aquests nous edificis 
s’afegeixen a un parc constituït pel 95 % d’edificis 
ineficients.

MM Tenim molt per millorar! 
PS I tant! L’eficiència energètica dels nostres edificis 

dista molt dels nivells òptims, fins i tot del 
seu propi potencial. Són el que l’Albert Cuchí 
anomena ionquis energètics. També en podríem 
dir “edificis irresponsables o inconscients”. Per 
això cal una política de rehabilitació urgent.

Casa Passiva i Autosuficient RM, amb un disseny molt eficient i bioconstrucció, amb uns consums energètics tan reduïts que la casa es pot produir  
la seva pròpia energia amb una instal·lació renovable domèstica i estar desconnectada de la xarxa elèctrica. Foto: Pol Viladoms.
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Com s’ha de fer per viure d’una altra manera? 
De forma més sostenible, en un espai on la 
convivència i el compartir siguin valors comuns 
i on es treballi amb una altra lògica del consum? 
Com es pot passar de la teoria a la pràctica per 
transformar l’entorn i ser una mica més coherent 
amb el canvi que anheles per al món? Com 
convertir l’habitatge en un bé d’ús i fugir de 
l’especulació immobiliària? 
Hem anat a buscar exemples del que potser 
encara avui es consideren formes alternatives de 
concebre l’habitatge, més enllà de la propietat. 
Les experiències que coneixerem han fugit de 
l’individualisme i l’atomització de les necessitats 
bàsiques per convertir-les en un bé compartit, 
han inventat el seu propi model d’organització 
econòmica i integren l’habitatge amb l’entorn, 
tant en la forma de construir-lo (respectuosa amb 

el medi ambient) com en el camp de la incidència 
política transformadora (inspirant altres a fer el 
canvi).
Visitem Cal Cases (Moianès), La Borda (Barcelona), 
Lakabe (País Basc), Kan Pasqual (Barcelonès), Can 
Masdeu (Barcelona), Trabensol (una llar d’avis 
cooperativa a Madrid) i Ca La Fou (Anoia).
Petites revolucions de la vida quotidiana que han 
creat una alternativa al model d’habitatge actual, 
tant des del punt de vista econòmic com del de 
sostenibilitat i convivència. Des de l’ocupació de 
cases o pobles sencers a la formació de cooperatives 
d’habitatge al camp o a la ciutat, passant per la 
recuperació d’espais en desús o la construcció 
coŀlectiva de residències de la tercera edat 
cooperatives. Alguns ja fa temps que han portat 
els seus ideals a la pràctica; d’altres comencen i es 
converteixen en experiències pioneres. 

LA CASA COM A  
PROJECTE COL·LECTIU

R E DACC I Ó  /  M A RTA  M O L I N A
F OTO G R A F I E S  /  DA N I  CO D I N A

Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Moianès).

R E P O RTATG E
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L’HABITATGE AMB UNA VISIÓ D’ÚS  
I NO COM UN FONS D’INVERSIÓ 
La Yolanda fa classes de Física a la Politècnica de 
Manresa. Ella és l’encarregada d’ensenyar-nos Cal 
Cases, una comunitat constituïda al voltant d’una 
cooperativa d’habitatge en cessió d’ús. “Quan 
ho vam muntar, no n’hi havia de cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya, sobretot en 
el món rural”, comenta.
Situada enmig del bosc al terme de Santa Maria 
d’Oló (Moianès), es defineixen com un “projecte 
de vida comunitària”. Els primers integrants 
van trobar aquest lloc fa deu anys, quan tot just 
estrenaven la trentena. Venien de l’activisme 
polític, era l’època de l’alterglobalització i estaven 
vinculats a l’Ateneu Rosa de Foc del barri de 
Gràcia de Barcelona. Tots compartien una mirada 
llibertària i vivien a la ciutat. Tenien alguns 
estalvis i volien apostar per una vida diferent al 
model individualista i consumista. El moviment 
zapatista i altres moviments de resistència a 
l’Amèrica del Sud inspiren fins avui la seva forma 
de transformar el món. 
La cooperativa que van constituir és la propietària 
de les 19 hectàrees que engloben l’espai (hort, 
terreny, habitatges i espais comuns) i els socis hi 
tenen dret d’ús. “Quan vam voler comprar, els 
bancs demanaven avals individuals, però nosaltres 
volíem que la propietat fos cooperativa”, comenta la 
Yolanda. Finalment van fer una compra coŀlectiva i 
una hipoteca amb la banca ètica Fiare, que aleshores 
va apostar per un projecte a Catalunya. 
Els socis van fer una aportació inicial que se’ls 
retornaria en un màxim de cinc anys en cas que 
marxessin de Cal Cases. Actualment hi viuen vint 
adults i deu criatures. S’organitzen seguint un 
model econòmic coŀlectivista on tots els membres 
han d’aportar vuitanta hores setmanals entre feines 
a la casa i a fora aportant diners a la comunitat de 
forma proporcional segons el preu-hora per persona: 
calculen el que guanyen en euros i ho divideixen pel 
nombre d’hores que hi dediquen. Aplicant aquest 
model eviten reproduir el que passa a la societat en 
general, on hi ha feines que estan més precaritzades 
que altres.
La Yolanda recorda que el primer que van fer quan 
van arribar (després de banyar-se a la bassa d’aigua 
que encara avui existeix) va ser convertir un passadís 
molt llarg d’habitacions individuals en vuit habitatges 

de 40 m2, separats amb termoargiles i revocats 
amb fang, palla i sorra. A cada espai hi pot viure 
una família de quatre persones, una parella o una 
persona sola i tots tenen una latrina seca, una dutxa 
i una minicuina, ja que és a la masia comunitària on 
es cuina diàriament. Vuit plaques solars i una gran 
caldera de llenya (extreta dels arbres de l’entorn) 
escalfen els habitatges i l’aigua per a les dutxes. 
Des de l’inici, la idea era construir un model 
de vida més autònom, basat en l’autogestió i 
l’autosuficiència energètica i alimentària en un 
entorn rural. Per això, a part de l’hort, que abasteix 
gran part de l’alimentació, i l’espai de plantes 
medicinals, van plantar la seva pròpia espelta no 
només per alimentar-se, sinó també per utilitzar-la 
per a la bioconstrucció. 
En David es va incorporar fa sis anys a Cal Cases. 
Va deixar el barri de Delicias a Madrid per 
traslladar-s’hi. Creu que estem en un moment 
d’explosió de cooperatives d’habitatge a la ciutat, 
ja sigui de forma privada o mixta, i esmenta 
iniciatives a Barcelona: La Borda, al barri de Sants, 
i altres a Vallcarca. “El discurs de la construcció 
d’allò comú i la no dependència només d’allò 
estatal estan obrint nous camins”. En Francesc, 
també de Cal Cases, afegeix: “La nostra proposta 
no és conseqüència de la crisi de l’habitatge, que 
fa anys que dura, ni una reacció a l’encariment 
dels lloguers, sinó una proposta de com podem 
canviar la realitat a través del coŀlectiu”.

NI LLOGUER NI COMPRA  
PER VIURE A LA CIUTAT
Arribem al barri de la Bordeta, al Districte de Sants-
Montjuïc (Barcelona), i ens trobem amb els socis 
de la cooperativa La Borda. Són en una calçotada 
organitzada per aconseguir socis, al recinte 
industrial de Can Batlló, espai veïnal autogestionat 
on va néixer la idea de fer una cooperativa 
d’habitatges en cessió d’ús.
El novembre de 2015, l’Ajuntament de la ciutat els 
cedeix un solar d’Habitatges de Protecció Oficial 
(HPO) contigu a Can Batlló, per 75 anys. El 16 de 
febrer de 2017 es posa “la primera fusta” al terra 
de La Borda per construir-hi un edifici de sis 
plantes amb 28 habitatges (el primer i el més alt de 
Barcelona amb una estructura de fusta) dissenyat 
per la cooperativa d’arquitectes La Col, alguns dels 
quals són socis de La Borda i hi viuran. 
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Organitzem una conversa amb cinc sòcies i socis 
habitants davant els primers fonaments de l’edifici 
on asseguren que estaran vivint l’estiu vinent.
L’Elba Mansilla veu La Borda com “una forma de 
resistència coŀlectiva” perquè les classes populars 
puguin seguir vivint a Barcelona. “El mercat 
de compra”, comenta, “està destruït pels taurons 
dels pisos turístics, s’està especulant molt amb 
els lloguers i, en aquest context, obrir el meló de 
l’habitatge protegit de gestió comunitària és una 
alternativa que tant de bo es reprodueixi”. 
Són una cinquantena de sòcies usuàries (entre adults 
i canalla). Després, hi ha els socis coŀlaboradors 
i coŀlaboradores (uns cinquanta també) i vint 
socis expectants que, en cas que hi hagi baixes, 
s’incorporarien en qualitat d’habitants. Ara són 
en plena campanya de captació de socis (“Volem 
ser mil”), perquè volen ampliar la base social del 
projecte al màxim per tal de dotar-se de recursos 
econòmics que els donin solidesa.
Una altra característica de La Borda és que tiren 
endavant la promoció fora dels circuits de la banca 
convencional, una inversió de tres milions d’euros. 
“Tot a partir de títols participatius, de socis que 
aporten capital social i de banca cooperativa”, 
comenta l’Elba. 
En Xorxe Oural és soci habitant, va néixer a 
Galícia, però porta tretze anys al barri de Sants. Ens 
comenta que generar un altre model d’habitatge 
de tinença o d’ús és urgent i necessari: “Els joves 
majoritàriament lloguem i, en aquest barri, els 
lloguers s’han apujat el 27 %”.
El capital inicial que aporta una família que viurà 
a La Borda es mou entre els 15 mil i 18 mil euros. 
Aquesta és l’aportació de capital social per formar 
part de la cooperativa i, després, hauran de pagar les 
quotes de cessió d’ús cada mes. Però hi ha fórmules 
per tal que qui no tingui aquests diners pugui 
accedir a la cooperativa: “Vam fer una comissió de 
suport mutu perquè, com que és sòl protegit, tenim 
un topall de renda per sobre, però no per sota”.
En Xorxe ressalta la importància de no lligar-se a un 
banc: “No hi ha desnonament, la propietat no és del 
banc i no t’hi sents esclau, a més, el crèdit el tornem 
en deu anys i les hipoteques, en canvi, són de trenta 
o quaranta anys. I sobretot, si marxes, deixes l’espai 
per a cessió d’ús d’una altra persona o família”.
La Borda ha fet els primers estatuts de cooperativa 
mixta de consum, d’habitatge i d’usuaris amb tot 

un ping-pong d’esmenes per part del registre de 
cooperatives, aplanant el camí per a altres grups 
que apostin per aquesta via. Però, en quins es van 
inspirar? 

DESMERCANTILITZAR 
L’ALLOTJAMENT PER EVITAR-NE  
USOS ESPECULATIUS
L’any 2013, en Xorxe i altres socis habitants van 
anar de visita a l’Uruguai per conèixer com 
funcionen allà les cooperatives d’habitatge. Les 
més de 600 cooperatives autogestionades que 
existeixen s’agrupen en la Federació Uruguaiana 
de Cooperatives d’Habitatge d’Ajuda Mútua 
(FUCVAM), una estructura de grau superior 
que compta amb més de cinquanta anys de 
trajectòria i que, en total, incorpora més de 
20.000 habitatges.
En Carles Baiges és sociòleg, soci habitant de La 
Borda i part del grup d’arquitectes de La Col. Ens 
comenta que a l’Uruguai les classes populars són 
les que aconsegueixen sòl públic negociant amb el 
govern, que també els fa préstecs tous i que després 
les famílies es construeixen el seu propi edifici. 
“Triguen anys a fer-se les cases perquè ho fan amb 
autoconstrucció, però s’estalvien molts diners. Aquí 
és més difícil, tant per temes legals com pel temps 
que es tarda”. Si triguen molts més anys a entrar-hi a 
viure se’ls disparen els interessos del préstec que han 
demanat. “Era més barat fer-ho nosaltres de manera 
professional que no fer-ho amb autoconstrucció”.
La Borda també ha begut de Dinamarca, on 
gairebé el 30 % del parc d’habitatge és en mans 
de cooperatives des de fa més de cent anys. La 
propietat de l’edifici sempre recau en la cooperativa 
–mai és individual– i això evita que els pisos es 
puguin revendre a un preu més car, o llogar-los 

Els socis de La Borda coŀlocant la primera fusta a la base de l’edifici.
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amb afany de lucre: el preu dels pisos sempre és el mateix i 
el decideix la cooperativa coŀlectivament. 
“Ara, però, un dels models ha anat cap al mercat més liberal 
i s’ha acabat pervertint una mica, ja que ha deixat que 
l’aportació de capital social s’enfilés pels núvols. I el que 
volem nosaltres és fer-la baixar. Ara ja sabem en què ens 
havíem de fixar i en què no”, comenta en Carles. Esmenta 
la cooperativa Sostre Cívic: “Ells, que van idear el model, 
ara estan igual que nosaltres amb la promoció del carrer de 
la Princesa 49 (al centre de Barcelona), un edifici cedit per 
l’Ajuntament i on estan rehabilitant sis habitatges.

CONSTRUIR COMUNITAT AL BARRI
La majoria de socis habitants de La Borda fa temps que 
participen de Can Batlló i del moviment veïnal. Com els 
habitants de Cal Cases, tenen el nexe d’unió de l’activisme 
social.
En Pol Massoni és arquitecte de La Col i soci habitant de La 
Borda. Per a ell és una oportunitat de construir dues coses: 
un edifici d’habitatges i una manera de viure en coŀlectiu. 
“I com que hi viurem, veurem què ha fallat”. Entre rialles 
comenta que tenir els arquitectes com a veïns pot generar 
cues al replà en una allau de ding-dongs de queixes. “Altres 
arquitectes ens diuen que estem bojos”, comenta. 
S’accedirà a l’edifici des del parc per mantenir una 
connexió amb Can Batlló. Hi haurà zones comunitàries 
com la bugaderia i posaran en valor espais que en altres 
habitatges són residuals. “Volem evitar allò de sortir ràpid 
de l’ascensor i entrar a casa corrents i propiciar que quan 
tanquis la porta de casa sentis que encara no n’has sortit 
perquè tot l’edifici és casa teva”. 
La Cristina Gamboa, també arquitecta de La Col i sòcia 
habitant, comenta que hi haurà un pati central, que remet 
a les corralas (típiques de Madrid i del sud d’Espanya). Per 
a ella, és una forma d’incentivar el fer comunitari a través 
de l’arquitectura. 
“Intentem que hi hagi vida de comunitat, però sense 
imposar-ho”, comenta la Cristina, que ens fa un recorregut 
visual pel que serà el primer edifici de fusta de sis plantes a 
Barcelona. “Entres per un pati on, a través dels vidres, veus 
la planta baixa, semiexterior. Plantegem espais oberts per 
afavorir la interacció entre les persones usuàries”. 

L’EDIFICI NO ET CONDICIONA.  
TU TE’L FAS A MIDA
Pel que fa a la construcció, els socis habitants de La Borda 
es van inspirar en l’arquitecte holandès John Habraken 
i els open buildings. Afirmen que l’edifici és “estructura 

CONSTRUIR  
L A MEVA TRIBU EN  
UN ECOSISTEMA 
INTERGENER ACIONAL 
La maternitat de l’Elba i el projecte 
de La Borda van molt lligats. “No he 
tingut ganes de ser mare fins a tenir 
aquesta perspectiva d’ecosistema més 
amable per ser-ho”.
“Tenim aquesta idea d’ecosistema 
intergeneracional on ens cuidem els 
uns dels altres, on cadascú tindrà 
casa seva i viurà amb el seu nucli, 
però l’espai ens facilitarà poder 
compartir també les cures”.
L’Elba creu que a Barcelona es viu 
de forma molt atomitzada, amb 
estructures de família tradicional i 
veu en La Borda un espai on els seus 
amics seran els veïns, on la gent més 
gran que hi viurà seran els avis i que 
la canalla aniran junts a l’escola. 
“Ens ho podrem combinar per anar 
a buscar-los i que els nanos juguin 
junts”.
Per a la Cristina, La Borda és una 
infraestructura per a vides més 
sostenibles en molts àmbits. “Et 
permet accedir a l’habitatge, que a 
Barcelona és molt difícil, sense llogar 
ni comprar”. També pensa a ser mare 
i tenir una família extensa que visqui 
en un entorn confortable. “Veig La 
Borda com un equipament en cessió 
d’ús per fer vides més sostenibles”.

La Cristina i l' Elba sobre els fonaments de La Borda.
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i instaŀlacions” i que, amb el temps, l’has de 
poder canviar perquè la vida muta. “Si un dia no 
necessites una habitació, la pots obrir. Les peces no 
són fixes”, comenta en Carles, que reflexiona sobre 
com és d’antiquada la normativa d’habitabilitat 
a Catalunya, que encara avui parla d’habitació 
conjugal. “Són habitatges no jeràrquics, adaptes 
els espais a les teves possibilitats. L’edifici no 
condiciona, tu te’l fas a mida”.
Els pisos s’entregaran molt bàsics. Sense les portes 
de la cuina, sense alguns acabats. “Tan pelats 
com puguem, perquè la gent se’ls vagi fent al seu 
ritme”, comenta en Carles. També alguns dels 
espais comuns es deixaran molt senzills, per tal de 
repensar-los durant la convivència. 

REDUIR EL COST ENERGÈTIC
“La Borda serà un equipament que es quedarà aquí 
per molts anys i volem que els habitatges siguin 
molt confortables, sobretot per als grans i els nens”, 
comenta la Cristina. 
Els consultors ambientals diuen que com a 
mínim reduiran el 50 % la despesa energètica 
en comparació amb una casa de les habituals. 
Coŀlectivitzar els serveis com la bugaderia o altres 
àrees també en redueix. La gestió energètica serà 
tota centralitzada i l’edifici és passiu. A més, el 
pati afavoreix la ventilació i a l’estiu no cal aire 
condicionat. 
“De fet, en 24 dels 28 pisos gairebé no calia 
calefacció perquè són molt passius i l’estructura 
de fusta i el pati semiobert són mecanismes per 
afavorir-ho”. Però la Cristina insisteix que la gent 
ha de saber fer servir l’edifici, s’ha de fer formació 
i, si s’usa bé, el cost energètic baixarà molt”.

REPLICAR  
LA INTEĿLIGÈNCIA GENERADA
“Més que tenir una llista infinita de socis 
expectants, el que volem és que la gent que té 
interès tiri endavant una promoció nova, que 
pressionin les institucions competents perquè se 
cedeixi més sòl per a aquest tipus de promocions 
i traspassar la inteŀligència que s’ha generat a La 
Borda”, comenta l’Elba. I és que la cooperativa 
també té la voluntat d’explicar arreu el seu procés 
a través del que anomenen “grup de replicabilitat” 
o mitjançant la fundació La Dinamo, nascuda fa 
pocs mesos i que promou la implantació del model 

d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús com 
una alternativa als models convencionals d’accés a 
l’habitatge. 
Mentrestant, a Madrid, la cooperativa ecosocial 
amb dret d’ús Entrepatios proposa promocions 
privades comunes a la ciutat. En Nacho García, 
membre d’Entrepatios, comenta que la falta d’ajuda 
per part de l’administració els ha fet decidir-se a 
comprar sòl edificable (tot i els elevats preus) i tenen 
previstes tres promocions. La primera es començarà 
a construir a finals d’any i esperen entrar-hi a viure 
el 2019.
Juntament amb La Borda, amplien el ventall de 
referències comunitàries per als qui no volen 
allunyar-se de les ciutats. Una, amb el suport de 
l’administració, i l’altra, sense.

L’OCUPACIÓ I LA RECIPROCITAT  
AMB LA SOCIETAT
Precisament entre el camp i la ciutat es troba el 
Centre Social Ocupat de Can Masdeu, al Parc 
Natural de Collserola. Té la peculiaritat d’estar 
situat al llindar de la ciutat i en un entorn natural, 
per això els seus habitants l’anomenen territori 
rurbà. La seva situació geogràfica facilita que molta 
gent de la ciutat pugui desplaçar-s’hi fàcilment sense 
haver d’agafar el cotxe i amarar-se de l’activisme de 
Can Masdeu des de l’àmbit de l’agroecologia fins 
al de la bioconstrucció de cases de palla, passant 
pel sistema d’aigües o d’escalfadors solars. Pioners 
en horts comunitaris, han inspirat iniciatives que 
actualment tenen lloc a molts barris de la ciutat.
Les 35 hectàrees de terreny que ocupen són 
propietat de l’Hospital de Sant Pau. Però des 
del punt de vista de l’ús, la custòdia del territori 
l’exerceixen els coŀlectius que, des de l’any 2001, 
l’han recuperat com a espai agrícola i social. 

Sòcies de La Borda en conversa amb Opcions a Can Batlló.
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Fa quinze anys l’Arnau Montserrat va arribar a 
Can Masdeu amb sis persones. Buscaven un lloc 
gran per a una trobada internacional sobre el canvi 
climàtic i, en comptes de demanar un equipament 
públic, la van fer a Can Masdeu, un antic hospital 
de leprosos que feia anys que era buit. Un cop es va 
acabar la trobada, s’hi van quedar. L’any 2002 els 
van voler desallotjar, però la resistència no-violenta 
els va fer forts i es van començar a organitzar.
Actualment hi viuen 21 adults i 6 nens. Tothom 
disposa del seu espai físic i del seu temps per 
treballar dins de la comunitat i fora, de manera que 
es generen recursos personals i coŀlectius alhora. 
No paguen lloguer, “però hi ha molta feina a fer”, 
comenta l’Arnau. “Posem en valor la masoveria 
com a forma de gestió agroecològica, de gestió 
del patrimoni, la gestió de l’activitat sociocultural 
i de custòdia del territori. Així s’entén que Can 
Masdeu sigui un espai social que hi té gent vivint”, 
afegeix.
La comunitat menja de l’hort i viu dels fruiters. 
L’economia és mixta: es coŀlectivitzen alguns 
recursos, però s’aposta per la desmonetarització i el 
disseny permacultural. 
I si ens quedem a la mateixa muntanya de 
Collserola, però caminem fins a la zona de l’obaga 
hi trobarem un mas del segle xvi enmig del bosc, 
als cims dels turons de Can Pasqual, a Les Planes. 
Fa 20 anys que es va ocupar i ara és Kan Pasqual. 
En Marc hi viu des d’aleshores i ens explica 
que, abans de l’ocupació, es van constituir com 
a Col·lectiu ColActiva, per engegar un projecte 
d’autogestió comunitària en aquesta masia 
abandonada. 
“Des de l’inici, es va plantejar crear un mode de 
vida coŀlectiu, minimitzant la dependència del 
consum, per això hem focalitzat l’autoproducció 
d’energia solar i eòlica, la calefacció amb llenya, el 

forn de pa i els horts, de manera que es genera un 
entorn vital bastant desmonetitzat”, comenta.
Ara hi viuen entre vuit i deu persones que 
s’organitzen de forma assembleària i assumeixen 
coŀlectivament els treballs de casa i forn. “Amb el 
pa i algunes fires anuals, sostenim econòmicament 
les necessitats bàsiques. També oferim l’espai 
a coŀlectius i persones que en vulguin fer ús 
per a trobades, i dinamitzem activitats socials 
gastronòmiques i musicals”. Estan vinculats a 
organitzacions del barri i creuen que la convivència 
comunitària i l’autogestió dels recursos és una 
alternativa viable per escapar del “parany del cercle 
viciós del treball-consum, compartint recursos 
i temps, i produint els aliments i l’energia, amb 
pràctiques de suport mutu”.
“L’ocupació de terres i cases abandonades és 
també una solució per combatre l’especulació i la 
concentració de poder de les elits i per practicar 
la justícia social a través de la reapropiació del 
territori”, comenta en Marc.

OCUPAR UN POBLE SENCER  
PER FER POSSIBLE LA UTOPIA
Lakabe (al nord-est de Navarra) és una referència 
per a molts dels que volen viure d’una altra 
manera. Aquest petit poble, situat a la vall d’Arce, 
va quedar deshabitat als anys seixanta, fins que 
a la dècada dels vuitanta el van ocupar i s’hi va 
tornar a donar vida. Van ser un grup de joves del 
moviment d’objecció de consciència (MOC) que 
somiaven plasmar els seus ideals de la no-violència 
i construir un espai comunitari, alternatiu i 
transformador adaptant-se als ritmes de la natura. 
“Després de 37 anys, aquest projecte continua amb 
aquella mateixa essència, possibilitar la utopia”, 
ens comenten la Mabel i el Luis, habitants de 
Lakabe des dels inicis. 
Durant tres anys hi van viure trenta persones 
“de manera molt caòtica i amb molta gent en 
situacions diverses. Passàvem de ser seixanta a 
dotze”, comenten.
A l’inici tenien dinàmiques assembleàries deficients 
fins que es van estructurar i dotar d’un objectiu 
comú definint les àrees del projecte: territori, 
economia, gestió emocional, educació, creixement i 
creació-celebració. 
Actualment hi viuen 41 persones (29 adults i 12 
petits –txikis) en dotze cases. Una d’aquestes és la 

El dia de l'ocupació de Lakabe el 21 de març de 1980. Cortesia de Lakabe.
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casa comunitària on no viu ningú i s’utilitza 
per fer cursos, visites o acollir familiars. A 
més, hi ha tres quadres de bestiar, una cort de 
porcs, un galliner, una escoleta i un forn de pa. 
Funcionen amb energies renovables. Tenen 
una turbina, un molí i plaques solars que els 
abasteixen tota l’energia que consumeixen. 
“Tenim un generador, però no l’utilitzem 
gairebé mai. Ens alimentem del que plantem 
i els productes animals es produeixen 
aquí. Els cereals i els llegums els comprem 
o els recoŀlectem a terres veïnes. Sempre 
són productes ecològics i en coneixem els 
productors”. A més, també intercanvien 
productes i feines (sense usar moneda) i 
disposen d’un taller mecànic amb cotxes que 
funcionen amb un percentatge d’oli reciclat. 
La Mabel i el Luis ens expliquen que tenen un 
consell obert que es gestiona des de Lakabe. 
“L’any 1991 el govern de Navarra volia canviar 
la llei de consells (concejos) i ens va dir que 
era el moment d’accedir-hi si volíem; ens 
hi vam presentar i vam escollir el nostre 
alcalde”. Ara gestionen directament l’aigua, 
la llenya i les festivitats i altres qüestions 
legals les porten a l’assemblea, com la resta de 
decisions menors que afecten el poble. “Aquest 
reconeixement legal”, comenten, “també ens 
dona un rang més gran a l’hora de dialogar 
amb l’administració”. A més, fa sis anys que 
tenen un projecte educatiu per als més petits 
de Lakabe, que s’està consolidant. 

FER COMUNITAT PER GENERAR  
NOVES TECNOLOGIES  
ORIENTADES AL DECREIXEMENT 
El 2011 Ca la Fou passa de ser una antiga 
colònia industrial tèxtil abandonada a ser 
una cooperativa que aposta per l’autogestió, 
l’assemblearisme i la permacultura.
Segons els seus habitants, la compra coŀlectiva 
d’aquest espai situat a Vallbona d’Anoia 
(Barcelona) per part de la Cooperativa Integral 
Catalana no ha evitat només la creació d’un 
negoci especulatiu per a l’entorn, sinó que 
també ha donat resposta a l’obligació moral (i la 
necessitat individual i coŀlectiva) de construir 
alternatives econòmiques eficients, ecològiques 
i socialment justes.

L’IMPACTE SOCIAL  
DELS PROJECTES DE VIDA  
EN COMUNITAT 
La Guiomar Vargas té 43 anys. En fa gairebé 
deu que va anar a viure a Cal Cases amb la seva 
parella i tenen 2 fills, la Martina i en Pau, de 8 i 
10 anys. Va estudiar Filosofia i ve de l’activisme 
i de la participació en els moviments socials 
urbans. Tot i que veu que hi ha molt d’interès 
des de fora per conèixer Cal Cases es pregunta 
si des de tan lluny, dins del bosc, estan inspirant 
suficient els que volen iniciar projectes de vida 
en comú i transformadors: “Com fem política 
des d’aquí? Com de replicable és aquest model? 
Quin impacte tenim?”
“He viscut aquí, però en alguns moments 
amb el xip urbà”, comenta. “M’agradaria 
haver participat més del moment àlgid del 
15M per exemple”. Veu Cal Cases com una 
microsocietat, però des d’una mirada sistèmica 
on la relació amb l’entorn i amb les persones 
forma part del mateix canvi transformador. “La 
convivència és apassionant, però de vegades 
pot ser molt dura. Crec que es necessiten grans  
dosis d’humilitat, generositat i ganes d'aprendre 
sempre i, és clar, saber on són els teus límits i 
posar-ne als altres quan necessites el teu espai.”
Fins i tot amb les dificultats que té viure 
l’autonomia i la llibertat en la vida quotidiana, 
la Guiomar comenta que la vida en comunitat 
l’ha fet créixer i aprendre a gestionar el dia a dia 
de les relacions amb els altres: “Estem mostrant 
altres possibilitats de compartir, de posar en 
comú. Tot i que a vegades em falta la connexió 
amb altres lluites que es donen en espais 
urbans, també és cert que la transformació és 
dona cada dia en la quotidianitat”.
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La fórmula que utilitzen per a l’accés a l’habitatge 
és la compra de la cessió del dret d’ús per part 
de la cooperativa i, per als espais productius, el 
lloguer a preus socials (un euro el metre quadrat) 
amb serveis i recursos compartits entre totes les 
persones implicades en el projecte.
“Colònia ecoIndustrial Postcapitalista”, aquest 
és el nom que li han donat a la nova Ca La Fou, 
28.000 m2 d’espai productiu i 27 habitatges 
que estaven molt deteriorats i en desús. 
L’abandonament implicava també una pèrdua del 
patrimoni industrial i la memòria coŀlectiva de tota 
una regió. Per això, la rehabilitació és una de les 
seves feines diàries. Hi viuen entre 25 i 30 persones 
que paguen una quota mensual de 175 euros per 
60 m2.
Spideralex és el pseudònim d’una de les habitants 
de Ca La Fou. Té 39 anys, és ciberactivista i volia 
deixar una mica la pantalla de l’ordinador, fer 
més feines amb les mans i viure en comunitat, 
també, darrere de la pantalla; tot això sense deixar 
de construir xarxa pel canvi social. Com molts 
dels habitants de Ca La Fou, ve del moviment 
anticapitalista i de les lluites urbanes contra la 
gentrificació.
Des de Ca La Fou treballen al voltant de la cultura 
i el programari lliures, i la sobirania tecnològica. 
Reben gent d’arreu del món amb qui comparteixen 

projectes innovadors i entre totes viralitzen el 
coneixement per les xarxes, però també a la pràctica, 
a través de cursos i tallers a la colònia. 
Els projectes de Ca La Fou potencien l’autonomia i la 
creativitat tecnològica: des d’una biblioteca pública 
digital (Hack The Biblio) fins a un taller mecànic 
que investiga com vegetalitzar motors i reduir-
ne el consum o fer motors d’hidrogen a partir de 
l’electròlisi de l’aigua. Entre els projectes que han 
allotjat a la colònia hi ha una xarxa privada de 
telefonia lliure (PLN - Phone Liberation Network) 
i la creació de sistemes cibernètics segurs. Des del 
seu espai contribueixen també al debat polític sobre 
gènere i desenvolupen eines d’autoaprenentatge i el 
que anomenen “filosofia viral del coneixement”. 
Spideralex ens explica que la majoria de gent que 
van començar el projecte no es coneixien gaire a 
l’inici i que això va dificultar consensos a l’hora 
de prioritzar el tema de la rehabilitació i el model 
econòmic. Tot i així, han aconseguit ser un centre 
de sinergies per a la innovació social i tecnològica, 
aglutinant persones amb coneixements i disciplines 
professionals de molts àmbits.
Spideralex resumeix bé el sentit de la colònia quan 
diu que “s’estan fermentant coneixements” que 
viatgen pel ciberespai, però que també donen a 
conèixer a partir de les jornades de portes obertes i, 
fins i tot, oferint residències per quedar-se un temps 
a conviure sempre que els qui hi optin vulguin 
compartir el coneixement de la seva proposta 
d’investigació.
Ca La Fou construeix alternatives des de la 
convivència per afrontar l’actual crisi sistèmica 
i les noves tecnologies i el treball en xarxa, obren 
les possibilitats per a nous paradigmes i formes 
d’organització a tots els nivells. 
Com no podia ser d’una altra manera, els membres 
de Ca La Fou han inventat el seu propi programari 
lliure per supervisar l’economia, es diu Econyomy 
i els permet veure com van d’ingressos i despeses 
dins la comunitat. 

LA VELLESA EN COMUNITAT
A Madrid, cap a l’any 2002, un grup de gent gran 
es va plantejar com envellir fent comunitat sense 
dependre de ningú més que del suport mutu, 
més enllà de la seva família tradicional i de forma 
independent. Per fer-ho, van idear un centre 
social de convivència i a través de la cooperativa 

Can Masdeu, Collserola, Barcelona.
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Trabensol, també creada per ells, van comprar un 
terreny a Torremocha del Jarama. Allà construirien 
un edifici d’habitatge cooperatiu que, a més, havia 
de ser bioclimàtic, de poc impacte ambiental i de 
baix manteniment econòmic.
Tot i que primer es van plantejar readaptar edificis, 
al final van optar per fer-se'n un tal com ells 
l’imaginaven, passiu, amb espais comuns i amb un 
espai íntim. 
En Jaime Moreno-Monjas té 80 anys i viu a 
Trabensol, amb la seva dona i 53 socis més. Té sis 
fills i nets que el van a visitar sovint i beuen de 
l’experiència pionera dels seus avis i de la valentia 
de posar en pràctica els seus ideals, fins i tot ara 
que són grans. En Jaime, periodista de formació i 
cooperativista des dels anys seixanta, té una història 
de vida molt lligada a l’activisme social. Des de 
jove, juntament amb altres membres de l’actual 
Trabensol, van impulsar cooperatives d’habitatge i 
fins i tot d’educació en una època on l’Estat espanyol 
encara patia les conseqüències de la postguerra i 
estava en plena dictadura. 
“Després de preocupar-nos per l’educació dels 
nostres fills i lluitar per l’habitatge, havíem de 
pensar en la gent gran”. En Jaime veu en Trabensol 
una manera alternativa d’entendre la jubilació. “Si 
no poden els teus fills tenir cura dels seus propis 
fills i depenen dels avis, com poden estar per tu en 
un moment determinat?”, es pregunta en Jaime. 
Veient que els centres públics són molt escassos; 
les pensions, molt baixes i les residències privades, 
caríssimes, van apostar per fer-s’ho ells mateixos. 
Amb aquesta perspectiva d’autogovernar la 
pròpia vida com una lluita de totes les etapes de 
la seva existència, ens comenta que “no només 
cal pressionar les institucions, sinó construir 
alternatives entre nosaltres. A més, els problemes es 
resolen millor coŀlaborant que competint”.
Els 54 socis de Trabensol van posar 145 mil euros 
per comprar el terreny i construir l’habitatge 
que en Jaime ens descriu orgullós: “Tenim 
climatització per orientació. Els accessos són pel 
nord i totes les terrasses i els apartaments (tots de 
50 m2) miren al sud, de manera que afavoreixen 
l’escalfor a l’hivern i la frescor a l’estiu”. A més, 
ens explica que tenen geotèrmia i que treuen 
aigua durant tot l’any de 25 pous de 150 metres 
de profunditat. “L’aigua circula pel sòl radiant a 
16 graus de temperatura, i a l’hivern aconseguim 
pujar-la fins a 22-23 graus amb gas natural. 

Recollim, fins i tot, aigua de pluja, que utilitzem 
per regar el jardí i l’hort durant tres mesos”, ens 
comenta, ara que, com tota la comunitat, ja és 
tot un expert en com utilitzar els avantatges d’un 
edifici molt passiu, perquè sigui eficient. 
A Trabensol també tenen llista d’espera de socis que 
volen entrar a viure a la residència. Però de moment, 
les places estan cobertes. En Jaime remarca que 
han d’estar preparats per tot, i per això s’ha creat la 
comissió “Mirando al futuro”, una espècie de fons 
on cada mes posen uns euros “pel que pugui passar 
ara que ja som grans”. 
Cada matí a les 8.30 surten a caminar (“La marxa 
nòrdica”). Tenen el seu hort ecològic i fan debats 
sobre temes d’activisme social. L’últim va ser sobre 
el TTIP (Tractat de Lliure comerç entre la Unió 
Europea i els EUA). Esperen inspirar altres a fer el 
seu propi habitatge i apoderar-se de la vida. 
Cal Cases, Trabensol, La Borda, Can Masdeu, 
Kan Pasqual o Ca La Fou. Cases i comunitats 
construïdes des de baix, amb una mirada coŀlectiva 
i de transformació de l’entorn que desafia el sistema 
de consum actual a través de l’habitatge. A poc a 
poc, petites formes creatives de viure en coŀlectiu 
i transformar el món van contagiant i fent xarxa 
inspirant els qui tenen ganes de crear les seves vides 
tal com les creuen, començant per casa seva.

Entorn de Cal Cases.
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La Petra Jebens-Zirkel i l’Alfred Zirkel 
viuen i treballen en espais que s’han 
construït ells mateixos, amb les mans. Fa 
trenta anys es van instaŀlar a Sobrarbe, una 
zona del Pirineu d’Osca amb un entorn 
natural privilegiat. Quan hi van arribar, en 
feia cinc que havien començat a estudiar 
el triangle persones-hàbitat-medi, i havien 
descobert el potencial de la bioconstrucció. 
Per això van decidir construir casa 
seva aplicant-hi el que havien après. 
Ara són l’ànima de l’Instituto Español 
de Baubiologie (“bioconstrucció”), des 
d’on ofereixen formació i assessorament. 
La Petra, que és arquitecta, n’és la 
presidenta i l’Alfred fa els dissenys en 3D 
dels projectes. Es consideren biòlegs de 
l’hàbitat.
Des de l’Institut, defensen la necessitat 
d’una arquitectura que busqui 
l’autosuficiència, l’eficiència energètica, 
la cura de la salut i la bellesa dels edificis. 
A més, creuen que els habitatges s’han 
d’integrar en el seu entorn natural, i 
això passa per prioritzar l’ús de matèries 
primeres de proximitat i utilitzar materials 
naturals. 

E N TO R N S R U R A L S  
I  E NTO R N S U R BA N S
Casa seva és un exemple del resultat de construir amb una 
visió holística i integral, i demostra que l’autosuficiència 
energètica és possible en un entorn rural. És un edifici 
lliure de tòxics que no depèn de la xarxa elèctrica pública 
perquè compta amb plaques fotovoltaiques. L’aigua que 
utilitzen prové de la boca de la Peña Montañesa i a l’hivern 
s’escalfen amb una calefacció d’estufes pesades de llenya.  
A més, casa seva està feta de palla, un material molt 
utilitzat en bioconstrucció perquè és barat i de proximitat, 
té una petjada ecològica molt petita i és un aïllant exceŀlent 
que redueix molt la despesa per climatització. Per fora  
de l’edifici, està protegida per una capa de calç, i per dins  
amb fang. 
Pot semblar que la construcció orgànica només és 
possible en un àmbit rural. Però la Petra i l’Alfred 
expliquen amb satisfacció que l’any 2011, en una 
urbanització de Vilafranca del Penedès, van fer una 
obra nova per a una família de cinc membres i una 
oficina per a cinc treballadors. L’edifici és autosuficient 
pel que fa a l’energia i la gestió d’aigües. L’energia 
elèctrica es produeix amb plaques fotovoltaiques 
incrustades al vessant sud de la coberta. L’aigua 
s’aconsegueix amb unes cisternes subterrànies on es 
recull la pluja. Els vàters són secs, per tant no embruten 
l’aigua i a més produeixen compost. Les aigües grises 
de les dutxes, lavabos i cuina es depuren amb plantes 
palustres, que formen una zona verda al jardí. 
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CO S TO S  
I  CO N S TR U CC I Ó 
PA R TI C I PA DA
Quan li preguntem pel tema econòmic, la Petra 
és clara: “Pot ser que una casa de bioconstrucció 
surti un cinc per cent més cara que una 
casa convencional, però els nostres edificis 
consumeixen el mínim d’energia durant tota 
la vida. Fem cases que consumeixen 300 euros 
l’any de calefacció, i amb capacitat per escalfar 
l’aigua sanitària per sempre. En molt pocs anys 
el sobrecost inicial s’ha amortitzat i a més s’ha 
guanyat en salut i benestar”.
A l’Instituto Español de Baubiologie animen els 
clients a participar de forma activa en les tasques 
de construcció de casa seva, cadascú segons les 
seves possibilitats. Amb l’exemple de la Petra i 
l’Alfred, ja han aconseguit engrescar-hi força gent. 
“Ens podem unir amb amigues i amics per fer 
un edifici nou o una rehabilitació. Pot ser en un 
poble, però també en un barri de ciutat”, comenta 
la Petra. Això sí, recomanen comptar sempre amb 
l’acompanyament d’un professional amb formació 
en bioconstrucció. La importància de participar en el 
procés de construcció de la pròpia casa va més enllà 
de les modes o els possibles estalvis econòmics.  
Per a moltes cultures, la construcció de la pròpia 
llar té un valor simbòlic clau i no es concep d’una 
altra manera. De fet, la casa pot ser entesa com  
una tercera pell (la segona seria el vestit), a partir 
de la qual ens relacionem amb l’entorn i, vista  
així, és evident la importància de fer-la nostra.

LA BIOCONSTRUCCIÓ  _  53

1. La Petra i l'Alfred a l'entorn natural del seu estudi. El Pueyo de Aragúas, Osca. 
2. Façana sud de la seu de l'IEB. El Pueyo de Aragúas, Osca. Petra Jebens-Zirkel

3. Casa autoconstruïda amb murs de bales de palla. La Pobla de Castre, Osca. andreas brons

4. Terra de fang compactat amb fibres naturals. La Pobla de Castre, Osca. andreas brons

U N A O P C I Ó N EC E S S À R I A
Preocupats pels desequilibris socials, econòmics 
i ambientals, la Petra i l’Alfred són activistes 
de la salut en les cases per millorar la salut de 
les persones i del medi. “Encara que vivim en 
el medi rural no estem aïllats i ens sentim part 
de la cultura i els moviments socials.” Volen 
conscienciar la gent de la possibilitat de canviar 
els costums i millorar les seves vides. Per això 
intenten difondre els possibles efectes perjudicials 
de productes tòxics que, sense que ho sapiguem, 
poden estar amagats a casa nostra, als mobles, 
pintures, teles, etc.
Segons la Petra, “avui en dia es parla molt de 
la sostenibilitat, però la bioconstrucció va molt 
més enllà: concerneix tots els aspectes de la vida 
en conjunt. Nosaltres volem fer edificis i barris 
entrellaçats també des del punt de vista social”. 
Afegeix que, lamentablement, el procés de 
conversió a una arquitectura sostenible és massa 
lent. Ells, però, treballen cada dia per demostrar 
que és possible.



Q UA D R I L ÀT E R
POLÍTICA I HABITATGE
QUÈ PODEN FER  
LES ADMINISTRACIONS?
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Limitar el preu dels lloguers, incentivar la sortida al mercat de pisos buits, augmentar el parc 
d’habitatge social de lloguer, donar suport a projectes cooperatius... Parlem de polítiques 
públiques d’habitatge, dels seus reptes i línies mestres, i en destaquem alguns exemples.

Les polítiques públiques en matèria d’habitatge han d’influir en dos grans aspectes:

– Afavorir l’accés universal a aquest bé de primera necessitat, de manera assequible i 
minimitzant la segregació de les llars d’acord amb l’origen, classe social o edat dels seus 
habitants. 

– Aconseguir que l’arquitectura i la construcció s’orientin a processos i habitatges saludables 
i sostenibles. En aquesta línia, convé tenir en compte l’accessibilitat, la priorització dels 
espais de convivència (per compartir tasques, objectes  
i serveis), l’ús de materials saludables o l’eficiència energètica. 

En aquest article, ens centrarem en les polítiques del primer bloc: repassarem els reptes amb 
què s’enfronten, i algunes estratègies i mesures ja assajades. 
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1. Ens hem inspirat en els reptes del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025, de l’Ajuntament de Barcelona.
2. Per ampliar informació sobre polítiques públiques en matèria d’habitatge, podeu consultar la presentació “La protección  

del derecho a la vivienda en Europa: introducción a las políticas públicas”, de Javier Burón, disponible en línia. 

R E P T E S 
Una política pública d’accés a l’habitatge s’hauria 
d’enfrontar amb reptes1 com: 

– Assegurar un habitatge digne a les persones 
vulnerables: prevenir i atendre casos de desnonaments 
i habitatges en mal estat, i oferir alternatives a persones 
sense llar. 

– Combatre la tendència a l’envelliment de la població  
i evitar la gentrificació (→ pàg. 36).

– Fomentar la rehabilitació, i treure al mercat cases  
i pisos buits. 

– Ampliar el parc d’habitatge assequible: promoure 
el lloguer; fomentar el parc públic d’habitatge, 
especialment de lloguer, i protegir els drets de les 
persones que lloguen o compren al mercat privat. 

– Promoure models alternatius d’accés a l’habitatge. 

A LG U N S  E X E M P L E S 
A  S E G U I R  
Sobrepassa la capacitat d’aquest article 
fer una recopilació sistemàtica de 
polítiques d’habitatge,2 per la qual cosa 
ens centrem en tres àmbits: la promoció 
de l’habitatge públic en règim de lloguer, 
la regulació del mercat privat i la limitació 
dels seus excessos, i l’impuls a fórmules 
publicociutadanes i publicocooperatives.
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A l’Estat espanyol, l’oferta de promoció oficial 
en venda implica una contínua transferència 
de recursos públics a mans privades. En canvi, 
en general, l’habitatge públic a la Unió Europea 
s’ofereix en règim de lloguer –a Alemanya 
i Brusseŀles fins i tot és prohibida la venda 
d’habitatge social–, la qual cosa propicia mercats 
creixents d’habitatge públic.3

Així, mentre que a l’Estat l’oferta de lloguer 
privada es nou vegades superior a la pública, en 
alguns països (com Holanda o el Regne Unit) el 
parc públic és majoritari. La creació d’aquest parc 
públic necessita inversions importants i constants 
(entre el 2 % i el 3 % del PIB en diferents països 
europeus davant del 0,7 % espanyol), però evita 
costos elevats en ajudes socials per pagar lloguers 
–sovint a entitats financeres– o fins i tot estades 
d’hostals, i és capaç d’influir a la baixa sobre els 
preus del mercat lliure. A l’Estat espanyol, el País 
Basc és el referent en aquesta matèria, i aspira a 
duplicar el seu parc públic de lloguer en deu anys.
Altres diferències entre els països referents en 
polítiques públiques d’habitatge i l’Estat espanyol 
són:
– La promoció de la rehabilitació (70 %) davant  

de l’obra nova (30 %), amb percentatges inversos 
al cas espanyol.

– Més pes de la inversió directa (75 %) que  
de desgravacions fiscals.

– El paper més destacat dels ajuntaments  
i la iniciativa social sense ànim de lucre.

– El pes molt més petit del sector de l’habitatge  
al PIB.

3. Holanda assolia, ja el 1996, xifres de lloguer social que s’aproximaven al 30 % del total d’habitatges (el 50 % en ciutats com 
Amsterdam o L'Haia). Seguien Dinamarca, Àustria, el Regne Unit, França, Polònia, Suècia i Finlàndia amb xifres que van sobre  
el 20 %, molt superiors a l’escàs 1 % de l’Estat espanyol. Les dades d’aquest apartat s’extreuen del document esmentat a la nota 
anterior.
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Les administracions tenen la capacitat de regular 
el mercat, tant mitjançant normatives d’obligat 
compliment com incentius i penalitzacions 
fiscals. 

Contra els habitatges buits: pal i pastanaga
Força ajuntaments preveuen recàrrecs a l’IBI 
dels habitatges buits per incentivar-ne la sortida 
al mercat, i lleis autonòmiques (basca, catalana, 
andalusa i extremenya) estableixen cànons, multes 
i, fins i tot, l’expropiació temporal. Els exemples 
més significatius en l’aplicació d’aquestes lleis són 
Terrassa (ha imposat més de 500 mil euros en 
sancions des de 2011) i Barcelona (315 mil només el 
2015). Però, tot i que es dirigeixen fonamentalment 
a la banca i altres grans propietaris, alguns articles 
d’aquestes lleis han estat paralitzats pel Tribunal 
Constitucional, a petició del govern central. 
Aquest tipus de mesures són habituals a Europa: 
Dinamarca multa a partir de només sis setmanes 
de desús, Alemanya preveu el lloguer forçós 
i l’expropiació definitiva, Suècia la demolició 
i a Holanda està despenalitzada l’ocupació 
d’habitatges que portin buits més d’un any.
També hi ha diferents experiències d’ajudes a 
rehabilitació i lloguer per treure pisos buits al 
mercat, basades en garanties i ajudes a arrendadors i 
llogaters. La més ambiciosa és el programa Bizigune 
del Govern basc. Els avantatges d’aquestes ajudes 
radiquen en el fet que és més sostenible treure al 
mercat pisos buits que construir-ne de nous; i, 
davant l’opció que les administracions comprin 
habitatge de segona mà, és més barat i senzill 
establir un programa d’incentius que “posar-se a 

comprar”, ja que els permet, a curt termini i amb 
igual inversió, treure més habitatge al mercat. L’altra 
cara de la moneda és que si l’habitatge és propietat 
de les administracions, els diners que mensualment 
paguen els llogaters passen a enfortir el parc públic 
d’habitatge i no a mans privades, com succeeix amb 
aquest tipus de programes. 

Lloguer: límits a usos turístics  
i regulació de preus 
A dia d’avui, hi ha dues propostes de màxima 
actualitat referides al lloguer: la prohibició 
de dedicar els habitatges a usos turístics, i la 
necessitat d’establir índexs públics de referència 
que desincentivin preus de mercat superiors. 
Berlín i París són la referència habitual en tots 
dos casos. En el nostre context lidera Barcelona, 
que ha establert moratòries a noves llicències 
de pisos turístics en alguns barris i pressiona 
perquè s’estableixi un índex de preus (s’espera una 
proposta de la Generalitat per a aquesta primavera) 
i perquè Generalitat i Estat fixin preus màxims  
de lloguer.
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Algunes polítiques, poc rellevants per nombre  
de beneficiaris però amb marcat significat polític, 
estrenyen la relació entre administracions  
i administrats, aprofundint en la coproducció 
de les polítiques públiques. Dos referents en són 
Dinamarca –on el sector cooperatiu aconsegueix 
un terç del mercat d’habitatge– i Uruguai, on la 
meitat del pressupost públic en habitatge es dedica 
a la promoció de cooperatives.

Construcció i rehabilitació participativa
Al municipi sevillà de Marinaleda, de 2.700 
habitants, l’Ajuntament ofereix la possibilitat  
de gaudir d’un habitatge unifamiliar en propietat  
(de 90 m2 més 100 de pati) per només 15 euros  
al mes. A canvi, això sí, de l’obligació de participar 
en la seva construcció. El consistori aporta 
terrenys, paletes i arquitecte, i els materials els 
finança la Junta d’Andalusia. L’habitatge es pot 
donar en herència, però no es pot vendre.

Un exemple de rehabilitació participativa és el 
projecte Clau Mestre de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona). El 2014, l’ocupació d’un grup de 
cases buides de propietat municipal va aconseguir 
que el 2016, després de mesos de negociacions, el 
govern municipal accedís a convertir la propietat 
en habitatges socials en règim de “masoveria 
cooperativa”. Els masovers (→ pàg. 29) van ser 
triats per sorteig entre els soŀlicitants, amb accés 
limitat segons el seu nivell de renda. L’Ajuntament 
cedeix els habitatges a la cooperativa durant 
75 anys i aporta 170 mil euros per a les primeres 
obres majors, que recuperarà mitjançant quotes 
de lloguer. Els habitants es fan càrrec de la 
rehabilitació dels habitatges. Actualment, el 
coŀlectiu Clau Mestre denuncia que el projecte està 
bloquejat per problemes en la gestió municipal.

Barcelona: set solars públics per a cooperatives  
i un debat
L’Ajuntament de Barcelona va treure a concurs a 
final de 2016 la cessió, durant 75 anys, de set solars 
a diferents cooperatives d’habitatge en cessió d’ús 
(→ pàg. 28) que construiran uns 500 habitatges. 
Les persones integrants de les cooperatives 
guanyadores, que han de complir els requisits per 
accedir a habitatge social, disposaran d’un pis “per 
a tota la seva vida”, i s’estalviaran tant el cost del 
terreny com el marge de benefici de la promotora.
La mesura ha rebut crítiques4 perquè cedeix part 
del sòl públic de la ciutat a projectes en règim 
de compra en lloc de prioritzar la construcció 
d’habitatge públic de lloguer, l’única opció 
assumible per als coŀlectius més desafavorits. 
Des de l’Ajuntament defensen que el caràcter 
innovador, exemplar i d’apoderament coŀlectiu 
de les iniciatives les fan mereixedors d’aquesta 
“empenta pública” i que aquests projectes només 
representen el 4 % del total d’habitatge protegit  
que es construirà en sòl públic.
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Casa nostra no és només les quatre parets entre 
les quals intentem sentir-nos protegits, a l’estil 
“república independent”. Darrere la porta hi ha el 
carrer i allí una pila de possibilitats per suavitzar 
la duresa del ciment amb una mica de natura, 
domesticada per la mà humana. Aquest lloc pot ser 
el nostre jardí. 

 
L A  S Í N D RO M E  
D E  D È F I C I T  D E  N AT U R A
En realitat, la necessitat de contacte amb les altres 
vides que comparteixen amb nosaltres el planeta 
va néixer després de la Revolució Industrial i el 
creixement brutal del totxo i el ciment. Això és 
mostra en els gravats en blanc i negre de Frans 
Masereel: un home assegut en un turó, observa 
l’horitzó d’edificis i de fàbriques que treuen fum. 
Fa un segle que el psicoanalista Erich Fromm va 

emprar per primera vegada el terme biofília  
per referir-se a la passió humana per tot allò que 
té vida. Amb aquesta paraula es defineix el nostre 
sentit de connexió amb allò natural; i la nostra 
supervivència en depèn. El periodista i escriptor 
Richard Louv ha estudiat aquesta falta d’allò 
natural i els resultats obtinguts els mostra  

en el seu llibre Last Child in the Woods (L’últim noi  
als boscos). Louv hi explica com aquesta absència 
de contacte provoca efectes negatius físics  
i psicològics en les persones i es transforma  
en la síndrome de dèficit de natura. 

E L  C A R R E R, 
E L  N OS T R E  JA R D Í  U R B À

P I L A R  SA M P I E T RO ,  P E R I O D I S TA

     EL CARRER,  EL NOSTRE JARDÍ URBÀ  _  59

Aprofitem per convertir 
un petit racó entre l’asfalt 
en un jardí 
que ens ajudi a viure.  

Fo
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A R B R E S  P E R  F E R- H I  
L A  M I G D I A DA
De manera instintiva, a la ciutat comencen  
a desenvolupar-se exemples que ajuden a paŀliar 
aquest dèficit. Els jardins van molt més enllà  
del parc públic heretat de la tradició anglesa o dels 
espais tancats i privilegiats a les cases de la zona 
alta. Un exemple d’això són les glicines centenàries 
del Jardí del Silenci, salvades de l’especulació 
immobiliària per veïnes i veïns que van convertir 
l’antic jardí d’un convent enderrocat en un lloc 
per admirar durant la primavera el naixement de 
la flor malva, igual que ho fan els japonesos en els 
sakura, les festes populars per gaudir dels cirerers 
en flor. Jardiners com ara Josep Farriol, Pepichek, 
saben què significa guarir amb els beneficis de la 
natura. Les buguenvíŀlies gegants de Palo Alto 
són una obra seva i al costat hi va fer créixer un 
petits jardins a mida de les finestres, des d’on 
eren observats. D’aquesta manera, pretenia que 
la vista exterior afavorís la feina i la concentració 
a les oficines i ajudés en el dia a dia laboral. Fa 
poc ha acabat la coberta verda del que abans era 
el Cine Alexandra, ara convertit en hotel. A la 
coberta de l’edifici, on molts vam somiar gràcies 
a pel·lícules inoblidables, ara hi lluen les flors per 
a goig d’abelles i altres microéssers. El periodista 
Jordi Bigues reivindica fer la migdiada sota l’alzina 
d’una plaça pública. En la seva proposta “El gran 
capital” el que genera riquesa són les 2.000 llavors 
d’aquest arbre que ell va recollir, va plantar i en 
va tenir cura als vivers municipals. Ara les 2.000 
alzines es reparteixen pel territori i l’arbre mare 
ben aviat durà el nom del cineasta Bigas Luna, qui 
els darrers anys de la seva vida va conrear un hort 
i va crear una botiga de productes ecològics en què 
en venia els excedents.
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JA R D I N S  A L S  F O R ATS  
D E L S  A R B R E S 
Tamara Sancho també ho va tenir clar. El seu 
barri de carrers estrets, ocupats per motos i 
cotxes aparcats en fila, al costat dels contenidors 
d’escombraries, no donava per a més. L’arbre de 
davant de la seva porta amb prou feines creixia 
en aquest ambient, així que la Tamara va decidir 
convertir aquest petit miracle de vida en un jardí i 
molts veïns van imitar aquest gest: per totes bandes 
creixen petits jardins en els forats dels arbres del 
Poble-sec. 
Ara que Barcelona s’allibera del glifosat, aquest 
químic nociu emprat per erradicar el que alguns 
consideren com a “mala herba”, aprofitem per 
convertir un petit racó entre l’asfalt en un jardí que 
ens ajudi a viure. Casa teva, el teu hàbitat, no és 
només un lloc interior, surt al carrer per descobrir 
que sota l’asfalt hi ha la terra.
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Tot tranquil. Ningú per aquí. Tot normal. Sé que me la jugo, però  
ara instal·laré la primera 
placa solar de casa meva.

Algú vol compartir 
el llit amb mi?

Us volia proposar 
una cosa per ser 

més sostenibles en  
el nostre dia a dia.

Podem fer un hort  
al terrat i així tindrem  

la nostra verdura.

Més sostenibles? Jo no he agafat  
mai un avió, no havia pujat en  

un ascensor fins que em van operar  
el genoll i  no tinc ni mòbil ni tauleta 

ni ordinador. Deixa’m que compri  
la verdura on vulgui!

 SALVAR EN PETER  _  61

PER A MI
Estenedor

Rentadora
Traster
Terrat

Cuina

Estenedor

COMPARTIR

PER A MI
Estenedor

Rentadora
Traster
Terrat
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COMPARTIR

CARREGADOR DE MÒBIL
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PARETS DE CANNABIS SATIVA 
(  1 ) 
El cànem, la matèria primera per construir 
habitatges ecològics i de baix cost

ARQUITECTURA REGENERATIVA

 Mèxic

MÓN EN M VIMENT 
INICIATIVES 

Heaven Grown és una empresa mexicana que es 
dedica a la bioconstrucció. La seva peculiaritat 
rau en el material que utilitzen: el cànem (hemp). 
La idea va sorgir de l’enginyer mexicà Stephen 
Clarke, cofundador i director d’aquesta empresa 
d’arquitectura regenerativa que promou la 
investigació i el desenvolupament de mètodes 
de construcció sostenible, amb materials com el 
Cannabis sativa. Hi hem contactat i ens comenta 
que “les increïbles propietats d’aquest material han 
fet que el hemp sigui una exceŀlent alternativa per 
reduir la petjada ambiental en les construccions”. I 
afegeix: “Utilitzem el cànem industrial i el bambú 
que tenen una petjada de carboni negativa. Ens 
donen una regulació passiva de temperatura, alta 
resistència i una exceŀlent eficiència tèrmica. Això 
ens permet obtenir crèdits per a la certificació 
Leadership in Energy & Environmental Design 

(LEED) o similars.” En cada cas, l’equip analitza 
la compatibilitat entre diferents elements de 
construcció i les seves possibles reaccions 
a l’ecosistema, aleshores brinden solucions 
constructives en harmonia amb el medi ambient. 

L’objectiu de Heaven Grown és aportar les bases 
perquè les persones a les zones rurals puguin 
construir les seves pròpies llars amb materials que 
sembrin ells mateixos. El mètode de construcció 
ho facilita, ja que un cop obtinguda la fibra del 
cànem, només cal barrejar-la amb aigua i calç, i ja 
es pot posar a l’armadura. Des de Heaven Grown 
volen que “tothom sàpiga com construir-se una 
casa i generar un canvi de consciència”, per això 
organitzen tallers i en comparteixen vídeos a la 
xarxa, que expliquen com pots fer-te la teva pròpia 
casa amb parets de Cannabis sativa.
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PER ALS QUI BUSQUEN  
MÉS QUE UNA CASA (  2 )
Una xarxa de projectes coŀlectius d’habitatge 

HABITATGE COL·LABORATIU

 Internacional 

MasQueUnaCasa és una plataforma web que des 
del 2010 enxarxa persones i col·lectius interessats 
en processos d’habitatge col·laboratius. Amb 
vocació internacional, el seu objectiu és fomentar 
la participació i autogestió en la construcció 
d’habitatges i entorns. Per això creen i recopilen 
eines, com ara guies teòriques i models alternatius 
d’organització i implementació de projectes 
coŀlectius d’habitatge. El seu web és un espai 
des d’on tothom pot difondre i promoure noves 
experiències d’habitatge. Les iniciatives es van 
afegint a un mapa que ja té punts escampats per 
mig món. Un dels apartats destacats del web 
és preguntes i respostes, organitzades en tres 
blocs: organització, realització, i ús i vida útil de 
l’habitatge. Inclou molts recursos pràctics, com 
ara els passos a seguir per trobar el lloc adequat 
per al projecte; idees per aconseguir un habitatge 
flexible que s’adapti als canvis de necessitats, i 
diferents models per participar en la construcció o 
rehabilitació de l’habitatge. El web té versió en cinc 
idiomes: català, castellà, anglès, francès i italià.

AMB LA CACA DINS DE CASA (  3 )
Els sanitaris secs de doble cambra:  
la solució per a la gestió dels excrements

PREVENCIÓ DE RESIDUS I REUTILITZACIÓ

 Mèxic

Els integrants del Centro de Innovación en 
Tecnología Alternativa, AC, liderat per César 
Añorve, consideren que el sanitari ecològic sec 
de doble cambra és la millor opció i intenten 
expandir el seu coneixement i aplicació arreu, 
compartint els seus manuals.

El disseny dels seus banys permet que es pugui 
adaptar fàcilment a qualsevol lloc. Només cal 
observar dos principis fonamentals per assegurar-
ne un bon funcionament: la desviació d’orins i un 
ambient sec i alcalí. El sanitari està format per dues 
cambres d’ús altern: primer se n’obre només una i, 
quan ja és plena, es tanca –per començar-hi el procés 
de dessecació– i s’obre l’altra. Després de cada ús, es 
cobreix l’excrement amb calç o cendra (acompanyada 
o no de terra). Quan la segona cambra ja comença 
a ser plena, també, es buida la primera, que ja ha 
acabat la dessecació, i el seu contingut es pot utilitzar 
com a condicionador de sòls. L’ús alternat de les dues 
cambres facilita la destrucció d’organismes patògens, 
ja que romanen més temps en un medi alcalí 
producte de la calç o la cendra.

El que diferencia aquests sanitaris d’altres de doble 
cambra és que tenen un orifici específic per a l’orina, 
en cada una de les cambres, que es connecta amb una 
mànega. Recomanen utilitzar-la com a fertilitzant 
i ofereixen dues alternatives: emmagatzemar-la en 
contenidors per quan es necessiti o dirigir la mànega 
directament cap a fruiters i plantes ornamentals.
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EL MILLOR AÏLLANT (  4 )
La palla com a material de construcció

CONSTRUCCIÓ

 Espanya

La Red de Construcción con Paja és una associació 
sense ànim de lucre que neix per difondre els 
avantatges d’aquest material de construcció i 
demostrar que les seves possibilitats van molt 
més enllà del que molts ens imaginem. Al seu 
web trobem un mapa on podem localitzar 
diferents edificis construïts amb palla, saber-ne 
les característiques tècniques i veure’n fotografies. 
També connecten particulars i professionals 
interessats en les possibilitats de la palla i informen 
de formacions i tallers. És un projecte col·lectiu que 
en el seu inici ha estat molt vinculat a iniciatives 
particulars d'autoconstrucció. Sense abandonar 
aquest vessant, ara es plantegen el repte de créixer i 
treballen perquè els professionals de la construcció 
descobreixin les virtuts de la palla. Per això 
treballen per desfer mites associats a les cases de 
palla. Al seu web, per exemple, expliquen que no són 
més propenses a tenir plagues de ratolins ni tampoc 
més vulnerables al foc. També subratllen les seves 
incomparables qualitats com a aïllant, tant a l’estiu 
com a l’hivern: l’estalvi energètic està garantit. 
Una altra dada important és que si el procés de 
construcció es fa bé i no es menysté el manteniment, 
la casa pot durar ben bé cent anys.

ESCALES CONSCIENTS (  5 )
Una cooperativa per a la gestió de finques

COMUNITATS

 Catalunya 

Nascuda l’any 2015, la cooperativa Fem Escala va 
néixer amb la vocació d’obrir-se camí en un àmbit 
no explorat fins ara pel sector cooperatiu: la gestió 
i l’administració de finques. L’èxit amb què ha 
estat acollida la seva proposta demostra que existia 
demanda d’un servei com el seu, caracteritzat per 
la transparència, i el compromís social i ambiental. 
Ara ja tenen dues oficines: una a Barcelona i 
l’altra al Prat de Llobregat i han passat de tenir 
dues persones treballadores a tenir-ne sis. La seva 
manera de concebre les comunitats de veïns els 
diferencia de qualsevol altra administració de 
finques. Per a Fem Escala darrere cada escala hi 
ha la primera cèl·lula de democràcia. Per això 
busquen apoderar el veïnat i facilitar la presa 
de decisions des de la pròpia governança. En 
aquest sentit, és clau el seu paper a l’hora de 
potenciar l’aprofitament dels espais col·lectius dels 
edificis i treballar per enfortir les relacions de la 
comunitat. D’altra banda, tenen clar que amb la 
seva gestió poden ajudar a ampliar el mercat social. 
Amb aquest objectiu, sempre donen prioritat a 
proveïdors de l’economia social i solidària, pel seu 
valor afegit: neteja ecològica, telecomunicacions i 
assegurances ètiques, arquitectura sostenible, etc.
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ORGANITZAR  
L’ÈXODE URBÀ (  6 )
El punt de trobada per als qui volen viure  
en comunitats rurals

REPOBLAMENT

 Catalunya 

Deixar enrere l’asfalt de la ciutat, viure en una 
comunitat autogestionada. Aquest és el somni 
de moltes persones i Repoblament rural neix per 
ajudar-les a fer-lo realitat. Al seu blog trobem 
alguns recursos per acostar-nos a la realitat 
d’aquesta alternativa de vida, com ara vídeos sobre 
experiències concretes i enllaços útils. També 
han organitzat diverses trobades per coordinar 
persones amb interessos afins, però ara sobretot 
funcionen a través d’una llista de distribució de 
correu molt activa. Un mitjà per fer i rebre crides 
a compartir projecte i per estar informat de què 
s’està coent. 

En l’àmbit estatal també existeix Rizoma, una 
xarxa de col·lectius rurals que busquen l’autogestió 
i la transformació social. L’integren projectes de 
mides diverses, des de cases soles a pobles sencers. 
Per la seva banda, la Red Ibérica de Ecoaldeas 
agrupa iniciatives de tota la Península, algunes 
amb molts anys de trajectòria.

ELS MÉS CANYEROS (  7 ) 
Un grup d’arquitectes recupera la canya  
com a element constructiu i n’explora  
totes les possibilitats

CONSTRUCCIÓ I EDUCACIÓ

 Catalunya

Investigació canyera és un grup d’arquitectes 
que treballen al voltant de les fibres vegetals, 
especialment amb la canya comuna (Arundo 
donax). Mitjançant el contacte amb persones 
que han treballat en l’àmbit de la construcció i 
la cistelleria estan recuperant l’ofici perdut del 
canyisser i van am pliant coneixements per emprar 
la canya tant en la construcció de nova planta com 
en la restauració. Aquest grup d’investigadors creu 
fermament en el potencial de la bioconstrucció i 
la necessitat de donar-lo a conèixer per aconseguir 
habitatges respectuosos amb el medi. Per això 
organitzen tallers, xerrades i construccions 
coŀlectives. L’objectiu? Ajudar a apoderar les 
persones, fomentar l’autoconstrucció i fer una 
explotació sostenible dels recursos. Han dut a 
terme projectes permanents i estructures efímeres; 
entre els primers destaca l’Àgora de Mas Marroch 
al Celler de Can Roca.

Una altra iniciativa molt vinculada amb aquest 
material de construcció és Canyaviva, que aglutina 
professionals de diversos àmbits (arquitectes, 
paisatgistes, enginyers, etc.). Canyaviva ja ha fet 
realitat molts projectes que tenen la canya com  
a protagonista.
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PEL·LÍCULES

EN 
CONSTRUCCIÓN
2001
DURADA: 125 min
PAÍS: Espanya 
DIRECTOR: José Luis 
Guerín 
GÈNERE: documental-
drama 

En construcción torna a estar d’actualitat. La pel·lícula 
posa la càmera a les entranyes del Raval barceloní per 
donar fe del procés d’actualització urbanístic que va 
substituir habitatges antics en mal estat per edificis 
nous llestos per vendre. De l’entorn que es relaciona 
directament o indirectament amb aquestes obres, José 
Luís Guerín selecciona una sèrie de personatges per anar 
articulant el seu discurs. Seran els habitants del Raval 
els que aportaran el batec del que està passant i veurem 
com les seves vides es veuen afectades per aquestes 
construccions.
La pel·lícula mostra que la mutació del paisatge urbà 
implica també una mutació en el paisatge humà.

CERCA DE TU CASA
2016
DURADA: 93 min
PAÍS: Espanya
DIRECTOR: Eduard Cortés
INTÈRPRETS: Sílvia Pérez 
Cruz (Sonia), Lluís 
Homar (Tomás), Adriana 
Ozores (Mercedes) i Ivan 
Massagué (Dani)
GÈNERE: drama musical

Un desnonament obliga la Sonia a tornar a viure a casa 
dels pares, amb un marit i una filla de deu anys. L’empleat 
de l’oficina bancària s’enfronta al drama de deixar 
sense casa els seus veïns de tota la vida. Un policia viu 
turmentat perquè ha de treure famílies senceres dels seus 
pisos i deixar-les al carrer. Històries que s’entrellacen en 
aquest drama musical sobre la crisi, la lluita, la solidaritat 
i l’esperança.

LA ESTRATEGIA 
DEL CARACOL
1993
DURADA: 116 min
PAÍS: Colòmbia
DIRECTOR: Sergio Cabrera
INTÈRPRETS: Fausto 
Cabrera, Frank Ramírez, 
Florina Lemaitre i Víctor 
Mallarino
GÈNERE: comèdia-drama

Aquest clàssic sobre la lluita pel dret a l’habitatge és una 
crida a buscar solucions col·lectives. Els protagonistes, 
habitants d’un bloc de pisos de Bogotà, han de fer front 
a una ordre de desnonament. L’enginy i el carisma d’un 
advocat i un vell anarquista espanyol, però sobretot, la 
implicació de tota la comunitat, són la clau per burlar els 
interessos del propietari, un especulador sense escrúpols. 
La pel·lícula, un retrat àcid sobre les desigualtats socials, 
situa l’habitatge al centre del conflicte i denuncia la 
connivència entre les classes altes, l’administració i 
l’aparell judicial. El doble final mostra la dificultat de 
canviar les coses, alhora que deixa espai a l’optimisme.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Cabrera
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TEORÍA URBANA 
CRÍTICA  
Y POLÍTICAS  
DE ESCALA
Neil Brenner
Ed. Álvaro Sevilla
(Icaria, 2017)
La realitat urbana ha 
canviat tant en els últims 
decennis que de vegades 
s’ha arribat a fer irrecog-
noscible: el creixement 
explosiu de les megaciutats 
perifèriques; el canvi en les 
formes de les ciutats tradi-
cionals, cada vegada més 
disperses i sense límits ben 
definits; les formes de gestió 
i planificació centrades en 
el creixement i la compe-
titivitat… Neil Brenner 
posa al centre del debat els 
grans reptes actuals de la 
teoria urbana: l’expansió de 
la urbanització, la dialèc-
tica multiescalar centre-
perifèria i l’emergència de 
moviments socials urbans. 
Aquest volum presenta una 
anàlisi crítica del seu periple 
biogràfic i intel·lectual i 
ofereix al lector textos clau 
per entendre el seu treball.

QUAN PERDEM  
LA POR
Lúa Todó i Joan Turu 
(il·lustrador)
(Pol·len Edicions i 
COMSOC, 2016)
La protagonista d’aquest 
conte, una nena de set 
anys, viu l’amenaça d’un 
desnonament, que es 
converteix en un monstre 
aterridor. Però el veïnat, 
organitzant-se i resistint, 
pot aturar el desnonament, 
fer fora la por i tornar 
l’alegria a la nena i la seva 
família. L’autora, que va 
escriure el llibre quan tenia 
dotze anys, es va inspirar 
en la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) i el 
dedica a les més de 500.000 
famílies desnonades pels 
bancs a l’Estat espanyol.
Al final del llibre hi ha 
una unitat didàctica per 
treballar el tema del dret a 
l’habitatge a les escoles.

ECOHABITAR
REVISTA TRIMESTRAL

EcoHabitar és una publica-
ció independent creada el 
2004. Ofereix articles sobre 
bioconstrucció, bioarqui-
tectura, permacultura, 
ecotecnologies i comunitats 
sostenibles. És una font im-
prescindible per estar al dia 
de les novetats que busquen 
una relació harmònica 
entre la construcció, les 
persones i l’entorn. EcoHa-
bitar es regeix pels principis 
de l’ecologia profunda, 
el coneixement comú i 
l’economia circular. El seu 
equip treballa per reduir 
la petjada ecològica de la 
revista en tots els processos 
d’elaboració de continguts, 
producció i distribució. 
Ecohabitar també té una 
llibreria en línia i segell 
editorial propi.

PUBLICACIONS

EL MANUAL 
DEL SENIOR 
COHOUSING
AUTONOMÍA PERSONAL A 
TRAVÉS DE LA COMUNIDAD

Charles Durrett

(Dykinson, 2015)
Charles Durrett recull en 
aquest llibre els princi-
pis bàsics del cohousing 
(cohabitatge). L’autor, un 
arquitecte referent en la 
divulgació d’aquestes co-
munitats, hi exposa el seu 
mètode per garantir l’èxit 
en la creació d’un cohabi-
tatge format per persones 
grans. També hi defensa 
els beneficis d’envellir en 
aquestes comunitats, on el 
fet de compartir recursos i 
crear vincles dona seguretat 
i ajuda al benestar personal. 
Ofereix, a més, reflexions 
sobre com afrontar aquesta 
darrera etapa de la vida, 
que, segons Durrett, és una 
època plena d’oportunitats.
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A RÇ 
Assegurances ètiques

B I C I C LOT 
Mobilitat

B A N C  D E  R EC U R SOS
Aquesta secció aglutina tot el que es consideren «anuncis» en un únic espai. Preferim 
no anomenar publicitat allò que per a nosaltres és una eina pràctica més que ens 
permet donar a conèixer empreses que ofereixen productes i serveis amb criteris 
socioambientals que contribueixen a un consum conscient i transformador.  
Trobareu aquestes empreses i allò que ofereixen en aquesta secció de manera atractiva  
i endreçada.

Us animem a participar en aquest Banc de recursos tant per donar a conèixer les vostres 
iniciatives com aquelles que considereu que poden ser d’interès per a la resta de  
la comunitat Opcions. En aquest cas, ens podeu contactar a: publicitat@opcions.org. 

Valors i preus 
cooperatius

Les assegurances 
també poden ser 
ètiques

arc.coop 

/projectearc @arc_coop

Corredoria 
especialitzada 
en economia 
solidària

anunci_opcions.indd   2 24/5/17   18:52

No et perdis els nostres 
cursos de reutilització, 
d’aprendre a anar en bici 
i el lloguer de bicicletes 
a peu de platja 
per a tota la família:

www.biciclot.coop
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C A L  VA L L S 
Aliments ecològics i naturals

COOPERATIVES
PER A LA 
TRANSFORMACIÓ
SOCIAL

grupecos.coop

ARÇ · CALIDOSCOOP · CELOBERT  
COOP DE MÀ · CRÍTIC · ETCS · IACTA 
JAMGO · L’APÒSTROF · LABCOOP   
MÉS OPCIONS · TRÈVOL · NUSOS 
QUÈVIURE · SOSTRECÍVIC

apostrof.coop
El punt separa, el parèntesi aïlla, 
l’Apòstrof comunica

L ' A P ÒS T RO F
Comunicació

G R U P  ECOS 
Economia solidària

CO M PA N Y I A  C E RV E S E R A  D E L  M O N TS E N Y 
Cervesa artesana
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C R Í T I C
Informació

COS  SA LU T 
Salut

F E M  E SC A L A 
Habitatge

F E N T  PA Í S 
Turisme
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COOPERATIVA

ARQUITECTURA
ENGINYERIA
URBANISME

AMB RESPONSABILITAT 
ECOSOCIAL

www.celobert.coop
93 528 56 54 ·  Bailèn, 5, baixos · 08010 Barcelona

C E LO B E RT 
Arquitectura, enginyeria i urbanisme amb ecoresponsabilitat
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Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Igualada - www.ismaeco.com

Natural

Paper
Reciclat

1000
0/

La nova generacio de paper reciclat.
Materies primeres procedents del “bosc urba”

Sense blanquejants

Nou!
Bo per tu,
bo per la
Natura

 

 

Fes-te soci / sòcia - Transforma el teu consum 

 

 

 

 

 

 

 

Energia | Finances i assegurances | Comunicació 
Salut, cultura i oci | Hàbitat | Mobilitat 

 

mesopcions.coop 
 

contacte@mesopcions.coop |  93 412 76 75 M É S  O P C I O N S 
Mercat social

SOS T R E  C Í V I C 
Habitatge

I S M A X 
Papereria

sostrecivic.cat

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge 
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!
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