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PRÒLEG

Editar un llibre és com educar a un fill: amb molt d’amor i cadascú a la seva
manera, diverses persones al llarg de la seva vida el cuidarien i l’educarien
fins que la criatura deixés el niu i volés per sí sola. Coordinar un procés
com aquest és un desafiament considerable que es veu gratament recompensat amb el llibre.
D’una part ens trobem amb el procés de creació de la narrativa i de l’altra,
amb el procés de l’edició. El de la creació pertany a un món complex de
dinàmiques internes específiques i l’univers de l’edició està més aviat
caracteritzat per la lògica del mercat. Tots dos mons es relacionen d’una
manera particular que, alhora, crea dinàmiques també pròpies. Una anàlisi
d’aquests mons i de la naturalesa de la seva interrelació no és el propòsit
d’aquest llibre, encara que la seva complexitat ho mereixeria.
Destacar aquesta complexitat serveix per situar-nos en la naturalesa del
viatge que hem emprès: la nostra voluntat de crear. A partir d’haver fet
aquest llibre podem descriure la proposta d’una forma d’habitar caracteritzada per una lògica nova i diferent de l’establerta i habitual.
D’entrada, el context en el què es mou l’habitatge està regit per la seva
naturalesa econòmica. La principal força del sector és el negoci i no la
producció de valors simbòlics, com en el sector artístic. D’altra banda,
en el sector immobiliari també s’observen dinàmiques de jerarquització.
Existeixen promotores i immobiliàries que són molt més potents que unes
altres: són el top ten del sector.
Davant d’aquesta situació s’observa amb atenció la intervenció de l’Administració pública, que intenta contrarestar aquestes forces del mercat
promovent la construcció de més habitatge social. Últimament han
aparegut fórmules noves i innovadores per accedir a l’habitatge protegit
que, principalment, es caracteritzen per ser habitatges construïts de forma
col·lectiva i per respondre al model de cessió d’ús. Però malgrat que alguns
ajuntaments s’obstinen a promoure aquest tipus d’habitatges, les possibilitats de l’administració pública de superar les dificultats imposades per les
forces del mercat són limitades.
En conseqüència, l’accés a l’habitatge és altament complicat i de màxima
dificultat. Davant d’aquesta situació, la nostra iniciativa, descrita i desenvolupada en aquest llibre, s’entén com una ampliació del limitat ventall de
possibilitats actuals per accedir a l’habitatge.
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Hola!
Saps que amb aquest llibre has aconseguit la clau als nostres
projectes? Acosta’t i obre la porta. Te’ls ensenyem. Si has vingut
només perquè vols comprar un pis, t’emportaràs una sorpresa
molt agradable. Som molt més que això. Construïm els nostres
habitatges i la nostra forma de convivència, col·laborant i
decidint conjuntament.
Apunta-t’hi i entra per la planta baixa. Aquí trobes els fonaments
dels nostres habitatges col·laboratius: els espais comuns.
El menjador, el bar i els espais per als tallers i reunions, llocs de
trobada per a les persones que formen part d’aquest projecte,
però també amb el veïnat o qualsevol que pugui estar interessat
en el cohabitatge. Al terrat també disposem d’espais comuns
de trobada i d’activitat, com l’hort urbà, que cuidem amb molta
dedicació.
Les persones som el més important. Gent com tu, que busca
una forma de viure diferent de la convencional, que compra
un pis en un edifici típic construït per algú que no coneixes,
i on comparteixes escala amb estranys. Aquí ens coneixem tots
i totes, ja que hem dissenyat l’edifici i l’hem construït conjuntament durant tres o quatre anys. Hem conegut i compartit
inquietuds i il·lusions, idees i valors. Hem debatut en moltes
reunions a partir de diverses comissions de treball —tècnica,
financera, jurídica, de comunicació i difusió—, sent tal vegada
la més important la de convivència.
Fixa’t en els materials que utilitzem. Construïm espais
saludables, aprofitant les circumstàncies al màxim. Volem un
edifici sa i sostenible, tant econòmicament i social com des del
punt de vista arquitectònic. Sostenibilitat que vol dir durabilitat,
factibilitat, manejabilitat i amb poc impacte negatiu —idealment
zero— per a les persones i l’entorn.
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Com pots veure, vivim en comunitat sempre que ho desitgem.
En qualsevol moment podem trobar-nos a algú per l’edifici i
intercanviar idees i coneixements. Ens ajudem entre totes les
persones, ara i en el futur. Vivim un projecte d’habitatge social,
col·laboratiu i de proximitat. Ajuntem gent amb interessos
semblants i els oferim la possibilitat de quedar-se al barri en lloc
de veure’s expulsats d’ell i a la recerca d’un lloc més econòmicament assequible on viure.
Els habitatges els ideem i executem entre totes les persones
que formem part de coHousing Barcelona, els construïm a preu
de cost i impedim especular amb ells. Les persones sòcies de
la nostra cooperativa tenen el dret d’adquirir un pis, ja sigui des
d’un primer grup implicat o accedint-hi posteriorment a partir
d’una llista d’espera.
Som conscients que promoure les nostres idees i fer realitat
els nostres projectes, a vegades, topa amb la realitat urbanística
marcada per l’especulació i una competència feroç, però la
nostra força és la solidaritat entre les persones i el fet de
compartir les nostres idees amb els altres, reforçant els vincles
i involucrant al barri per tal de crear sinergies amb els veïns
i veïnes.
Queda’t una mica més, pren-te un cafè en el nostre espai,
comparteix les teves idees i t’explicarem com funciona
coHousing Barcelona.
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Què és?

Una de les noves formes de convivència es manifesta
a les cooperatives d’habitatge col·laboratiu o cohabitatge, que es caracteritzen per la seva organització
participativa, la seva contribució social i solidària,
i la seva actuació ecològica.
Partint de la mateixa experiència viscuda en els
projectes de la cooperativa d’habitatge coHousing
Barcelona, us presentem aquí una introducció als
aspectes fonamentals per al desenvolupament d’un
projecte de cohabitatge, la consideració del qual pot
facilitar el seu futur bon funcionament.
EDITH VON SUNDAHL-HILLER

INGO VON SUNDAHL

Barcelona és una ciutat moderna, cosmopolita i multicultural, brou de
cultiu per a tota mena d’activitats en l’àmbit econòmic, social i cultural.
Els desafiaments urbanístics troben la seva resposta —sovint com a
resultat de la dinàmica i la sinergia entre totes— en noves formes de fer
les coses, innovadores fórmules d’organitzar-se i revolucionàries maneres
de convivència.
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Es produeixen fenòmens que es poden anomenar, en el seu conjunt,
ecològics: la manera en la qual les persones interactuen amb l’entorn
natural dona com a resultat formes econòmiques i socials que transcendeixen a la manera anterior de producció i d’organització social. Empesa
per les cada vegada més complexes tecnologies de la comunicació,
la societat es configura com una xarxa
Sociocràcia Es refereix a una
dominada per relacions de tipus «líquid»,
manera de prendre decisions
que generen un sistema polític que
i governar que permet a una
organització auto-organitzar-se
anomenem sociocràcia, caracteritzat pel
i auto-corregir-se. El seu fonaseu sofisticat nivell d’autoorganització.
ment modern es basa en les
teories sistèmiques. L’objectiu més Una de les noves formes de convivència es
important és el de desenvolupar
manifesta en les cooperatives d’habitatge
la coparticipació i coresponsabicol·laboratiu, també anomenades «cohabilitat dels actors, atorgant poder
tatge», que es caracteritzen per la seva
a la intel·ligència col·lectiva al
organització participativa, la seva contriservei de l’èxit de l’organització.
A diferència de democràcia no hi
bució social i solidària, i la seva actuació
ha representants que representen
ecològica. L’activitat d’aquesta particular
un electorat sinó que aquest últim
forma de convivència a Barcelona és un
s’autorepresenta.
fenomen relativament nou si el comparem
amb alguns països europeus com els Països Baixos, Alemanya o països
escandinaus, on l’habitatge cooperatiu va començar com a reivindicació
social fa cinquanta anys. El seu desenvolupament ha culminat, des de
llavors, en una alternativa real de convivència i una forma de democràcia
participativa que no solament es desenvolupa en l’àmbit de l’habitatge sinó
també en entorns urbans, en els barris i en projectes a l’espai públic.
Abans de començar, intentarem aclarir alguns aspectes conceptuals del
cohabitatge.

Quins conceptes s’expliquen en aquest llibre?
L’habitatge cooperatiu o cohabitatge és un projecte comú de construcció
verda, en què cada unitat de convivència té la seva pròpia llar. L’empara
del projecte és una cooperativa d’habitatge, els seus membres comparteixen idees similars i operen com a facilitadors de la promoció de l’habitatge cooperatiu i de la vida en comú. Contràriament a les cooperatives
amb caràcter purament promotor, les cooperatives de cohabitatge no
es dissolen en el moment de finalitzar l’obra, sinó que continuen amb el
seu paper de facilitar la vida en comú i la gestió de l’edifici, més enllà del
lliurament de les claus als seus habitants.
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Es poden diferenciar dos aspectes principals de la promoció d'un edifici
de cohabitatge. D’una banda ens trobem amb el món social i coparticipatiu, i de l’altre amb el dels aspectes tècnics, econòmics i jurídics.
En aquest sentit, es poden considerar els aspectes participatius com el
cor, i els aspectes tècnics i administratius com el cervell de cohabitatge.
Igual com en el cos humà, tots dos es complementen per garantir el bon
funcionament del conjunt i l’un no pot funcionar sense l’altre. Seguint amb
la metàfora, la nostra pròpia experiència ens ha ensenyat que el cohabitatge comença amb una il·lusió, aquest moment en el qual tot és possible
i encara no s’ha fet realitat el nostre somni. Encara no ens hem trobat amb
la complexitat del nostre projecte i la necessitat d’arribar a compromisos
i consensos per superar els reptes del nostre propòsit.
Així, doncs, tornem al principi. Primer
«La idea principal
parlarem amb un grup de persones que
no és comprar
comparteixen inquietuds i necessitats,
un habitatge ja
i seguirem amb les característiques de
construït, és viure
la cooperativa d’habitatge i la seva base
jurídica. Després d’aquestes considerael seu procés des del
cions,
detallarem els aspectes principals
començament»
de l’arquitectura i construcció «verda»,
sostenible i autosuficient, seguit dels aspectes jurídics de l’habitatge com
el dret tradicional de propietat, el dret d’ús i el règim mixt de coHousing
Barcelona. Analitzarem els mecanismes de finançament i, finalment,
parlarem de les nostres experiències.

Què és això de la vida en comú?
Moltes persones ens han fet aquesta pregunta durant els últims anys,
en converses informals amb amics o coneguts, en xerrades i reunions
formals sobre cohabitatge o en fires dedicades a l’economia solidària
o la biocultura, entre d’altres temes.
La idea no és nova i hi ha moltes formes de cohabitatge i d’experiències
d’habitatge cooperatiu. Independentment de les seves manifestacions,
totes tenen una premissa: hi ha un grup de persones que volen viure
entre amics/amigues, és a dir, persones sòcies que es van coneixent a les
jornades, a xerrades, conferències i assemblees i van creant interelacions.
Després es formen els grups per cada promoció, que van definint pas a
pas tot el procés de creació, disseny, projecció, finançament, elecció del
model d’habitatge i la seva concreció. En aquest procés es creen vincles
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entre ells, així doncs, serà un avantatge quan comparteixin el dia a dia a la
comunitat.
D’aquesta manera, estan creant i dissenyant els seus propis habitatges
al costat de persones que comparteixen els mateixos valors i estil de
vida. La idea principal no és comprar un
Economia social i solidària
habitatge ja construït, sinó viure el seu
(ESS) Model econòmic que
procés des del començament i decidir,
inclou múltiples pràctiques que
abasten dimensions financeres,
conjuntament amb aquells que seran els
socials, ambientals, polítiques,
seus veïns/es, el tipus d’habitatge i l’entorn
comunitàries o holístiques. En
comunitari que més s’adapti a les seves
oposició a l’economia capitalista,
necessitats —de present i de futur— de
es conforma com una alternativa
que aspira a un canvi del sistema,
forma eficient i sostenible.
per construir una economia i una
Es crea comunitat i vincles de col·laboració
societat al servei de la gent i del
entre els seus membres que poden ser
planeta. Recolza en iniciatives
arrelades en el local, però vincuaprofitats en benefici de tots.
lades al global, amb un ampli
CoHousing Barcelona és una cooperativa
marc polític –no ideològic– basat
d’habitatge que promou aquests models de
en la solidaritat, l’equitat, la
humanitat i la Terra, els drets,
convivència on es troben persones amb les
l’autodeterminació, la mutualitat i mateixes inquietuds. Les principals funcions
la cooperació.
de les cooperatives d’habitatge d’aquest
tipus són la facilitació del procés des de la idea inicial fins a l’acabament i
més enllà, l’acompanyament en la gestió de l’edifici i de la vida en comú.
Tornant al principi, ens trobem amb persones que pregunten sobre la vida
en comú, interessades a desenvolupar un projecte d’habitatge cooperatiu, que en la pràctica no són coneixedores de la construcció d’edificis sostenibles, de la legislació cooperativa o de la vida en comú i que,
malgrat aquestes manques professionals, volen dur a terme les seves idees
i fer-les arribar a bon port.
La nostra resposta a les inquietuds sempre ha estat la de proposar
la següent pregunta:
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T’has plantejat unir-te a una cooperativa d’habitatge que representi les teves idees?
La base legal de la nostra cooperativa d’habitatge és la llei catalana
de cooperatives, guia legal per al desenvolupament coparticipatiu dels
estatuts de coHousing Barcelona. Els pilars fonamentals dels nostres
projectes són la comunitat participativa i democràtica, l’habitatge
saludable, fent servir materials ecològics amb el mínim impacte ambiental,
per construir edificis sostenibles, estalviant energia, reduint la demanda
energètica, autoproduint part de l’energia que necessitem, aprofitant l’espai
al màxim en pro de la convivència i gestionant conscientment els recursos.
A part de l’autogestió, que permet abaixar els costos, evitem l’especulació,
generem una economia circular i de proximitat i fomentem les relacions dels
habitants amb el barri.
Us convidem a unir-vos a coHousing
Consum de proximitat També
Barcelona i us asignarem un número
anomenat consum de «quilòmetre
0». Els productes de consum de
de soci/a que us permetrà l’accés a les
proximitat són aquells que es
promocions segons un rigorós ordre de
consumeixen aproximadament a
llista. El que intentem fer d’aquesta manera
menys de 100 quilòmetres del lloc
és apropar les persones i/o grups de
on es produeixen.
persones amb els solars o immobles a
rehabilitar per començar una promoció. Allà és on entreu vosaltres amb les
vostres idees. Som gent amb una filosofia semblant i ens interessa l’accés
a l’habitatge que s’aconsegueix a través d’un esforç en comú.

Com funcionen les promocions i la seva gestió
en comú?
Parlant francament, no duem a terme només edificacions sostenibles
energèticament, sinó, sobretot, projectes sostenibles econòmicament.
És a dir, som persones solvents i el nostre equip financer farà un estudi
de factibilitat per avaluar si els membres d’una promoció són capaços de
fer front econòmicament a tota l’operació. En aquest sentit us assessorem
i assegurem l’èxit de la vostra il·lusió principal.
Imaginem que hem trobat un solar o edifici en un barri amb algunes característiques urbanístiques determinades. El nostre equip d’arquitectura
s’encarregarà de cercar aquestes condicions. Una vegada identificada
la persona propietària i el preu de l’immoble, començariem el treball en
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comú, amb un primer contacte per informar-vos de la possible promoció.
Segons l’ordre d’inscripció establert pel número de soci, cada unitat de
convivència decideix si vol i pot econòmicament involucrar-s’hi. Sense
entrar en els detalls en aquest moment, el finançament d’un projecte
depèn molt de si cal comprar un solar o si l’administració pública ens el
cedeix.
Si cal recórrer a un préstec hipotecari per al finançament, el banc demana
als prestataris una entrada que hauran de ser capaços de reunir per tal de
poder arrencar la promoció.1
«El principi
El pas següent és que el nostre equip
fonamental copartici- d’arquitectes ens faci un primer avantpatiu ja es manifesta
projecte que s’analitzaria entre totes
les persones sòcies de la promoció i a
durant les primeres
reunions, on cadascú partir d’això es recolliran i s’articularan les
nostres preferències tant per als espais
participa en el
privats com per els espais comuns. Amb
procés de presa de
la finalitat d’agilitzar aquest procés, creem
decisions»
diferents comissions de seguiment, com
per exemple la tècnica, la jurídica, l’econòmica, la de comunicació, la de vida en comú —que inclou una secció de
mediació per a la resolució de conflictes— i, finalment, l’assemblea general.
Cada persona sòcia de la promoció pot formar part voluntàriament de les
comissions que li interessin.
A poc a poc arribarem al moment en el qual els primers esbossos es
converteixen en un projecte arquitectònic en el qual totes les persones
que han contribuït amb les seves idees han pogut veure considerats els
seus comentaris i opinions en referència a les necessitats del moment
present, però també pensant en les del futur.
El principi fonamental coparticipatiu ja es manifesta durant aquestes
primeres reunions, on cada persona sòcia participa en el procés de presa
de decisions. Es decideixen individualment aspectes individuals, i conjuntament aspectes comuns. Es decideix la quantitat, la qualitat i l’ús dels
espais comuns: des d’on es posaran les bicicletes, si hi haurà trasters o
pàrquings fins a si hi haurà un menjador, una biblioteca o un hort urbà.

1 — Les diferents fórmules s’analitzaran en l’apartat «Models jurídics /
Finançament».
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Com pot donar suport la mediació
en les reunions i en el projecte?
En aquestes primeres reunions pot ser que ja entrem en el camp de la
mediació. Compta amb la voluntarietat, la implicació i el respecte de cada
membre. De fet, si tots els membres expressen el que realment volen
en el projecte i hi ha consens, no farà falta mai un procés de mediació.
Però, siguem realistes. Molt probablement no es poden complir totes les
preferències de cadascun dels membres, però l’important és que cada
persona es senti considerada. Si no es tenen en compte, algun membre
pot experimentar un sentiment de disgust, o pitjor, de rancor. Si segueix
aquest escenari més aviat pessimista, i arribem a conflictes de convivència
entre els membres del projecte ens veuriem obligats a iniciar un procés de
mediació.

Què és la mediació? 2
Les persones que es troben en una situació conflictiva es dirigeixen a una
persona mediadora amb la finalitat de resoldre-la. La trobada mediadora es
fa en un lloc neutre que ha estat preparat especialment per al procés de
mediació. La mediació sempre segueix les normes de voluntarietat, confidencialitat, col·laboració, respecte i imparcialitat, que s’expliquen al principi
del procés i en que la persona mediadora també estableix les parts i els
rols i les responsabilitats de cadascuna.
Al principi la persona mediadora pregunta pels motius del conflicte existent.
Cada persona exposa el seu punt de vista sense que hi hagi interrupcions
ni valoracions per cap de les parts. S’identifiquen els temes centrals i es
resumeix el punt de vista d’ambdues parts. En la fase següent, la mediadora
intenta relacionar les parts per aconseguir ressaltar els punts de connexió.
Es busca baixar el nivell de la crispació entre les posicions i identificar les
necessitats i interessos, amb la finalitat de començar amb petites concessions i, com a pròxim pas, proposar una «pluja d’idees» de possibles
solucions. Llavors s’ajuda a combinar propostes i ser realistes amb les
aportacions de cada persona. Finalment, la mediadora ajuda a definir
clarament l’acord, que ha de ser equilibrat, clar, realista/possibilista, acceptable per totes dues parts, concret i avaluable. Se solen signar els acords
amb data de revisió i avaluació del procés. D’aquesta manera es poden
reforçar els pilars fonamentals de la comunitat, la participació i el caràcter
democràtic. —EDITH VON SUNDHAL-HILLER, INGO VON SUNDAHL

2 — Font [consulta: 30 de juny de
2018]: https://www.divulgaciondinamica.es/blog/fases-proceso-mediacion-conflicto/
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Per què plantejar-se
la possibilitat de viure i
ser part d’un cohabitatge?
T’imagines crear i dissenyar el teu propi habitatge
al costat d’altres persones que comparteixin els teus
valors i estil de vida? Això és el que es denomina
cohabitatge.
La idea principal no és comprar un habitatge, és
també viure el seu procés de creació des de l’inici,
decidint amb els qui després seran els teus veïns el
tipus d’habitatge en funció de les teves necessitats.
El cohabitatge consisteix a dissenyar una llar i un
entorn comunitari adaptat a les teves necessitats
de present, però també de futur, de manera que
sigui eficient, sostenible i estigui optimitzat a l’ús
real previst. A més, té l’objectiu de crear vincles de
col·laboració entre la comunitat, per tal de que en
pugui treure profit i benefici propis.
JULI CARBÓ
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Perquè...

...és una alternativa a
un model esgotat

...permet prendre
decisions vitals

El model vigent d’accés i ús de
l’habitatge està esgotat des de fa
molts anys. Accedir als habitatges
construïts segons aquest model és
actualment un problema econòmic
i social, i no poder accedir-hi és un
problema encara pitjor. La societat
s’ha anat transformant en els últims
anys i els habitatges i les fórmules
per accedir-hi segueixen sent
iguals a les de fa seixanta anys o
més. El cohabitatge representa una
novetat en aquest sentit.

Un projecte de cohabitatge permet
decidir amb qui i com viure. L’habitatge col·laboratiu es converteix
així en un veïnat intencional, amb
consciència plena, i com a tal,
responsable de les decisions finals,
de la gestió, i compromés a viure en
una comunitat que adopta decisions
de forma democràtica.

...es basa en un
finançament equilibrat

...rendibilitza al màxim
cada metre quadrat

Entre recursos propis i recursos
externs, el cohousing comporta
una inversió assumible per a totes
les persones sòcies. Té en compte
la viabilitat econòmica i financera
del projecte d’habitatge cooperatiu
a llarg termini —no només en el
període de construcció— i permet
generar un fons de reserva.

En l’habitatge tradicional es perd o
s’utilitza de forma ineficient bona
part de la superfície que ha estat
pagada a preu d’or. En un cohabitatge, s’aprofita cada metre quadrat
al màxim, dissenyant habitatges
autònoms amb amplis espais
comuns que complementen l’espai
propi dels habitatges.
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...et fa partícip de la
definició i el disseny del
teu habitatge

...s’aprèn a resoldre
conflictes

Un habitatge col·laboratiu pot ser
definit i fins i tot dissenyat pels
mateixos convivents en funció
de les seves necessitats. Ells són
partícips de la presa de decisions
des del principi fins al resultat final,
encara que poden incorporar-s’hi
enmig del procés de desenvolupament.

Els conflictes interpersonals són
algun fet quotidià i com a tal formen
part intrínseca d’aquest tipus de
projectes desenvolupats a través
de processos participatius. No cal
tenir-ne por, viure en un cohabitatge implica aprendre a resoldre’ls
amb èxit i fer que formin part dels
aprenentatges de la vida i no que es
converteixin en una barrera infranquejable.

...és sostenible

...es generen sinergies

En un habitatge col·laboratiu es
busca l’estalvi mitjançant la màxima
eficiència energètica i la racionalització dels recursos. Es promou
l’ús compartit de béns i serveis —
les eines, l’accés a internet o fins
i tot els cotxes—, la qual cosa els
converteix en un model plenament
sostenible.

La vida en habitatges col·laboratius, als quals s’hagi dotat d’espais
comuns per desenvolupar-hi
activitats complementàries —oci,
treball, estudis, etc.—, fa que es
generin sinergies de tota mena, tan
importants avui dia en qualsevol
activitat.
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...es poden compartir
cures

...procura habitatges sans
La nostra salut es veu afectada pels
espais que habitem. Una casa és
com una segona pell, raó per la qual
ha de ser confortable, amb el millor
ambient interior i respectuosa amb
el planeta. Un cohabitatge, en la
mesura que és definit pels qui l’han
d’habitar, ha de ser construït amb
materials i tècniques naturals, instal·
lant-hi només els mitjans necessaris
per aconseguir un habitatge sa
i confortable.

Els habitatges col·laboratius són el
model idoni per compartir cures en
diferents etapes de la vida. Molts
d’aquests veïnats han sorgit de les
necessitats de cura a particulars de
les persones promotores —famílies
monoparentals o persones grans,
per exemple.
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Pilars fonamentals
del cohabitatge
Comunitat democràtica i participativa
On les persones sòcies participen i
també formen part de les decisions
que es prenen. Facilita al grup la
capacitat d’associar-se i organitzar-se
de tal manera que exerceixen una
influència directa sobre les decisions. Les persones
sòcies són partícips de la presa i execució de les
decisions, i participen en el control de l’execució
de cada idea, proposta, projecte, etc. Són partícips
de les aportacions però també dels beneficis que
generi el projecte.

Habitatge saludable
Tenim en compte tots els aspectes
necessaris perquè l’habitatge sigui
sa i segur: la ubicació; el control
d’elements propers que puguin ser
causa de radiacions o sorolls no desitjats; l’ús de
materials adequats i poc contaminants; l’harmonització d’espais, angles i formes; el control de l’orientació segons la trajectòria del Sòl; i la il·luminació i
els colors, adequats en la creació d’un hàbitat per al
desenvolupament ple de les persones que l’habitin.
20

COHABITATGE

Edifici sostenible
Un ús eficient dels espais és bàsic per
reduir els costos i l’impacte energètic
de la construcció. Per aconseguir-ho
prioritzem una sèrie de
Sostenibilitat Terme que descriu
com els sistemes biològics o
factors fonamentals perquè
econòmics es mantenen productius amb el transcurs del temps.
el projecte sigui sostenible
Es refereix a l’equilibri d’un
sistema amb els recursos del seu
des dels seus inicis: materials,
entorn. Per extensió s’aplica a
eficiència energètica, energia
l’explotació de recursos per sota
del límit de la seva renovació.
renovable i cicle de l’aigua.

Autogestió
Intentem reduir els costos, evitant
l’especulació i impulsant noves maneres
de finançament.

Economia circular
Amb aquesta filosofia promovem un canvi estructural en el model de consum, basat en la idea de
que cada deixalla tingui un nou ús: aprofitant les
aigües grises i
Economia circular És la intersecció dels aspectes ambientals,
pluvials per al
econòmics i socials. Proposa un
rec i les cisternes
nou model de societat que utilitza
i optimitza els estocs i els fluxos
dels lavabos, i el
de materials, energia i residus.
El seu objectiu és l’eficiència en
reciclatge de la
l’ús dels recursos. Els residus
d’uns es converteixen en recursos
deixalla orgànica
per a uns altres, el producte ha
serveixi de compost
de ser dissenyat per a ser reutilitzat. Aquest sistema aconsegueix
a l’hort de la comunitat,
convertir els nostres residus
en matèries primeres, reindusposant a disposició del barri
trialitzar el territori i generar
ocupació.
l’excedent que generem.
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Una nova forma
d’accedir a l’habitatge
CoHousing Barcelona SCCL neix de la voluntat d’un
equip de persones que volem impulsar nous models
de convivència de forma comunitària, accessible,
trencant amb la idea de que l’habitatge és un bé
d’inversió segur.
Som una cooperativa d’habitatge que treballa perquè persones amb les mateixes inquietuds i necessitats es trobin i desenvolupin de manera compartida
el seus projectes.
JULI CARBÓ

JUST YNA PIRUTA
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Una de les principals característiques de coHousing Barcelona SCCL és
la gestió col·lectiva. Totes les persones residents en són sòcies i, per tant,
formen part d’una organització democràtica i participativa en un procés en
què participen totes les persones sòcies que viuran al projecte d’habitatge
cooperatiu. Tot i que la gestió s’externalitza contractant a professionals
especialitzats, cada grup pot decidir internament el nivell d’implicació que
s’assumeix. En tots els casos, el lideratge i la presa de decisions corresponen a les persones sòcies del projecte d’habitatge cooperatiu.
La implicació en el procés de creació del projecte d’habitatge cooperatiu
fomenta la coresponsabilitat entre totes les persones sòcies. A més, el
fet de proveir-se col·lectivament d’habitatge implica un procés d’apoderament, ja que, en lloc de satisfer la necessitat d’habitatge individualment
a través d’un intercanvi econòmic, la
Cooperativa Una cooperativa
cooperativa permet accedir a un habitatge
és una associació autònoma de
de forma col·lectiva i en millors condicions.
persones unides voluntariament
per formar una organització
El cohabitatge planteja un edifici format per
democràtica l’administració i
gestió de la qual es duu a terme de espais privats o íntims i espais compartits.
la forma que acordin els seus socis El grup decideix quins espais es volen
i sòcies.
compartir i entre qui es comparteixen.
L’avantatge principal de viure en un cohabitatge és que, tot i tenir un espai privat o íntim de superfície reduïda, aquest
es complementa amb tots els espais comuns, la qual cosa permet activitats
que en un habitatge convencional no es podrien realitzar, alhora que es
potencia la convivència.
La cooperativa va ser constituïda el 14 de setembre de 2016 amb NIF
F66860560 i inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de
Catalunya amb el número 14762, a l’empara de la Llei 12/2015 de cooperatives de la Generalitat de Catalunya i especialment en aplicació de
l’article 122 de la Llei. S’organitza per fases segons l’article 126 de dita llei
i l’article 29 dels estatuts de la cooperativa.

Objectius
El nostre objectiu és poder donar una solució a les persones que no
poden accedir a l’habitatge, recuperant sòl públic i privat per a la ciutadania, autogestionant-nos, garantint el dret a l’habitatge, abaratint costos
i posant un fre a l’especulació.
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Procurar als nostres socis i sòcies habitatges, locals, despatxos, aparcaments, serveis o edificacions complementàries a preu de cost, organitzar-ne l’ús pel que fa als elements comuns i regulant-ne l’administració,
la conservació i la millora, mitjançant l’obtenció dels recursos financers,
la programació, la construcció, la conservació, la rehabilitació i l’administració dels esmentats béns, per si mateixa o mitjançant un contracte amb
tercers. La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en
general, dur a terme totes les activitats necessàries per complir el seu
objecte social.
Prioritzar i promoure la construcció de llars en un hàbitat saludable, sostenible, democràtic, col·laboratiu, just i inclusiu, tenint en compte el conjunt
de factors físics i geogràfics, per poder crear condicions apropiades per al
desenvolupament ple de les persones que l’habitin.

Models d’habitatge que impulsem
La decisió sobre quin model impulsar depèn sempre del grup que forma la
nova promoció, per tant sempre són les persones sòcies les que des del
primer moment decideixen quin model es farà efectiu en el futur. Sense
descartar altres models o fórmules, presentem aquelles a les quals donem
prioritat.
Model Andel de cessió d’ús
El règim de cessió d’ús defineix la propietat de l’immoble com col·lectiva
i està en mans de la cooperativa. Els seus habitants paguen una entrada
retornable, unes quotes per sota del preu de mercat i poden fer ús d’un
habitatge per a tota la vida, si així ho
«El règim de cessió
desitgen. En aquest model, l’especulació
d’ús defineix
no hi té cabuda, perquè els usuaris no
poden vendre ni llogar la casa per un preu
la propietat de
superior al que s’ha establert col·lectil’immoble com
vament.
col·lectiva i està en
Les cooperatives d’habitatge en règim de
mans de la coopecessió d’ús van néixer a principis de segle
rativa»
XX i actualment la seva forma més estesa
és el model Andel, que atorga la propietat dels immobles a la cooperativa
d’habitatge, la qual cedeix aquests en usdefruit als socis a canvi d’un
lloguer. Segons aquest model escandinau, el dret d’ús de l’habitatge pot
ser indefinit, transmès i heretat. Països com Dinamarca, Noruega, Suècia i
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d’altres a dins i fora d’Europa, apliquen un model cooperatiu segons el qual
la propietat dels habitatges sempre resideix en mans de la cooperativa
d’habitatges i on els socis gaudeixen d’un dret d’ús indefinit amb un lloguer
«tou». Els socis mai podran ser propietaris
dels habitatges on viuen.
Model Andel Es tracta d’un
model en cessió d’ús que proceL’Andel és també un model transparent
deix dels països escandinaus, on
en què estan molt ben definits els drets
fa dècades que funciona, i es basa
i els deures, i les maneres d’accedir a un
en una doble cessió: la del sòl i la
del pis. El propietari d’un solar o
habitatge. Hi ha «Andels» que disposen de
immoble cedeix durant un llarg
serveis comuns, i alguns són comunitats
període de temps —entre 75 i
molt consolidades.
99 anys— el dret de superfície a
una cooperativa de futurs inquiEls usuaris dels habitatges participen en
lins. Preferentment és sòl públic,
les decisions de tot el que afecta el pis,
encara que ja s’ha arribat a acords
és a dir, el disseny i els acabats, les obres
amb privats a canvi d’alguna
de manteniment i les millores que s’hi han
contrapartida. Els socis de la
cooperativa assumeixen el cost de
de fer, la gestió de l’energia, l’aigua i els
la construcció de l’edifici o de la
residus, així com l’administració dels espais
seva rehabilitació a través d’una
comunitaris. El dret d’ús de l’habitatge es
aportació inicial i d’un crèdit,
pot heretar, però quan un usuari marxa ha
que amortitzaran en assequibles
quotes mensuals.
de tornar-lo a la cooperativa.
Cessió d’ús dels espais i serveis, i propietat privada dels habitatges
CoHousing Barcelona ha creat una fórmula de règim de propietat cooperatiu integral, en el qual les persones sòcies són propietàries dels seus
habitatges i comparteixen el dret d’ús de les zones comunes i serveis,
que està en mans de la cooperativa, que es regeix pels estatuts que els
mateixos socis i sòcies van redactar estipulant, entre altres coses, un
preu just de l’immoble. La cooperativa pot regular-ne els preus mitjançant
normes incorporades als estatuts, amb la
Estatuts de la cooperativa
propòsit de frenar l’especulació.
Normativa aprovada per totes les
persones sòcies.
Una vegada s’hagi acabat de pagar el
préstec, cadascú serà propietari del seu
habitatge, mentre que el local i els serveis sempre seran comunitaris.
En el cas de que alguna persona sòcia vulgui marxar de la promoció, podrà
fer-ho recuperant el 100% de la inversió que ha realitzat, més l’IPC anual
que correspongui. Aquest habitatge que quedarà disponible es posarà a
disposició de les persones sòcies de coHousing Barcelona que estiguin en
la llista d’espera per accedir a la promoció. —JULI CARBÓ, JUST YNA PIRUTA
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T’hem explicat el que fem i com ho fem. Ens agradaria explicar-te ara com ho construïm i ho convertim en una realitat
arquitectònica.
Mira cap amunt per l’espai central, obert i lluminós. A cada
planta veuràs els pisos per a cada unitat familiar, amplis i
adaptats a la gent amb movilitat diversa, amb les seves zones
d’accés i zones comunes de trobada on et pots relacionar amb
els teus veïns i veïnes. Al nivell superior trobem el terrat, una
altra zona comuna, on es pot anar a passar l’estona. Allà hi
trobem els panells solars que ens subministren l’electricitat i,
si tenim excedent, la podem vendre al barri.
Fixa’t de nou en els materials que utilitzem. Construïm espais
saludables, aprofitant les circumstàncies al màxim. Creem un
edifici sa i sostenible.
Com ara ja saps, construïm els nostres habitatges i forma de
convivència col·laborant i decidint conjuntament. Aquesta
manera de fer les coses es trasllada a la forma del nostre edifici.
Per fer-ho tenim en compte un munt d’aspectes, gràcies a
l’assessorament del nostre equip tècnic.
La nostra experiència ens ha ensenyat que una cosa és tenir
la il·lusió i el desig de viure en un habitatge col·laboratiu, i una
altra cosa és la superació de la complexitat administrativa i
arquitectònica que ens permet de dur-lo a terme.
Doncs, endavant! Et convidem a veure com es construeix.
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Hàbitat sa
El projecte de l’hàbitat
des de la consciència
JUST YNA PIRUTA
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Vivim en un temps en què tenim una major consciència sobre el món que ens envolta. Sabem que la
cura diària del nostre cos ens proporcionarà una
millor qualitat de vida. Ha arribat l’hora d’observar on passem més temps en el nostre dia a dia, si
a casa o a la feina.
Hi ha preguntes que hem de començar a respondre:
Com ens relacionem amb l’espai que ens envolta?
Per què no posem la mateixa atenció a l’espai on
vivim? Dormim bé? A la feina, ens sentim còmodes
i amb energia?
Hem de tornar a connectar amb la naturalesa, ella
ens permetrà recuperar energia vital. Gràcies al
concepte d’«hàbitat sa» podrem ser més feliços i
portar una vida més saludable.
Per dissenyar cada projecte, cada espai, cal partir d’una visió holística.
Hem de pensar que aquest procés requereix tenir en compte diversos
aspectes: l’orientació de la parcel·la, la seva integració amb l’entorn, la llum
i els colors, els angles i les formes que harmonitzen els espais, la utilització
de materials no contaminants, la naturalització dels ambients i la incorporació de les noves tecnologies, sent conscients de la seva part potencialment perjudicial (la contaminació electromagnètica, etc.). Tots aquests
aspectes ens permetran viure en hàbitats més saludables, més d’acord
amb les nostres necessitats i contribuiran a connectar amb el nostre cor,
produïnt satisfacció i un òptim descans. Per crear i desenvolupar aquest
projecte d’hàbitat des de la consciència, apuntem aquí els següents
aspectes que caldria tenir en compte:
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Terreny o edifici per rehabilitar

La il·luminació natural dels espais és
vital per als futurs habitants. Certes
estances de l’habitatge haurien
d’orientar-se segons la trajectòria
solar. El disseny adequat optimitzarà
la climatització i refrigeració natural,
i minimitzarà la ingerència de les
instal·lacions climàtiques.

Donem preferència a la ubicació
del solar. No ha de tenir elements
pròxims que puguin ser la font de
radiacions o sorolls no desitjats.
Ometem els entorns amb factor de
risc ambiental que alhora són riscos
per a la salut, com la contaminació
electromagnètica, acústica, química,
radioactiva i altres.

La geometria dels espais
Seria molt important poder incorporar en els plànols de l’edifici la
proporció àuria. Estem obligats a
fixar-nos en l’ergonomia i diversitat
funcional d’alguns usuaris,
així podrem millorar
notablement la seva
vida diària i aportar
flexibilitat als espais.
Gràcies a la cromoteràpia Incorporem
proporcions i colors
adequats per oferir
espais equilibrats.

Realització d’un estudi geotècnic
del solar. Ens permet valorar
el potencial del terreny on
construirem l’edifici.
Estudi geobiològic
del solar. Ens proporciona la informació
sobre quin tipus de
geopaties podem
trobar i la seva possible
rectificació.
Elements nocius externs que
afecten el solar
Cal observar l’entorn i detectar
possibles elements nocius: torres
d’alta tensió massa pròximes,
antenes de telefonia mòbil,
xemeneies actives, etc. Hem de
neutralitzar-les o eliminar-les.

Proporció àuria Es tracta d’una proporció
geomètrica definida per un número algebraic, està representat per la lletra grega φ
(phi) i posa en relació dos segments d’una
recta. Aquesta proporció es troba tant en
algunes figures geomètriques com a la
natura. S’atribueix un caràcter estètic als
objectes les mesures dels quals mantenen
la proporció àuria. Font: Viquipèdia.

Ubicació dels elements de l’edifici
segons l’orientació
Som éssers connectats amb el Sol.
Cal observar el moviment que té al
voltant de la parcel·la i els resultats
cal plasmar-los en el projecte.

Diversitat funcional Aquest concepte té
el seu origen en un model de d
 iversitat,
és a dir, la idea d’una societat amb
persones molt diferents, amb capacitats
diferents entre elles, i també en un mateix
individu al llarg de la seva vida.
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Cromoteràpia La cromoteràpia, també
anomenada teràpia del color, és una pràctica englobada dins la medicina alternativa,que sosté que la llum de color o els
entorns que tenen un determinat color són
útils per al tractament d’enfermetats o per
la millora de la salut. Font: Viquipèdia.

com podrien ser la fotovoltaica,
l’eòlica, la hidràulica, la biomassa
o la calor ambiental, encara que
sempre tenint en compte el balanç
ecològic.
És important i cal tenir en compte
el correcte disseny de les instal·lacions elèctriques en les zones de
descans i els centres de transformació (CT) en els edificis. Sabent
el seu impacte sobre l’ésser humà,
hem de guardar les distàncies de
seguretat. Les cuines d’inducció
també requereixen aquestes
distàncies durant el seu
ús. La correcta col·locació de la presa de
terra és essencial
perquè compleixi la
seva funció durant la
vida de l’edifici i ens
protegeixi de possibles
camps elèctrics.
No oblidem que l’excés
d’il·luminació no és favorable
per a la nostra salut, i que tampoc
ho és tota la il·luminació disponible
en el mercat actual.

Selecció de materials
Els materials utilitzats en la
construcció i la decoració han
de ser naturals i transpirables.
Cal buscar al voltant del solar els
materials de proximitat que
compleixin aquest requisit.
A vegades el preu pot
ser superior al dels
materials sintètics
emprats habitualment, però cal tenir
en compte que fem
una inversió a llarg
termini directament a la
nostra salut. La qualitat
dels acabats dels materials
naturals és incomparablement
millor.
L’energia elèctrica. Eficiència.
Contaminació lumínica
Avui en dia el tema de l’eficiència
energètica està molt desenvolupat
a l’enginyeria. Diversos segells
i registres certifiquen l’alt coneixement en aquest tema. Les lleis
i normatives vigents també faciliten
aquesta labor.
Optem per l’energia que prové
de fonts d’energia renovables

L’aigua. Estalvi i dinamització
El percentatge d’aigua que té el cos
humà pot variar, oscil·la entre el
50% i el 75%. L’aigua és important
en el nostre cos ja que és un
vehicle necessari perquè es facin
la majoria de les funcions vitals.
Per això donem tanta importància
a la seva qualitat. Recomanem
prendre mostres d’aigua de la zona
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respirem també existeixen
compostos orgànics volàtils (COV)
que s’originen per gasificació o
per evaporació de substàncies
derivades del petroli o d’altres
substàncies orgàniques nocives.
Alguns d’ells són coneguts agents
cancerígens com el benzè i el
butandiè.
A l’hora de triar els mobles, hem
de sol·licitar al fabricant que
ens informi del nivell de COV.
És aconsellable minimitzar la
presència del plàstic en el nostre
entorn.

de l’edificació i fer-ne la instal·lació
amb la canonada adequada, l’ús de
filtres i altres mecanismes per a la
seva millor salubritat.
També és molt important la
consciència de l’estalvi. Tenim en
el mercat una àmplia gamma de
sanitaris i d’aixeteria que ens facilita
aquesta tasca. Hi ha la possibilitat
de fer una doble instal·lació: per a
la recollida d’aigües grises i posteriorment utilitzar-les per al reg de
zones verdes. Si hi ha a prop de
l’edifici suficient terreny, es pot
pensar en la recollida de les
aigües pluvials.

Higiene domèstica
Existeixen dades que
ens confirmen que la
pols fina pot provocar
malalties pulmonars,
bronquitis, danys al
sistema de circulació,
etc.
Per això és molt important
que els productes de neteja diària
siguin el més naturals possible.
El nostre gran aliat en aquesta
matèria és el vinagre, que és
antisèptic, desinfectant i dissol els
greixos. També podem evitar la gran
majoria dels accidents domèstics
eliminant productes químics.

L’aire interior
El disseny arquitectònic sostenible té
en compte la ventilació creuada en els
espais. Els materials
naturals són excel·lents
reguladors de la humitat i
ens proporcionaran el seu nivell
adequat en els interiors. Si els
usuaris en són conscients, sabran
ventilar les estances correctament.
En cas que es requereixi la instal·
lació mecànica per a la ventilació,
cal fer-ne el manteniment dels filtres
i el seu canvi periòdic.
Últims estudis científics revelen
que en molts casos l’aire interior
dels nostres habitatges està més
contaminat que l’aire del carrer.
Tot apunta a un excés de partícules
volàtils molt nocives que inhalem
diàriament.
Hem de saber que a l’aire que

Soroll. Contaminació acústica
La contaminació acústica dificulta
el nostre descans. A causa d’això
podem patir pèrdua d’audició,
ansietat, pressió arterial alta, etc.
Adequar l’aïllament acústic no és
per confort, és imprescindible en
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Zones verdes. Cobertes vegetals
Els parcs, jardins, zones i cobertes
verdes són elements clau per
mantenir una bona qualitat de vida
a les ciutats.
La naturalització dels espais millora
el benestar integral de les persones.
El contacte amb els enclavaments
naturals a la ciutat ens permet reflexionar, sentir-nos lliures, relaxar-nos
o reduir l’estrès. L’Organització
Mundial de la Salut considera
que els espais verds urbans són
imprescindibles pels beneficis que
aporten en el benestar físic i
emocional. En els edificis
petits la coberta verda,
transitable, pot proporcionar aquest confort
per als seus habitants.
Com ens hem
preguntat al principi
del text, ara podem
concloure que el nostre
entorn té molt impacte
a les nostres vides. Us convido a
començar a prendre’n consciència
i fer el primer pas cap a un hàbitat
urbà sa. —JUST YNA PIRUTA

la nostra vida diària. En aquest cas
complint la normativa vigent és
suficient.
Contaminació electromagnètica
Wifi + telefonia mòbil +
microones + Bluetooth
Vivim la revolució en el sector de
les comunicacions, les tecnologies sense fils han propiciat la
ingent exposició de l’ésser humà a
aquesta contaminació electromagnètica. Ningú pot escapar a la seva
radiació. Les ones —emeses
per antenes, zones wifi,
Bluetooth, o xarxes 3,
4 o 5G— es troben a
tot arreu i a tota hora.
Hi ha uns nivells
màxims d’exposició a
la persona establerts
per organitzacions
internacionals, però
avui dia s’han superat
amb escreix els límits
d’emissió saludable.
En alguns països ja està prohibit l’ús
de connexions a través de wifi a les
escoles. Encara no hi ha consciència en els usuaris diaris perquè
comencin a exigir els seus drets
a les administracions. Aquestes
tecnologies existeixen des de fa
poc temps en el mercat i encara
com a usuaris no n’hem après l’ús
adequat. Creiem que seria aconsellable apagar les connexions wifi
dins dels habitatges en l’horari
nocturn així minimitzaríem el seu
impacte.
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Arquitectura
verda i sostenible
Nou aspectes clau
L’arquitectura és un altre dels eixos clau del cohabitatge. El desenvolupament del projecte arquitectònic
és dut a terme conjuntament per l’equip d’arquitectes
i pel grup impulsor de la cooperativa, les mateixes
unitats de convivència.
LUIS LARA

MÓNICA ESCAÑO
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1

Desenvolupament del projecte de forma
col·laborativa i cooperativa
→ Desenvolupar el projecte en estreta col·laboració/cooperació amb les diferents unitats de convivència dels habitatges,
per empoderar tots i cada un dels futurs usuaris, nens, adults i
ancians, doncs tots tenen aportacions diferents, interessants
i suggeridores que han de ser escoltades i recollides.

2

Edifici sostenible ambientalment

3

Edifici sostenible socialment

→ Aconseguir els estàndards més ambiciosos de qualitat
ambiental global durant la construcció i al llarg del cicle de
vida de l’edifici [Nearly Zero Energy Buildings (NZEB), edifici
de consum energètic gairebé zero]. → Reduir la demanda
energètica de l’edifici, escollir l’energia primària el més neta
possible i combinar sistemes actius d’alta eficiència energètica
per aconseguir un consum d’energia gairebé zero. → Incloure
fonts d’energies renovables, situades en el mateix emplaçament o en un entorn pròxim, per poder arribar a un balanç
energètic gairebé zero. → Optimitzar l’ús i la gestió energètica.
→ Reduir el consum d’aigua respecte a un edifici convencional,
així com reutilitzar aigües grises. → Utilitzar materials i sistemes
de baix impacte ambiental, alta reciclabilitat i/o procedents de
reciclatge. → Utilitzar sistemes industrialitzats per minimitzar els
residus en l’obra i gestionar-los amb eficiència.

→ Dissenyar l’edifici i el model tipològic d’habitatge tenint en
compte una àmplia visió de les diferents unitats de convivència
que poden habitar-lo al llarg del temps. → Potenciar les interrelacions socials de les mateixes unitats de convivència que el
conformen i amb els diferents entorns en els quals es situen
—comunitat, barri, districte, ciutat, poble, comarca….
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4

Edifici sostenible económicament

5

Desjerarquització i perspectiva de gènere

6

Arquitectura inclusiva

→ Utilitzar sistemes, materials així com solucions constructives
eficients econòmicament que permetin un manteniment fàcil
i econòmic al llarg de tota la vida útil de l’edifici. → Potenciar
i col·laborar amb la indústria/tallers de la construcció d’un
entorn pròxim.

→ Desjerarquitzar, flexibilitzar, adaptar els diferents espais que
conformen l’habitatge i socialitzar els espais de treball domèstic
(cuina, zones de rentada, cura dels nens…). La mateixa tipologia
d’habitatge ja no estableix una jerarquia d’espais, totes les
estades tenen una grandària similar, amb la voluntat de trencar
amb rols familiars obsolets i poc flexibles en el temps.
→ Socialitzar la vida quotidiana i les feines de casa:
• dissenyant cuines obertes on dues o tres persones puguin
treballar de forma col·laborativa; •• disposant d’espais comunitaris per al circuit de la cura de la roba (rentat, eixugat, planxat…)
que fomentin la interrelació de les diferents unitats de convivència; ••• disposant de diferents zones comunitàries (sales
d’estar, cuines, diferents espais interiors i exteriors…) per
compartir celebracions, esdeveniments, o simplement situacions del dia a dia.1

→ Crear espais inclusius que integrin tots els col·lectius que
formen part de la nostra societat, per fomentar la igualtat i
mitigar algunes de les desigualtats presents, ja sigui per raó
de sexe, origen, edat o diferents capacitats, auditives, visuals i
físiques dels futurs usuaris. Abans de res, per a aquests últims
col·lectius, que tenen diferents discapacitats, no parlem d’espais
practicables i/o adaptats, conforme a les normatives vigents en
aquesta àrea, sinó que parlem d’un disseny universal. 2

1 — Paricio, A. (2019). «Hàbitat inclusiu», a Qüestions d’Habitatge, 22, pp. 55–62.
Obtingut de: https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh22_digit.pdf
2 — Idem.
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7

Espais saludables

8

Arquitecte facilitador-vehiculador

9

Rehabilitació versus edificació

→ Triar un emplaçament favorable/saludable (vistes, grau
d’assolellament, relació amb l’entorn), fomentant la minimització
dels possibles factors contaminants (acústics, electromagnètics,
elèctrics, ambientals, geopàtics…). → Promoure l’ús de materials
i sistemes innocus per a la salut, optimitzant una excel·lent
qualitat de l’aire interior, així com la il·luminació natural.

→ Posicionar a l’equip d’arquitectura com a facilitador-vehiculador, que partint d’una primera escolta atenta, empàtica i
activa, i d’un procés continu de diàleg i consens amb les unitats
de convivència, proposa un encaix de totes les suggerències
i demandes en el projecte arquitectònic.

→ Prioritzar actuacions de rehabilitació en nuclis consolidats enlloc de noves edificacions, tenint en compte el menor
impacte ambiental que comporten les rehabilitacions, així com
l’efecte renovador, econòmic, social i físic en l’entorn urbà on
es duen a terme.
—LUIS LARA , MÒNICA ESCAÑO
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Edifici en cohabitatge
Llacuna 39, un projecte de
Lara & Escaño arquitectes
per a CoHousing Barcelona.
Plànol en secció que mostra
algunes de les característiques
que defineixen una arquitectura
«verda».
© Lara & Escaño arquitectes
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Plaques fotovoltaiques

Hort comunitari

Certificació energètica A

Materials biocompatibles
qualitat de l’aire interior

Espai exterior control solar

Espai captador a l’hivern

Apropiació espai exterior

Ventilació natural creuada

Espais comunitaris

lara & escaño arquitectes
c/ Pallars 85-91 àtic 4ª

tel – 650 705 295 – 630 091 659
39

lara&escano@coac.net

COHOUSING BARCELONA

Arquitectura
i gènere
Desconstruint espais
ESTHER VALERO
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A casa sempre cuino jo. Ho faig perquè m’encanta i no precisament obeint rols de gènere. La meva parella assumeix altres
tasques i jo m’he quedat el que més m’agrada fer o, almenys,
el que em resulta menys avorrit: odio netejar banys, escombrar, o netejar la pols, però m’encanta fer servir els fogons.
Això sí, encara m’agrada més des que vam decidir integrar la
cuina al menjador. Qui no ha sentit alguna vegada l’expressió
«tancar-se a la cuina»? Almenys aquí, a Espanya, on les cases i
els apartaments solen tenir aquesta distribució apartheidiana,
la cuina sempre ha estat tradicionalment una espècie d’espai
de reclusió, aïllat de la resta d’estances de la casa.
De la meva cuina podria dir que no és ni petita ni gran, deu
metres quadrats en els quals calculo que passo al voltant
d’una hora i mitja al dia. Normalment, estic sola allí dins.
Recordo moltes vegades haver parlat de la funcionalitat de
les cases americanes, on la família conviu en un espai obert
compost pel menjador, el saló i la cuina. Quan comentava a
algú el meu interès per les cuines obertes, gairebé sempre
rebia els mateixos arguments en contra: el desordre culinari
que quedava exposat a l’exterior —com si cuinar fos algun
tipus d’acte deshonrós o indecent que més valia ocultar— o
les olors dels aliments que es propagaven per tots els racons
—perquè sembla preferible l’olor artificial d’un ambientador
al d’un bon guisat.
Sempre he tingut la sensació que la cuina és un territori
privat, regentat per la dona i separat de l’esterilitzat ambient
que hauria de regnar a la resta de la llar. En aquest sentit,
m’he interessat per l’estudi d’espais interiors en relació amb
la funcionalitat domèstica, perquè considero que els principis de l’arquitectura no han estat imparcials en una societat
patriarcal on impera la lògica de la dominació. En primer
lloc, i atès que l’accés a l’educació de la dona només ha estat
efectiu a partir del segle XX —al nostre país, a causa del
període franquista, on es dissuadia la dona de cursar estudis
universitaris, encara es va alentir més el procés—, no ha estat
fins als anys noranta del segle passat que el nombre de dones
universitàries superava el d’homes. Malgrat això, ens hem
decantat més per carreres de lletres, de manera que continuen
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sent homes els que abunden a les escoles d’Arquitectura. Són
ells els que escriuen llibres i fonamenten teories. Els seus
valors androcentristes es tradueixen en la distribució de
l’espai, assignant les diferents estances en funció del gènere
i perpetuant les desigualtats.
Podem afirmar que el disseny de les nostres cases no és
neutre i que obeeix a les estructures de poder per les quals
la dona ha estat relegada a les tasques domèstiques, mentre
que l’home pot trobar el seu espai al saló —lloc de descans
del guerrer—, en tant que té assignat el rol productiu. És
evident que continua havent-hi cert menyspreu dels espais
associats amb les activitats domèstiques i es pretén aïllar-los
de les zones comunes. I ara us preguntareu: és que vull col·
locar una rentadora al saló? o un escriptori a la cuina? Potser
l’exemple de la rentadora no seria el més adequat, si més no és
inversemblant, en el sentit que és un electrodomèstic bastant
sorollós i incompatible amb tenir el televisor al costat. No
obstant això, fa alguns anys també ens semblava absurd el
fet de tenir una cuina integrada al saló. Les escombres i pals
de fregar, a pesar que els utilitzem diàriament, solen estar
guardats en armaris, i no són considerats —igual que la resta d’utensilis de neteja— com a objectes bells que hàgim de
realçar. Però, d’altra banda, ningú es planteja per què no es
guarden —amaguen— les pel·lícules, els llibres o els discos,
encara que no els usem amb freqüència. Amb això, només
vull defensar que la cultura és tan important i necessària
com fer la bugada. Sens dubte, la invisibilitat de les tasques
domèstiques és un símptoma de micromasclisme que frena
la immersió dels homes en les labors més reproductives.
Amb l’arribada de la modernitat —i amb ella el funcionalisme— es van redissenyar els espais amb criteris d’eficiència
i higienisme. Així va ser com es van projectar les cuines
com les coneixem en la majoria d’apartaments. Amb tot, la
variable del gènere, tant en l’urbanisme com en l’arquitectura, segueix sense estar gaire present, ni tan sols en els
programes universitaris actuals. He estat revisant els plans
d’estudi de dues facultats d’Arquitectura a Barcelona: la de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Curiosament, en
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cap de les dues s’ofereixen assignatures com la Sociologia de
l’Arquitectura, la Sociologia Urbana, o similars. No obstant
això, sembla indiscutible que la reinvenció de noves llars, on
les tasques domèstiques tinguin cabuda en les zones comunes
que fomentin el treball cooperatiu, requereix un treball de
deconstrucció i una responsabilitat social de les persones
que participen en el seu disseny.
Actualment, l’estudi dels grups socials
en relació amb l’arquitectura es fa
necessari en una societat en la qual
pretenem desmuntar la lògica de la
dominació, que comença en l’espai
privat de les nostres llars, i que ha
d’adaptar-se a les noves formes de
vida en què es dilueixi la divisió sexual del treball que històricament ha
oprimit la dona. L’exemple de les cuines obertes representa
una flexibilització de l’espai, afavoreix el treball comunitari
de tots els membres de la família i socialitza les tasques domèstiques. Seria interessant revisar antigues propostes que
consideraven l’arquitectura com una arma poderosa per a la
transformació social, com les que apuntaven les feministes
russes, que proposaven espais col·lectius en els edificis, en els
quals el treball domèstic es feia visible a través d’equipaments
comuns (cuines, bugaderies i espais de criança).1

«Amb l’arribada de
la modernitat —i
amb ella el funcionalisme—, es van redissenyar els espais amb
criteris d’eficiència i
higienisme»

—ESTHER VALERO

1 — Font: http://www.dexeneroconstrucion.com/mnovas_arquitecturaygenero.pdf
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Llacuna 39
Un projecte de cohabitatge
per al Poblenou
Llacuna 39 és un projecte de cohabitatge que vol
contribuir a l’augment del nombre de veïns i veïnes
del barri barceloní. Promou un habitatge assequible i a preu de cost en règim de protecció oficial.
Consisteix en 28 unitats de convivència gestionades
col·lectivament, és a dir, tots els residents en són
socis i formen part d’una organització democràtica
i participativa.
JULI CARBÓ

La implicació en el procés de creació del projecte d’habitatge cooperatiu fomenta la corresponsabilitat entre tots els socis. A més, el fet de
proveir-se d’habitatge de manera col·lectiva implica un procés d’apoderament, ja que, en lloc de satisfer la necessitat d’habitatge de manera
individual a través d’un intercanvi econòmic, la cooperativa permet l’accés
a l’habitatge de manera col·lectiva i en millors condicions. Fomentem l’arrelament dels residents i el projecte de barri. D’una banda, l’estabilitat de
l’habitatge permet que els qui viuen en un habitatge cooperatiu s’impliquin
i es relacionin en projectes i espais del barri. D’altra banda, obrim els
espais comunitaris al barri, cosa que afavoreix les relacions entre veïns
i enforteix la comunitat.
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El projecte arquitectònic, de l’estudi Lara & Escaño arquitectes, preveu la
construcció d’un edifici de 28 habitatges amb un local en planta baixa i
diverses zones comunitàries dissenyades pels qui hi viuran i on s’hi implementaran sistemes de sostenibilitat i alta eficiència energètica. El disseny
arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic i té en compte la salut
interior dels habitatges així com un arquitectura sana. —JULI CARBÓ
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Pati interior ajardinat

Planta baixa

Aparcament de bicicletes

Planta altell

Cuina comunitària

Magatzem comunitari
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Passarel·la exterior
Accés habitatges

Planta tipus

Balcons amb persiana
tipus Barcelona

Plaques
solars

Paviment
vegetal

Planta coberta

Bugaderia

Pícnic /
Barbacoa
Hort urbà
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Aquest capítol és potser el més important per a totes les
persones interessades a portar un habitatge col·laboratiu a bon
port. Com ja hem dit al principi, si algú només està interessat a
comprar un pis i res més, s’emportarà l’agradable sorpresa de
poder-lo dissenyar al seu gust i conèixer durant el procés un
grup de gent que vol viure un projecte de convivència col·laborativa. Els avantatges socials i ecològics ja els coneixem, ara
parlarem sobre les possibilitats i avantatges econòmics.
D’entrada, hem de disposar d’un certs diners, normalment
calculem que una tercera part del preu final de l’habitatge
de què volem gaudir. Si veiem que no podem reunir aquesta
quantitat, hauriem d’esperar una altra oportunitat en la que
puguem disposar d’aquest percentatge, que generalment les
entitats bancàries no financen. El projecte ha de tenir una fiabilitat econòmica des del principi perquè els bancs ens demanen
una entrada, és a dir, un avançament, quan demanem una
hipoteca.
I és clar, ara venen les grans preguntes: quant em costarà
un habitatge?, quant de temps haig d’esperar fins que pugui
viure-hi? i quant guanyo si puc vendre’l?
Comencem per l’última qüestió. Com que volem facilitar l’accés
a l’habitatge, no tindria sentit jugar a l’especulació. Si volem
vendre’ns el pis, per descomptat podem fer-ho, però a una altra
persona sòcia de la nostra cooperativa. Recuperem tot el que hi
hem invertit, però no podem enriquir-nos amb la seva venda.
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Cada projecte és un món i per això és molt complicat preveure
amb exactitud el temps i el cost de realització. De tota manera,
en general es pot dir que normalment triguem uns tres anys
des del principi de les obres fins al lliurament de les claus i que
el preu final és un 30% menys que el preu dels habitatges en
el mercat lliure. I això és així perquè construïm a preu de cost.
Un altre factor determinant és la modalitat jurídica, que triem
entre totes les persones compromeses en el projecte. A grans
trets, es pot dir que si adquirim un solar en el mercat lliure serà
l’opció més cara, i que si un solar té alguna qualificació especial
de protecció oficial, per exemple la de construcció d’habitatges
socials, serà una opció més barata.
Més econòmic encara és el cas en el qual l’Administració ens
cedeix un solar durant un temps limitat. En aquest cas es parla
del dret de superfície. Aquest dret és adquirit per la cooperativa
que el traspassa als membres del projecte. Aquesta operació es
diu «cedir el dret d’ús», que és individual, transferible, definit
—en el cas de la cessió per l’Administració— i indefinit —en el
cas de la compra del solar per la cooperativa.
Com podeu veure és un tema digne de ser estudiat amb
profunditat i comprès detalladament.
Però, no us espanteu! Ara abordarem el tema.
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Finançament
Per què, com i quant
El finançament és un dels aspectes clau que fan decidir com impulsar qualsevol projecte i quina és la
forma legal per poder-lo assumir. En aquest capítol
repassarem diverses fórmules jurídiques que ens
en donaran una visió general i que ens aclariran
diversos aspectes.
El finançament de la promoció queda establert en
el pla econòmic i financer, elaborat per persones
expertes i validat pels socis de la promoció. Es basa
en un finançament equilibrat entre recursos propis
i externs, i que procura generar addicionalment un
fons de reserva que dediquem a la solidaritat entre
els socis i a desenvolupar altres possibles projectes,
com, per exemple, l’habitatge de lloguer.
JULI CARBÓ
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Per participar en una promoció d’habitatge s’ha de comptar amb un
20-30% del cost total de l’operació, que serà aportat com a recurs propi
per part dels socis que viuran a la promoció, sempre que no sigui en règim
de lloguer. Aquest percentatge es desemborsarà entre l’aportació inicial
i el temps que durarà la construcció. Les quantitats de les aportacions
van en funció del model econòmic que es desenvolupi, i especialment de
la forma d’obtenir el sòl, ja que si s’ha de comprar, les aportacions s’han
de fer amb menys espai de temps entre elles que en el cas de la cessió del
sòl o de l’edifici.
Habitualment el règim de construcció d’una promoció ve marcat per
la qualificació del terreny on es construiran els habitatges, encara que
el promotor sempre pot construir amb un règim inferior a la qualificació
especificada.
En aquest apartat explicarem els diversos règims de tinença del terreny,
modalitats de la construcció, i els compararem amb el model tradicional
del mercat lliure.

Modalitats constructives
Règim lliure
L’adquisició del sòl és a preu de mercat, i la construcció de la promoció
dels habitatges ve condicionada pels preus de mercat de la zona en
qüestió. En el cas del promotor tradicional, com és habitual, aquest vol
treure’n el màxim benefici. En el cas de les cooperatives, s’adquireix a preu
de cost, amb un estalvi del 30% al 40%.
Habitatge de Protecció Oficial (HPO)
Els HPO són habitatges que compleixen les condicions establertes per a
aquesta tipologia a la normativa vigent i que són qualificats com a tals per
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Tipologies d’HPO
Règim especial
Per a persones amb
ingressos familiars
ponderats que no
superin 2,5 vegades
l’Indicador de Renda
de Suficiència de
Catalunya (IRSC).

Règim general
Per a persones amb
ingressos familiars ponderats
que no superin:
— 5 vegades l’IRSC, en el cas
d’habitatges situats en àrees
de demanda residencial forta
i acreditada.
— 5,5 vegades l’IRSC,
a la resta del territori.
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Preu concertat
Per a persones
amb ingressos
familiars
ponderats que
no superin 6,5
vegades l’IRSC.
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Preus màxims
Els preus de venda i de renda màxims dels HPO es determinaran per ordre
del conseller o consellera competent en matèria d’habitatge. Fins que
aquesta ordre no es publiqui, es mantenen vigents els preus actuals.
Preus màxims de venda actuals
El preu màxim de venda dels HPO
és, depenent de la zona on es fa la
promoció, el resultat de multiplicar
la superfície útil de l’habitatge per
les quanties següents:

Rendes de lloguer màximes
La renda anual màxima inicial dels
HPO és la que consta a la qualificació definitiva. Per a habitatges
qualificats a l’empara del Decret
75/2014, aquesta renda serà
mensualment per metre quadrat
útil d’habitatge, depenent del règim
i de la zona on es promouen els
habitatges.

Donat que l’exemple que exposem
és al barri dell Poblenou (Barcelona)
i el municipi està classificat com a
Zona A, els preus per metre quadrat
són:

Tipologia HPO
repercusió

Càlcul sobre superfície útil
venda

lloguer

Règim especial
Règim general
Preu concertat

Models que impulsem des de coHousing
Barcelona
La decisió del model a seguir ve donada per diverses circumstàncies però
sempre decideixen les persones sòcies de la promoció el model a desenvolupar a la seva promoció, amb l’excepció de l’habitatge de lloguer, que
es decideix de manera general.
Els drets del sòl o de l’edifici, en cas de rehabilitació, i el finançament de
la promoció són els factors principals que influeixen en el model a seguir.
El dret sobre el sòl o l’edifici pot ser de
Dret a superfície Dret de propipropietat, de lloguer o de dret de superetat que recau sobre els edificis
fície.
o plantacions existents en un
terreny el domini del qual pertany
a un altre.
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Habitatge en propietat segons el model tradicional cooperatiu
L’objectiu és procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions
complementàries als seus socis, que es converteixen en promotors que
construeixen el seu propi habitatge amb el suport dels serveis tècnics i
de gestió. Una vegada adjudicat l’habitatge, es dona de baixa de la cooperativa i la promoció es converteix en una comunitat de propietaris.
Per participar en una promoció d’habitatge es requereix una inversió inicial
i el pagament de quotes que deriven dels costos d’adquisició.
Dret d’ús
Aquest model ve condicionat pel tipus de dret de tinença del terreny:
propietat o dret de superfície. En el cas que la cooperativa sigui propietària del terreny, l’ús dels habitatges és per temps indefinit. En el cas que
la titularitat vingui donada pel fet d’obtenir un dret de superfície, aquest
model és finit en el temps.
El dret de superfície és un dret real que permet al seu titular (el superficiari) construir a sobre i a sota del terreny, obtenint la propietat de l’edifici
edificat durant un temps finit que cal negociar amb la propietat del solar.
El termini del dret de superfície no pot superar els 75 anys en el cas de
concessió de l’Administració pública, però prorrogable durant 15 anys més,
o 24 (fins els 99 anys) si està acordat entre particulars.
Es tracta d’un model de tinença amb dues característiques bàsiques:
la propietat col·lectiva i el dret d’ús. La cooperativa sempre és la titular
dels habitatges, per tant, com que la propietat és col·lectiva s’evita l’especulació individual, ja que impossibilita el lucre personal a partir del lloguer
o la venda de l’habitatge i implica a les persones sòcies, que en són propietàries conjuntament, donat que són socis de la cooperativa.
Per participar en una promoció d’habitatges es requereix una inversió
inicial i el pagament de les quotes que deriven dels costos d’adquisició.
Aquesta inversió inicial és retornable en cas de baixa.
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Cessió d’ús dels espais i serveis comuns i propietat privada dels
habitatges
És un model de règim de propietat cooperatiu integral en el qual les
persones sòcies són propietàries dels seus habitatges i comparteixen
el dret d’ús de les zones comunes, el local col·laboratiu i els serveis que
estan en mans de la cooperativa. El model es regeix pels estatuts que els
mateixos socis han redactat i en el qual s’estipulen, entre altres coses,
un preu just de l’immoble. La cooperativa regula els preus de la propietat,
mitjançant normes incorporades als estatuts, així com el retorn i l’adjudicació a les persones sòcies expectants en cas de baixa d’algun habitatge,
mitjançant el dret de tanteig i retracte. Una vegada acabat de pagar
el préstec, cadascú és propietari del seu habitatge. El local, els espais
comuns i els serveis seran comunitaris, gestionats per la cooperativa
i oberts al barri per tal d’oferir possibles activitats i serveis.
Per participar en una promoció d’habitatge es requereix una inversió inicial
i el pagament de quotes que deriven dels costos d’adquisició. En el cas
que algun soci vulgui deixar la promoció, podrà fer-ho recuperant el
100% de la inversió que ha fet, més l’IPC anual que correspongui.
Aquest habitatge, que quedarà disponible, es posarà a disposició de les
persones sòcies expectants que estiguin en la llista d’espera per accedir
a la promoció.
Habitatge de lloguer social
Tant en el cas d’obra nova com en el d’un edifici per rehabilitar, els drets
del terreny i la seva construcció són de la cooperativa que els lloga tant
a persones sòcies com a terceres persones no sòcies.
Aquest model, en què es necessiten recursos propis suficients per part
de la cooperativa sense que els llogaters facin cap mena d’aportació,
està també entre els objectius de coHousing Barcelona.
Per poder assolir aquest objectiu, en les promocions en què els socis
gaudiran del seu habitatge a partir d’aportacions, hem creat un fons
especial de reserva del 2% sobre el cost total del valor de l’habitatge,
que té la missió d’acumular aquests recursos per construir en un futur
habitatges de lloguer.
També tenim establert que el 10% dels habitatges que es construeixin en
qualsevol dels diferents models, es destinin a habitatges de lloguer social.
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Un cas com exemple al barri del Poblenou
a Barcelona
Ara que ja tenim clars els conceptes quant als models per seguir i a les
modalitats constructives, podem fer una anàlisi a partir d’un exemple d’un
habitatge al Poblenou —concretament a la zona de Llacuna amb Llull—
i comparar-lo amb el supòsit que aquest habitatge estigués al mercat lliure,
sigui de segona mà o d’obra nova, tant en propietat com en lloguer.
Es tracta d’un habitatge de 68,80 m² construïts, que representen una
superfície útil de 60,90 m². Aquestes dades són importants a l’hora
de comparar, perquè en el mercat lliure tradicional, quan s’ofereix un
habitatge, es fa calculant els metres quadrats construïts, mentre que
en el cas d’habitatge protegit, el preu es calcula mitjançant els metres
quadrats útils. —JULI CARBÓ

Costos estimatius*
coHousing Barcelona
Conceptes

Llacuna 39

Projecte lliure

Situació promoció

Llista d’espera

Creació del grup Creació del grup

Dret de tinença

Propietat-Cessió

Propietat

Cessió d’ús

Temps de tinença

Indefinit

Indefinit

75 + 15 anys

Règim construcció

Concertat

Lliure

HPO General

Preu pis 70 m
construïts
+ IVA (10%)

189.000 €

301.100 €

91.000 €

18.000 €

30.100 €

Preu final

207.900 €

331.000 €

91.000 €

Preu final m2

2.970 €

4.782 €

1.300 €

Aportacions pròpies

60.480 €

96.320 €

18.200 €

Temps aportació

1 any

1 any

3 anys

Préstec hipotecari

128.520 €

204.680 €

72.800 €

Quota préstec
mensual
Limitació accés

597 €

951 €

289 €

Preu concertat

Cap

HPO General

2

* Dades del 2018
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Planta general de l’edifici

Planta d’un habitatge tipus

Superfície construïda En aquesta
superfície s’inclouran tots els
metres quadrats que estiguin
dins del perímetre de l’habitatge,
incloses parets i la meitat de les
mitgeres, també envans, galeries,
conductes de ventilació i instal·lacions.

Mercat Lliure
Segona mà

Obra nova

Propietat

Propietat

Indefinit

Indefinit

Lliure

Lliure

315.000 €

469.000 €

31.500 €

46.900 €

346.500 €

515.900 €

4.950 €

7.370 €

100.800 €

150.080 €

A la firma inicial

A la firma inicial

214.200 €

318.920 €

996 €

1.482 €

Cap

Cap

Superfície útil És tota aquella que
es pot trepitjar dins de la casa.
En aquest concepte entra tot l’interior d’un habitatge (fins i tot els
armaris).
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L’experiència
de Llacuna 39
Els títols participatius
com una alternativa de
finançament
JULI CARBÓ

Campanya de comunicació
de l’emissió dels títols participatius
per al projecte de cohabitatge de
Llacuna 39 al Poblenou.
© CoHousing Barcelona
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Inicis i expectatives
Una vegada constituïda formalment la cooperativa coHousing Barcelona
SCCL el mes de setembre de 2016 i amb l’entrada de noves persones
sòcies, al gener de 2017 es va debatre a quins barris preferentment es
volia anar a viure. A partir d’aquí ens vam posar en marxa.
Al maig de 2017 vam localitzar un possible solar al número 39 del carrer
Llacuna al barri del Poblenou. Després d’analitzar-lo en funció de les
dades que disposàvem, vam constatar que acomplia amb molts dels
requisits proposats. Vam iniciar converses amb la propietat a la vegada
que constituíem el grup llavor, de 25 persones sòcies, per emprendre
el projecte de construcció de les 28 unitats econòmiques de convivència
(UEC).
Al novembre de 2017 vam arribar a concretar amb la propietat els termes
de la possible compra del solar. Acte seguit es va celebrar una assemblea
a la cooperativa per analitzar la proposta de viabilitat del projecte. Es va
acordar signar la proposta d’acords on
Unitat de convivència Conjunt
finalment van ser quinze persones sòcies
de persones que viuen habitualqui van fer la primera aportació económica
ment sota el mateix sostre, i que
poden estar lligades entre elles
per així poder iniciar el projecte. Posteper llaços de parentat, afinitat
riorment, al gener de 2018 es va informar
o amistat. L’estructura familiar
a les persones adscrites, es van omplir
s’ha transformat, és més igualitotes les vacants i es va crear una llista
tària i menys jeràrquica. El terme
també inclou les persones que
d’espera amb persones sòcies expectants.
viuen soles.
L’acord al què es va arribar amb la propietat
va ser el de pagar 200.000 € en forma d’arres i la resta de l’import
aportar-lo als tres mesos de l’aprovació del canvi del Pla de Modificació
Urbanística (PMU), que es preveia pel mes de setembre-octubre de 2018.
Mentrestant, es va anar consolidant el grup i es van començar a prendre
les decisions adients amb l’objectiu d’ajustar al màxim possible les necessitats de cada UEC d’acord amb el projecte que s'estava creant.
Com a principals expectatives, vam acordar que seria un projecte, a ser
possible, en cessió d’ús, on es compartissin tots els valors del cohabitatge
i, especialment, en el projecte arquitectònic, i es preveiessin espais col·laboratius per tal de fer possible la participació de les UEC. Es van crear
cinc comissions de seguiment: tècnica, jurídica, de formació, econòmica
i de vida en comú.
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En el moment de redactar aquest escrit ja hem definit les bases del
projecte en tots els seus aspectes i disposem d’un projecte bàsic que
recull tots els aspectes fonamentals per a la seva construcció per a
la consolidació del model de convivència de la comunitat. El projecte,
dissenyat per l’equip d’arquitectura amb l’ajuda dels propis usuaris,
contempla un edifici de 28 habitatges, amb local i diverses zones comunitàries. El disseny del projecte es basa en criteris d’eficiència energètica —
amb el conseqüent estalvi—, ajuda a implementar sistemes de sostenibilitat
i, seguint el concepte d’arquitectura «sana», té cura de la salut interior dels
habitatges.
Per finançar el projecte, es va comptar amb aportacions de les pròpies
persones sòcies, amb un finançament bancari i amb la posada en marxa
d’una emissió de títols participatius.
Títols participatius
Una modalitat alternativa de finançament
Els títols de participació són títols valor emesos per les entitats amb la
intenció d’obtenir finançament. Els títols valor són documents mercantils
que incorporen un dret de crèdit a favor del titular amb unes característiques determinades, per exemple l’import, el venciment, l’interès i la periodicitat del cobrament d’interessos. Quan aquests títols de participació
s’agrupen en emissions, es denominen valors mobiliaris i representen parts
d’un capital o d’un emprèstit, per exemple
«Aconseguir l’autoaccions, bons, obligacions i cèdules hipotecàries. Aquestes emissions les poden dur
finançament equival
a terme tant el sector públic com el sector
a no dependre dels
privat. En conclusió, les emissions de títols
bancs ni de les
de participació són una modalitat de valors
entitats financeres,
mobiliaris que tenen com a finalitat recollir
per tant, a autogesdiners per finançar una entitat.
tionar-se»
Cada títol de participació incorpora un
dret de crèdit a favor del titular, el qual
comporta una obligació correlativa de l’entitat emissora de complir amb
unes obligacions bàsiques, que essencialment són la de reemborsar el
capital obtingut en préstec un cop arribat el venciment i la d’abonar-ne els
interessos estipulats.
CoHousing Barcelona va engegar una campanya de finançament per
comprar un solar privat al Poblenou i construir-hi el primer immoble
de cohabitatge a Barcelona amb el sòl en propietat: un edifici d’habi-
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tatges col·laboratius, democràtics, socials, sostenibles i oberts al barri.
La campanya de finançament volia generar un canvi de consciència
col·lectiva i servir d’inspiració a altres grups per tal que repliquessin
el model.
Gentrificació El terme gentriAconseguir l’autofinançament equivalia a
ficació (provinent de l’anglès
gentry, ‘alta burgesia’) es refeno dependre dels bancs ni de les entitats
reix al procés de transformació
financeres —per tant a autogestionar-se—,
d’un espai urbà deteriorat —o en
frenar la bombolla immobiliària i l’espedeclivi— a partir de la reconsculació, aturar la gentrificació, recuperar
trucció —o rehabilitació edificatòria amb majors altures que
el sòl privat per a la ciutadania, garantir el
les preexistents— que provoca
dret a l’habitatge i abaratir els costos d’una
un augment dels lloguers o del
promoció.
cost residencial en aquest espai.
Això provoca que els residents
CoHousing Barcelona va emetre 1.600
tradicionals abandonin el barri
títols de participació de 500 € amb
—i que se situïn en espais més
diferents venciments i interessos: un any
perifèrics—, la qual cosa produeix
al 3%, dos anys al 4%, i tres anys al 5%.
que aquest «nou» espai acabi per
ser ocupat per classes socials amb
La garantia d’aquests títols era el mateix
major capacitat econòmica que
solar. —JULI CARBÓ
els permeti afrontar aquests nous
costos. Aquest procés té especial
rellevància en els últims anys als
països capitalistes i principalment
en ciutats amb important potencial turístic i rellevància econòmica.
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La complexa
tasca de
finançar-se
Com aconseguir
el finançament per a
un projecte innovador
i encara poc habitual?
DANIEL RITORT
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La necessitat del finançament
La necessitat que tenen les persones de disposar d’un habitatge és un
fet tan evident que demanaré al lector que m’excusi de la seva justificació. I és tal aquesta necessitat, que estem disposats a dedicar una part
molt important de tots els recursos econòmics que generarem en tota la
nostra vida a cobrir-la. En el cas d’aquelles persones que tenen una renda
per càpita més elevada, també estan disposades a incrementar la seva
despesa en habitatge per a afegir comoditats o elements de confort a la
seva llar, com ara millores a l’equipament del bany i la cuina, maquinària de
climatització, o espais d’oci i descans, com per exemple balcons, terrasses
o solàriums.
El cas és que tant els menys afavorits econòmicament com aquells que
disposen de més recursos, accepten que l’habitatge serà una de les
majors inversions de la seva vida i estan disposats a fer-la.
El problema del finançament apareix quan la necessitat de disposar d’un
habitatge i la capacitat econòmica per a adquirir-lo neixen en moments
diferents. Estem disposats a pagar el cost dels nostres habitatges durant
30 o 40 anys, però no estem disposats a esperar-nos tot aquest temps
perquè ens donin les claus de les nostres llars.
Per a resoldre aquest problema necessitem algú que aboni el preu de
l’immoble, ens en doni les claus perquè puguem satisfer la nostra necessitat de disposar d’un habitatge, i que ens permeti pagar-lo a mesura que
anem generant rendiment econòmic de les nostres activitats econòmiques
o professionals.
En el cas del cohabitatge, aquesta circumstància s’aprecia més encara,
ja que hi opten persones que s’agrupen perquè veuen molt difícil l’accés
a l’habitatge que els agradaria tenir, i utilitzen aquesta fórmula per a
accedir a un habitatge millor del que podrien aconseguir si anessin directament al mercat lliure. En altres paraules, en les comunitats de cohabitatge no sol haver-hi ningú amb el capital suficient per a abonar el preu del
seu habitatge en el moment d’adquirir-lo.
Aquesta circumstància fa que, una vegada resoltes les qüestions arquitectòniques, urbanístiques i administratives, calgui afrontar, abans de
començar la construcció de l’immoble, el repte del finançament.
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La complexitat de finançar el cohabitatge
El finançament és un fet complex, que se sol simplificar mitjançant l’aparició d’entitats financeres i l’estandardització de les operacions.
Les entitats financeres —principalment bancs i institucions de crèdit—
s’encarreguen de formalitzar tots els tràmits administratius i jurídics necessaris, de manera que als compradors d’immobles solament se’ls requereix
per a la signatura d’uns pocs documents que, en la immensa majoria dels
casos, ni tan sols es llegeixen.
L’estandardització de les operacions es basa en efectuar totes les compravendes de la mateixa manera: un individu adquireix la plena propietat d’un
apartament d’un immoble dividit horitzontalment sobre un terreny dividit
verticalment. D’aquesta forma, en ser totes les operacions iguals, els actors
del procés de compravenda solen posar-se d’acord amb poques gestions,
remetent-se contínuament a acords, ja
Divisió horitzontal Acte docupreestablerts, que conformen el que en
mentat a títol públic amb pel
Dret es denomina costum.
qual es divideix un immoble en
diverses i diferents finques regisEn els casos de cohabitatge, ens trobem
trades independents, amb assigque el nostre sistema no s’adapta a
nació a cadascuna d’un coeficient
l’estàndard, ja que no sempre és un individu
de copropietat o participació en el
total de l’immoble. S’inscriu en el
qui adquireix. En el nostre model hi ha dues
Registre de la Propietat.
fundacions que donen suport al projecte
Divisió vertical La propietat
—Fundació Ritort i Fundació Hàbitat 8
vertical és aquella composta per
Impuls— i que adquireixen també immobles;
un edifici amb diversos locals o
no s’adquireix la plena propietat, sinó que,
habitatges destinats al lloguer i
segons la promoció, es pot adquirir el dret
que pertanyen a un o més propietaris. A diferència de la propietat
d’ús, l’usdefruit o la propietat compartida o
horitzontal, no constitueix una
limitada amb la cooperativa; i no sempre es
comunitat de propietaris, però
procedirà a la divisió horitzontal de l’edifici.
els seus amos tenen el deure de
conservar l’immoble en bon estat
Totes aquestes circumstàncies irriten en
i complir les seves obligacions
gran manera els actors del procés, que han
fiscals i administratives.
de modificar els documents estàndard que
utilitzen amb freqüència i als quals presten poca atenció perquè ja se’ls
saben de memòria. En els casos d’immobles en qualsevol varietat de règim
de cohabitatge, en moltes ocasions, els actors han de revisar la normativa,
estudiar a fons la legislació, i després redactar contractes nous ad hoc que
recullin la curiosa casuística pròpia del cohabitatge. Cal tenir en compte
que les entitats financeres solen ser grans organitzacions molt rígides i
burocratitzades, on canviar una coma de lloc genera quinze consultes
jurídiques.
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No hi ha, encara, experts en la matèria que puguin donar solucions de
qualitat de forma ràpida, i tot el procés s’alenteix a l’espera que els departaments jurídics de tots els actors revisin detalladament la documentació
i facin les seves respectives revisions de l’operació.

Un finançament en dues fases
En un model estàndard, una empresa —digui’s promotora— adquireix la
plena propietat d’un solar, sobre el qual projecta la construcció d’un edifici,
i una vegada construït en ven els apartaments per separat a diferents
individus.
L’estàndard de finançament és que la promotora disposi de fons propis
suficients per a la compra del solar i obtingui finançament bancari per
a cobrir el cost de la construcció. D’aquesta forma, el solar, adquirit amb
recursos propis de la promotora, serveix de garantia a l’entitat financera
per a l’obtenció del préstec que finançarà la construcció. Si finalment els
apartaments no es venen, o no s’acaben de
«Per a promocionar
construir per qualsevol motiu, el banc es
queda amb el solar i amb tot el que hi hagi
un edifici d’habiconstruït, per a finalitzar-ne la construcció,
tatges, cal plantejar-se el finançament si fos necessari, i finalment vendre els
apartaments amb l’objectiu de recuperar
de la totalitat del
els diners prestats a la promotora.
projecte en dues
Per dir-ho d’alguna manera, per a fer de
fases: primer la
promotora, una activitat molt lucrativa
compra del solar
d’altra banda, cal disposar, per començar,
dels diners necessaris per a adquirir
i posteriorment
el solar. Si no es disposa dels recursos
el pagament de
econòmics suficients, sortirem del proceles despeses de
diment estàndard, i això implicarà la infinitat
construcció»
de problemàtiques que hem comentat en
el punt anterior.
Per tant, per a ser promotor d’un edifici d’habitatges, cal plantejar-se el
finançament de la totalitat del projecte en dues fases: primer la compra del
solar i posteriorment el pagament de les despeses de construcció.
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La limitació dels recursos propis
En el nostre cas1 calia fer una proposta de finançament que tingués en
compte aquesta limitació: podíem optar, en la problemàtica pròpia del
cohabitatge, al finançament de la construcció, però havíem de reunir els
recursos propis suficients per a pagar, almenys, els estudis urbanístics
previs i el preu del solar.
Això es va solucionar financerament mitjançant el compromís dels socis
de cohabitatge d’efectuar un conjunt de pagaments previs al «lliurament
de claus» —el que en l’argot significa el lliurament de la possessió de
l’immoble per a satisfer la necessitat d’habitatge—, que aproximadament,
es va calcular com el 20% del cost total de l’immoble.
Ara bé, aquesta circumstància resolia la part purament financera, però
generava un problema de tipus sociològic: alguns dels socis podien
no disposar dels recursos econòmics per a accedir a la compra d’un
habitatge, ja que no tothom es pot permetre el luxe de pagar el 20% d’un
habitatge tres anys abans d’entrar-hi a viure.
Aquesta situació és especialment rellevant per la contradicció a la qual
ens sotmet com a model. El cohabitatge apareix, entre altres, com a eina
per a facilitar l’accés a l’habitatge de qui té
«Per al tipus d’usuari problemes per a accedir-hi, però expulsa
d’aquesta possibilitat els qui no tenen
del cohabitatge, tot
allò que sigui suscep- estalvis suficients per a fer un desemborsament inicial, com menys exigent, que són
tible de portar el
precisament els que més ajuda necessiten
prefix “auto-” sempre per a accedir a un habitatge.
té una aparença més
Desgraciadament, no hem estat capaços de
positiva»
donar una resposta satisfactòria a aquest
dilema, i alguns socis que no han disposat
dels estalvis suficients per a fer el desemborsament inicial, han hagut de
renunciar a formar part de la promoció. Se’ls respecta l’antiguitat quant
a la inscripció a la cooperativa, i seran convidats a formar part de futures
promocions amb els avantatges que els concedeixi aquesta antiguitat,
però no podran formar part d’aquesta primera promoció.

1 — Veure l’experiència de Llacuna 39,
p. 58.
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El finançament bancari
Una vegada assegurada la capacitat econòmica suficient per a la compra
del solar, vam tractar de negociar amb entitats financeres per al finançament de la construcció.
Per a això, abans de res, vam prendre consciència de les circumstàncies
sociològiques dels participants en el cohabitatge: molts d’ells són, per
motius purament ideològics, molt poc inclinats a tractar amb entitats financeres perquè les consideren culpables directes —i en alguns casos fins
i tot beneficiàries— d’alguns dels problemes més greus que ens afecten
com a societat —i, en la humil opinió de qui escriu, no els falta raó en
algunes de les seves crítiques.
Això ens acostava al segon dilema: no volíem fer tractes amb entitats
financeres, però no teníem la capacitat de dur a terme el projecte sense
elles. Al final, la necessitat ens va empènyer a la solució d’aquest dilema:
hi hauria finançament bancari.
Ara bé, no tots els bancs són iguals, almenys referint-nos al màrqueting,
i per tant ens vam inclinar per buscar un finançament que s’ha denominat
«banca ètica», la banca que fa bandera del seu compromís social.
A Catalunya considerem que hi ha tres intermediaris financers, amb
capacitat econòmica suficient, que puguem considerar dins d’aquesta
categoria: Triodos Bank, Fiare i Coop57. Ens vam reunir amb els tres, i l’únic
que va semblar tenir interès en el projecte va ser Fiare, encara que amb
algunes reserves.

El finançament social i solidari
El finançament popular té dos avantatges respecte del finançament
bancari. El primer és que el prestador és menys exigent, i per tant ens dona
més marge per a fer i desfer segons el nostre lliure albir.
El segon és merament estètic, però profund, i és que per al tipus d’usuari
del cohabitatge, tot allò que sigui susceptible de portar el prefix «auto»
sempre té una aparença més positiva. L’organització és una cosa perversa,
planificada pels poderosos —«ells», els que fan qualsevol cosa per a
lucrar-se— mentre que l’autoorganització és una cosa positiva, sorgida
espontàniament de les classes populars —«nosaltres», els que perseguim
el bé comú»; la construcció és allò que fan «ells», mentre que l’autoconstrucció és el que farem «nosaltres». I amb el finançament passa
exactament el mateix. Per què demanar-los finançament a ells si podem
autofinançar-nos?
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Dit això, cal dir també que no érem conscients de la capacitat real que
tenien els nostres veïns per a autofinançar-nos. Podia ser que coincidissin
en el nostre interès pel bé comú, i que cobrissin les nostres necessitats
de finançament, però si no hagués sigut el cas, hauríem hagut de recórrer
al finançament bancari. Ells, finalment, són els que tenen una extensíssima
xarxa d’oficines bancàries, capaces de captar els estalvis dels nostres
veïns per a prestar-nos-els a nosaltres.

La garantia
Per a obtenir finançament cal oferir una garantia, és bàsic: jo et presto,
però, i si no em retornes els diners? La garantia és el que succeeix en el
cas que el prestatari no retorni al prestador els diners prestats en el termini
convingut.
L’estàndard és senzill: si no et retorno els diners em lleves l’immoble,
el vens i recuperes els teus diners. Així, quan els deutors són propietaris
de ple dret dels seus immobles, els bancs els arrabassen la propietat per
a vendre-la i recuperar els seus diners.
Ara bé, en el cas del cohabitatge, i depenent de la modalitat, els usuaris
tenen el dret d’ús, l’usdefruit, o a vegades la propietat compartida o
limitada amb o per la cooperativa. Per tant,
el banc com a garantia dels seus préstecs
«L’aversió al risc
només podrà expropiar aquest dret.
dels intermediaris
En teoria no hauria de ser gaire diferent del
financers és el
model estàndard tradicional. Per a què vol
principal repte que
algú comprar un habitatge? En la immensa
tindrà el cohabimajoria dels casos, per a utilitzar-lo directatge per a poder-se
tament o per a cobrar un lloguer a algú
desenvolupar en els
per usar-lo. Llavors, si en lloc de comprar
la plena propietat d’un habitatge comprem
pròxims anys»
el dret a usar-lo, quina diferència hi ha?
La diferència és veritablement poca, però quan es discuteix sobre
aquestes qüestions sempre sol haver-hi algun jurista a prop. I quan els
juristes ens fiquem en aquests vespers, perquè passa el que passa,
finalment, és que hem de justificar els nostres honoraris, i d’una petita
diferència que podria passar inadvertida, fem la més gran dissertació
acadèmica, la qual cosa acaba per disgustar els serveis jurídics de les
entitats financeres.

68

MODELS JURÍDICS / FINANÇAMENT

La banca és un sector molt tradicionalista, no li agraden els experiments.
Segurament perquè tampoc s’ho pot permetre. Cal tenir en compte que
els diners que els demanarem prestats no són seus, sinó dels seus clients,
i aquests no acceptaran perdre els seus estalvis perquè el banc hagi estat
jugant al cohabitatge.
I aquesta aversió al risc dels intermediaris financers és, justament,
el principal repte que tindrà el cohabitatge per a poder-se desenvolupar
en els pròxims anys. —DANIEL RITORT
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Les cooperatives
d’habitatge
Desenvolupament
de l’objecte social
Com a resposta a la dificultat màxima per accedir
a l’habitatge, sorgeixen algunes alternatives, com
la cessió de l’ús, que intenten afavorir aquest accés
amb models que parteixen d’un canvi de paradigma:
l’habitatge passa a ser un bé d’ús, no especulatiu,
que es concep amb valors com la coresponsabilitat,
el sentit col·lectiu, l’ajut mutu i la transparència en
la gestió.
MIGUEL BORREGO
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Les cooperatives d’habitatges a
Catalunya estan regulades per la Llei
12/2015, de 9 de juliol, de la Llei de
cooperatives de Catalunya i, en concret,
pels articles 122 a 127. L’article 122, sobre
l’objecte, estableix el següent:

Les formes de compra i lloguer han estat
les fórmules més utilitzades, amb l’existència d’una cultura basada en l’habitatge
en propietat amb una residual cultura
del lloguer.
No obstant això, en els últims temps
d’altres models alternatius d’accés
a l’habitatge han començat a sorgir.
La cessió de l’ús seria un d’aquests
possibles models alternatius.

«Objecte
1. Són cooperatives d’habitatges les que
tenen l’objecte de procurar a preu de cost
habitatges, serveis o edificacions complementàries a llurs socis, organitzar-ne l’ús
pel que fa als elements comuns i regular-ne
l’administració, la conservació i la millora.

És una realitat que moltes persones, per
a tenir un lloc on poder viure, han de
destinar percentatges molt grans de la
seva renda i hipotecar-se (concessió d’un
préstec amb garantia hipotecària) durant
molts anys que representen una gran
part de la seva vida. D’altres, simplement,
no poden accedir a l’habitatge perquè
no tenen capacitat econòmica suficient
per fer aquest pas i, per tant, no poden
comprar ni llogar un habitatge, com
és el cas dels joves que no es poden
emancipar, convertint el dret a l’habitatge,
com a principi fonamental de satisfacció
d’una necessitat bàsica humana, en una
qüestió de declaració formal i que no es
garanteix, plenament, a la pràctica.

2. Les cooperatives d’habitatges poden
adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i,
en general, dur a terme totes les activitats
necessàries per a complir llurs objectius
socials.
3. Les cooperatives d’habitatges també
poden tenir per objecte la rehabilitació
d’habitatges, de locals i d’edificacions i
instal·lacions complementàries per a destinar-los a llurs socis, i també la construcció
d’habitatges per cedir-los als socis
mitjançant el règim d’ús i gaudi, bé per a
ús habitual i permanent, o bé per a descans
o vacances, o destinats a residències per a
persones grans o amb discapacitat.»

Davant d’aquestes situacions sorgeixen
alternatives, com la cessió de l’ús, que
intenten afavorir el referit accés a l’habitatge amb models que parteixen d’un
canvi de concepció d’aquest com a bé
d’ús, no especulatiu, amb l’aplicació de
valors com la corresponsabilitat, el sentit
col·lectiu, l’ajut mutu i la transparència
en la gestió.

En línies generals, tractant sobre els
habitatges cooperatius, es considera el
sistema de cessió de l’ús i de propietat
com les dues formes de desenvolupar
l’objecte de la cooperativa d’habitatges.
Tradicionalment, el sistema de provisió
d’habitatges s’ha anat regint, majoritàriament, per un sistema de tinença de
propietat privada en lliure mercat amb
la compra com a model més usual d’accés
a l’habitatge.

Aquest nou model alternatiu de cessió
de l’ús seria una nova forma d’accedir a
un habitatge basada en els principis del
cooperativisme. Es tractaria d’un sistema
en què, partint de la propietat coope-
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de capital inicial assumible per al soci
cooperativista, que es pot recuperar en
el moment de deixar l’habitatge, amb
el corresponent pagament de quotes
mensuals molt més econòmiques que les
que existeixen en el mercat general dels
arrendaments i amb un control permanent
de la qualitat i el manteniment periòdic de
l’habitatge, desenvolupant, finalment, un
projecte de convivència social plenament
participatiu i de caràcter solidari.

rativa, es produiria una cessió de l’ús d’un
habitatge a llarg termini. Aquest sistema
se situaria entre la propietat i el lloguer
d’un habitatge amb una major estabilitat temporal i seguretat i amb un cost
assequible. No existiria en aquest model
la transitorietat que té l’arrendament o els
problemes d’accés que té l’habitatge en
propietat.
Les cooperatives d’habitatge
tradicionals

Aquests models de cessió de l’ús de
l’habitatge funcionen des de fa moltíssims
anys, amb èxit, a diversos països com
Dinamarca (anomenat model Andel),
Suècia, Alemanya, Canadà i Uruguai.

Les cooperatives d’habitatge han desenvolupat tradicionalment una activitat
de construcció i gestió d’habitatges de
propietat per als seus socis.

«Aquests models de
cessió d’ús de l ’habitatge
funcionen amb èxit des
de fa moltíssims anys en
diversos països»

Partint d’aquest model, amb bons
resultats, es persegueix desenvolupar
una fórmula nova d’accés a l’habitatge
mitjançant la cessió de l’ús a molt llarg
termini (inclús indefinidament) amb
l’objectiu de poder donar una resposta
millor a les necessitats d’habitatge d’una
gran part de la població. Les característiques d’aquest model cooperatiu
són diverses, i se’n poden destacar les
següents:

Marc legal específic
Respecte al marc legal específic que
afecta les cooperatives d’habitatges,
cal dir que, a Catalunya, tal com s’ha
mencionat a l’inici d’aquest article, estan
regulades per la Llei de cooperatives de
Catalunya. L’article 123.3 afegeix al 122,
que:

— L’edifici construït per la cooperativa, sense una finalitat lucrativa, seria
propietat d’aquesta.
— Es persegueix per a la societat cooperativa un preu dels habitatges més ajustat
i sense les usuals variacions de valor que
es produeixen en un mercat, on impera,
de manera generalitzada, l’especulació.

«La cooperativa pot adjudicar i cedir als
socis, mitjançant qualsevol títol admès
en dret, la plena propietat o el ple ús dels
habitatges, els locals o les instal·lacions
i les edificacions complementàries. Si en
manté la propietat, els estatuts socials han
d’establir les normes d’ús i els drets i les

— Amb aquest sistema de cessió d’ús
–alternatiu– es vol aconseguir l’accés
dels ciutadans a un habitatge de qualitat,
mitjançant la cessió d’aquest a llarg
termini (en règim d’ús), amb una aportació
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obligacions dels socis i de la cooperativa,
i poden regular la possibilitat que el dret
d’ús de l’habitatge o el local sigui cedit a
socis d’altres cooperatives d’habitatges
que tinguin establerta aquesta modalitat
o sigui permutat amb aquests».

cooperativa promourà habitatges per a
cedir l’ús als socis— contracte específic
entre la cooperativa i el soci d’adjudicació de l’ús de l’habitatge concret —la
cooperativa és la que ostenta sempre la
propietat dels habitatges— i contracte
de prestació de serveis de manteniment
dels habitatges.

Per tant, la mateixa Llei ja permet, amb
gran amplitud, que aquestes cooperatives
d’habitatges puguin tenir per objecte la
construcció d’habitatges per cedir-los
als socis mitjançant el règim d’ús i gaudi
(utilitzant qualsevol títol admès en dret).

Es tractaria d’un contracte onerós, perquè
existeixen contraprestacions per part del
soci per a obtenir el dret d’ús, com les
aportacions inicials a la cooperativa, que
serien reemborsables en cas de baixa,
els pagaments periòdics, que deriven
d’aquesta obtenció de l’ús permanent,
i les pròpies del manteniment dels
habitatges.

No obstant això, cal dir que no regula
l’esmentat dret d’ús i gaudi deixant
que siguin els estatuts socials de cada
cooperativa (de manera obligatòria) els
que estableixin les condicions d’aquest
exercici concret amb els drets i obligacions dels socis.

— L’existència i permanència del dret de
l’ús resta condicionada al manteniment
d’aquesta condició de soci en el temps
amb el corresponent compliment de totes
les obligacions, en general, que li són
pròpies i concretament les de pagament
de les quantitats establertes estatutàriament i contractualment tant inicials com
periòdiques.

En conseqüència, una de les primeres
Qüestions per debatre seria la naturalesa
jurídica o el règim jurídic aplicable a
aquesta relació entre la cooperativa i els
socis quan es produeix una cessió d’us
i gaudi.

— La cessió de l’ús serà normalment
indefinida o per un temps molt llarg.

Bàsicament, la cessió de l’ús es podria
configurar com un dret real o com una
obligació de caire personal o obligacional
(similar, per exemple, a la del contracte
d’arrendament).

— El soci (titular del dret d’ús) es
podrà donar de baixa en el moment
que decideixi, complint les condicions
establertes estatutàriament (per aplicació
del principi cooperatiu de lliure adhesió
i baixa voluntària).

El sistema de cessió de l’ús
Com a anàlisi prèvia a la configuració
esmentada es podrien establir les característiques essencials d’aquest sistema de
cessió de l’ús, que serien les següents:

— La cooperativa tindria d’altres obligacions relacionades amb el manteniment
d’habitatges.
— No es podria cedir ni gravar el dret
d’ús, excepte en les situacions previstes
estatutàriament de manera limitada.

— Podrien intervenir-hi diversos
contractes conformant un contracte
complex: de societat —s’estableix que la
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l’ús és la inseguretat jurídica que pot
provocar.

La cooperativa pot cedir, per tant, als
socis, mitjançant qualsevol títol admès en
dret, l’ús dels habitatges, els locals o les
instal·lacions i les edificacions complementàries.

Com dèiem abans, es deixa en mans
de les cooperatives i dels seus estatuts
socials la regulació pràctica d’aquest
sistema.

Donat que aquest sistema no té una
regulació legal específica a la llei de
cooperatives referida, que només defineix
alguna nota bàsica —com que la cooperativa manté la propietat dels habitatges
i que cedeix l’ús ple als socis— caldria
optar per alguna de les possibles configuracions legals abans esmentades
(dret real o dret obligacional).

Com a conseqüència de l’aspecte
esmentat es poden produir problemes
d’interpretació jurídica o inclús de
qualificació registral a l’hora d’inscriure
els estatuts socials constituents de la
cooperativa o de les seves modificacions. Podria ésser convenient que la Llei
de cooperatives de Catalunya regulés
aquest sistema, almenys en el seus
aspectes bàsics.

La cessió de l’ús, com a dret real,
estaria regulat pel Codi Civil català i el
tractament com a tal implicaria enquadrar
el dret amb les seves característiques
pròpies dins d’aquesta regulació general
prevista. Això comportaria, entre altres
obligacions, procedir a la realització
de la divisió horitzontal o l’atorgament
d’escriptura pública i inscripció en el
Registre de la Propietat.

Aspectes com el finançament, per part
d’entitats de crèdit, dels projectes de
construcció cooperatiu poden condicionar, igualment, decisions, com la
d’establir la divisió en propietat horitzontal de l’edifici, malgrat que el sistema
utilitzat fos el de cessió de l’ús.
Igualment, pot tenir incidència en la
fórmula adoptada per la cooperativa
(cessió de l’ús o adjudicació en propietat)
el fet que el terreny per a construir hagi
estat adquirit a preu de mercat o hagi
estat cedit per l’Administració pública
mitjançant, per exemple, el dret de superfície.

Igualment, seria possible entendre la
cessió de l’ús, com un dret de naturalesa
obligacional, amb característiques
certament complexes i que podria
regular-se amb moltes similituds amb
el dret real d’ús, però també podria
regular-se, depenent de les característiques de la cessió, amb les combinacions
del contracte de societat, de prestació de
serveis o d’arrendament.

La repercussió sobre el valor final dels
diferents departaments de l’edifici pot
dificultar l’elecció d’una determinada
fórmula (cessió en ús o adjudicació de
la propietat), perquè les aportacions
dels socis per al finançament de la
construcció seran molt diferents, essent
més factible, en principi, combinar la
cessió de l’ús i el pagament d’una quota
mensual amb l’abonament d’una quantitat

Aquesta catalogació comportaria, entre
d’altres, la no necessitat de realitzar la
divisió horitzontal, d’atorgar-se escriptura
pública i d’inscriure, per tant, el dret d’ús
al Registre de la Propietat.
Una conseqüència d’aquesta falta de
regulació del sistema vist de cessió de
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inicial que pot ésser recuperable amb
la baixa com a soci, en els casos en què
el terreny té un cost nul o molt reduït.
Normalment, es tractarà de situacions
en què l’Administració pública ha intervingut (mitjançant concursos públics,
etc.) facilitant a les cooperatives el sòl
necessari per a construir.

ponent. D’aquesta manera es facilita
molt l’accés a l’habitatge alhora que
per a l’Administració pública pot ésser
un bon instrument per a aconseguir les
seves finalitats socials específicament en
matèria d’habitatge utilitzant patrimoni
propi sense perdre’n la propietat i amb
una inversió (cost de l’edificació) que
suporta un tercer (la cooperativa).

«Al final d’un període
de 75 anys —prorrogables 15 més— l’edifici
reverteix a l’Administració, quedant en
propietat d’aquesta
última»

Transmissió d’habitatges
Respecte a la transmissió d’habitatges, en general, l’article 125 de la llei
esmentada estableix el següent:
1. La cooperativa gaudeix del dret de tanteig
per a poder oferir habitatges als socis
expectants, per rigorós ordre d’antiguitat
de la data d’ingrés en el cas de transmissió
en vida d’habitatges i de locals abans que no
hagin passat cinc anys d’ençà del lliurament
de l’habitatge, o un termini superior si ho
indiquen els estatuts socials o els convenis
amb entitats públiques per a l’adquisició
de sòl.

El sistema de cessió del dret de superfície (dret real) permet, en aquests casos,
que es pugui construir, sense repercussió
(pràcticament) del valor del terreny sobre
el cost final de l’edificació. En aquests
casos es tracta de cessions del sòl per un
temps determinat (per exemple, 75 anys
prorrogable per 15 més).

2. El preu de tanteig ha d’ésser igual a la
quantitat desemborsada, incrementada
amb la revaloració que hagin experimentat
d’acord amb l’índex de preus de consum del
sector durant el període comprès entre les
dates de les aportacions parcials i la data
de transmissió dels drets sobre l’habitatge
o el local.

Aquesta fórmula permet, com es deia
abans, que els socis hagin de fer aportacions inicials a la societat relativament
baixes que es poden recuperar en cas de
finalització de l’ús amb la corresponent
baixa societària.
Al final d’aquest període l’edifici reverteix
a l’Administració, quedant en propietat
d’aquesta última. La cooperativa, durant
aquest termini, és la propietària de
l’edifici i cedeix l’ús dels diferents departaments (pisos, etc.) als socis pel temps
que a la vegada té cedit l’esmentat
dret per l’Administració pública corres-

3. El dret d’adquisició preferent a què es
refereix l’apartat 1, en les mateixes condicions de preu, s’aplica també en el cas que
es vulguin transmetre els drets del soci
referents a l’adquisició de la plena propietat
de l’habitatge o el local.
4. Si transcorren tres mesos des que el soci
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comunica a la cooperativa el propòsit de
transmetre els seus drets sobre l’habitatge i
cap soci expectant no ha fet ús de la preferència, el soci transmissor queda facultat
per a transmetre’ls a terceres persones que
no en siguin sòcies.

Així, es podria regular pels Estatuts
Socials que l’exercici del dret de
tanteig, en el cas de transmissió inter
vivos d’habitatges i de locals, és pugui
practicar abans que no hagi passat un
període de temps superior a cincs anys
d’ençà del lliurament de l’habitatge
(és a dir un termini superior als cinc anys
establerts legalment com a mínim).

5. Si el soci, incomplint el que estableix
l’apartat 1, transmet a terceres persones
els seus drets sobre l’habitatge o el local
i algun soci expectant vol adquirir-los, la
cooperativa pot exercir el dret de retracte.
En aquest cas, el comprador ha de desemborsar el preu que estableix l’apartat 2,
incrementat amb les despeses necessàries
i útils fetes en l’habitatge venut, i el soci
transmissor s’ha de fer càrrec de les
despeses del contracte i de qualsevol altre
pagament legítim fet per a la venda.

Altres condicionants són l’establiment
del preu en el cas de tanteig o retracte.
Per tant, existeixen clares limitacions
a la transmissió de drets com el de la
propietat per adjudicació. Normatives
diferents de l’específica de cooperatives,
com les que regulen la protecció oficial
dels habitatges —en cas de construcció
amb aquest règim— podrien condicionar i limitar temporalment, també, les
referides transmissions futures per part
dels socis adjudicataris.

6. El dret de retracte pot ésser exercit en el
termini d’un any d’ençà de la inscripció de
la transmissió en el Registre de la Propietat
o, si no hi ha estat inscrita, en el termini
de tres mesos d’haver-se’n assabentat el
retractor.

Existeixen fórmules mixtes que incorporen en els seus Estatuts Socials els
objectes socials propis de la cooperativa
d’habitatges i de consumidors i usuaris
(integrals), preveient serveis comuns
futurs als socis o unitats de convivència
relacionades amb aquests (subministraments, etc.).

7. El que estableixen els apartats 5 i 6 no és
aplicable a les transmissions fetes a favor
dels descendents o dels ascendents, a favor
del cònjuge, en cas de separació o divorci,
o entre parelles de fet.

D’altres possibles opcions podrien
consistir en adjudicacions en propietat
als socis dels diferents departaments de
l’edificació amb les limitacions de transmissions corresponents previstes a la
Llei de cooperatives i als Estatus Socials,
abans referits, conservant la cooperativa la plena propietat d’espais comuns
(locals, etc.) dels quals podria cedir l’ús
als socis, mantenint-se, en qualsevol
cas, l’activitat de la cooperativa respecte
als aspectes relacionats amb el consum

8. En el cas de baixa dels socis, les deduccions regulades per l’article 35 es poden
detreure dels fons lliurats per finançar
el pagament dels habitatges o els locals,
d’acord amb el que determinin els estatuts.»

Per tant, vistes aquestes limitacions
generals a la transmissió d’habitatges,
cal dir que hi estarien incloses les que
afecten a l’adjudicació al soci de la plena
propietat.
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2. Els estatuts socials poden regular
l’existència d’assemblees de fases o blocs,
a les quals es poden delegar competències
de l’assemblea general, excepte en els
assumptes que afectin tota la societat o
la responsabilitat del patrimoni general
o dels altres patrimonis separats, o els
drets o les obligacions dels socis no
adscrits a la fase o al bloc respectius».

dels socis. D’aquesta manera la societat
cooperativa continuaria desenvolupant
el seu objecte social en el temps i no es
produiria la seva possible dissolució, una
vegada realitzades les adjudicacions als
esmentats socis i transcorregut el temps
establert legalment.

«Les limitacions a la
transmissió d’habitatges pretenen evitar
l’especulació sobre ella
en el futur i assegurar la
pervivència dels valors
de la cooperativa»

Per últim, és necessari puntualitzar que
tant en la cessió de l’ús com en l’adjudicació en propietat són aplicables les
característiques, principis i tècniques
pròpies de construcció del cohousing.
El projecte d’edificació pretén ser sense
ànim de lucre, transparent, democràtic,
plenament participatiu (convivència
social) i de caràcter solidari, evitant,
i gràcies a les limitacions de transmissió
exposades, evitar possibles especulacions futures sobre l’habitatge cedit en
ús o adjudicat en propietat.

Això no obstant, cal remarcar que existeix
l’opció que la cooperativa pugui establir,
estatutàriament, l’existència de fases. En
aquest cas la societat roman, també, en
el temps.
L’article 126 de la Llei de cooperatives
de Catalunya regula «la possibilitat
d’existència de fases» i diu literalment
el següent:

—MIGUEL BORREGO

«1. En el cas de les cooperatives d’habitatges, els estatuts socials poden regular
que la construcció de cada fase o bloc es
faci amb autonomia de gestió i patrimonis
separats, sense que els socis no integrats
en cada una de les promocions es vegin
responsabilitzats per la gestió econòmica
dels altres. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal que es porti una comptabilitat
independent, sens perjudici de la comptabilitat general de la cooperativa i, en tot
cas, abans s’ha de fer constar expressament
davant les terceres persones amb qui s’hagi
de contractar.
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Ara que ja saps qui som, què i com ho fem, et convidem a
compartir les experiències viscudes en la nostra cooperativa.
Si us pregunteu com viviu, la resposta molt probablement és
que ho feu en una comunitat de veïns, sigui en un bloc de
pisos o en una urbanització, on d’entrada no coneixeu a ningú.
I si us pregunteu si heu tingut alguna experiència de viure en
comunitat, possiblement afirmareu que la de viure en família.
El que passa és que no heu triat amb qui heu crescut i viscut
fins que vau marxar de casa. En fi, les nostres amistats i afinitats
s’estableixen durant les nostres vides en algun entorn social,
sigui a l’escola, a la feina, en algun club, etc. No obstant això,
normalment vivim en les nostres llars, en una comunitat de veïns
on no hem triat les nostres afinitats per endavant.
Al contrari d’aquest model de veïnatge habitual, la vida en un
edifici col·laboratiu ens presta l’oportunitat de conèixer les
persones del nostre futur entorn i construir-lo amb elles conjuntament.
D’entrada compartim uns mateixos valors —per exemple:
compartir, reduir, reusar i reciclar— que ens permeten de partir
d’una base comuna per anar cap al model d’habitatge col·laboratiu. Treballarem plegats durant quatre o cinc anys, establirem
vincles i compartirem afinitats, idees i habilitats que ens seran
molt útils en la nostra vida futura compartida.
Per això establirem de forma consensuada el nostre marc
regulatiu que estableixi les regles de joc, basades en la llei de
les cooperatives. Treballarem braç a braç en les nostres comissions tècnica, econòmica, jurídica i de vida en comú.
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Posarem a disposició canals de comunicació que permetin
evitar conflictes i, si es produeixen, resoldre’ls. I si al final creus
que no encaixes amb les persones amb les quals compartiràs
la nova comunitat, te’n podràs anar i recuperaràs tots els diners
que has invertit, venent el teu pis a una altra persona membre
de la cooperativa.
Doncs, ara t’explicarem com hem viscut tot això fins al moment
actual.
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Una
experiència
única

El meu camí personal
cap a coHousing
Barcelona

Quin és el meu projecte de vida? Crec que el meu
projecte de vida serà a partir d’ara ser feliç. Per a
aquest projecte necessito valorar la base principal,
que és invertir part del meu temps a assegurar que
tindré la resta de la meva vida allò que és fonamental
i bàsic: un habitatge còmode i assequible, una renda
ajustada per a assumir despeses, com l’alimentació,
i un mòdic racó per alguns capricis.
El que explicaré a continuació és un resum del meu
record del primer any de vida de la nostra cooperativa coHousing Barcelona. Ho definiré com un any
de continu aprenentatge sobre el món cooperatiu i
el cohabitatge.
JOANA PUIG

Publicat prèviament a Tómate un
café conmigo. Joana Puig. Barcelona:
Seriprint, 2012.

81

COHOUSING BARCELONA

Estem submergits de ple en la globalització, tenim accés a la informació sobre tot i sobre tots, cultures diferents barrejades en
una convivència diària, experiències narrades per semblants en
multitud de camps diferents, conscients que l’ésser humà busca
respostes en gairebé totes les incògnites que la nostra pròpia existència planteja. Des de l’antiguitat es lluita per descobrir el secret
de la felicitat i existeixen infinitat d’iniciatives que ens permetrien
millorar com a societat.
Per la meva pròpia experiència en aquesta cerca, he après que l’única
cosa que limita la meva existència és precisament el que la marca,
el temps, per la qual cosa aquest es converteix en un tresor molt
més valuós que qualsevol altre perquè és limitat. El meu naixement
va marcar ja que aquest temps s’acabaria...
El meu un altre gran tresor és el diàleg, en el sentit més ampli i perfecte que la paraula pugui tenir. Primer vaig aprendre a dialogar de
manera sincera amb mi mateixa —pot semblar fàcil però potser és
el que em va resultar més difícil— i sobre la base d’aquesta sinceritat vaig poder establir diàlegs en el meu entorn que em permetien
percebre de forma molt satisfactòria la relació que hi tenia.
Vaig pertànyer a un Grup d’Ajuda Mútua (GAM), en el qual vaig
aprendre a dialogar des de la base de l’escolta, el respecte i la tolerància. Saber dialogar em permetia establir comunicacions més
profundes i conèixer millor les persones amb les quals em relacionava.
Hi ha mil formes de relació amb el meu entorn i amb la societat.
Soc un ésser dotat de tot el necessari per a fer-ho. Tinc els meus
sentits per a poder apreciar tot el que m’envolta, per a poder escoltar el que em vulguin explicar, música per a delectar-me, soroll
per a potser molestar-me; puc olorar perfums o escombraries; puc
percebre la suavitat d’una carícia o la duresa d’un cop; puc gaudir
d’un sol espectacular o fugir d’un núvol de tempesta; puc assaborir
les més dolces postres o notar l’amargor de la fel; puc sentir crits
d’alegria o de sofriment, divertir-me i que el riure aporti la frescor, naturalitat i espontaneïtat que enforteixin més encara tota la
mescla i, sens dubte, puc utilitzar el meu temps i el meu diàleg per
a compartir totes aquestes sensacions amb els altres.
Utilitzo el meu temps de treball productiu per a poder tirar endavant les meves necessitats més bàsiques i seria perfecte que per
aquest treball no només em remuneressin econòmicament, sinó
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que aquest també m’enriquís personalment. Per a mi és difícil dir
que és així, doncs és el que em surt més car.
En aquesta faceta de la meva vida el diàleg permetria millorar o
resoldre situacions de conflicte que es produeixen pel fet de competir i obtenir els màxims beneficis possibles. És bàsic comprendre
i assimilar que, igual que jo, totes les persones emprenen en les
seves feines temps, i que el de totes té el mateix preu encara que
no es pagui igual.

Què passa amb aquest temps?
La resposta és molt senzilla: se’ns en va. Per això cal plantejar-se
què és el que volem fer quan siguem grans i fa falta articular un
projecte de vida madura que es manifestaria en una vellesa activa.
Aquest plantejament neix de la meva experiència respecte a la vellesa dels meus familiars, d’observar la seva arribada a la vellesa
amb acceptació però sense il·lusió. És veritat que no puc generalitzar perquè, sens dubte, depèn també de si han sabut conservar i
promoure les il·lusions que hagin tingut durant la seva maduresa.

«El meu plantejament
neix de la meva
experiència respecte
a la vellesa dels meus
familiars, d’observar
la seva arribada a la
vellesa amb acceptació però sense
il·lusió»

Penso que la falta d’il·lusió també pot
respondre, en la majoria dels casos en
generacions passades, al fet d’arribar a
la vellesa i compartir-la amb la parella
després d’haver compartit pràcticament
tota la vida de manera integral i havent
dipositat la confiança en ell o ella, i que
en cas de tenir descendència, aquesta
gestionaria les necessitats de cura i companyia.

Aquest pensament, comú en el passat,
va ser abonat per una societat amb uns
patrons totalment oposats als actuals. En primer lloc, per la incorporació de les dones a l’àmbit laboral deixant una mica de banda el
paper matriarcal a la llar que exercien i que incloïa la cura de fills
i avis de la família. No entro a valorar si aquest canvi de patró va
ser positiu o negatiu, però és una realitat. També és una realitat
que el patró de família convencional com a unitat de convivència
es manté, però sempre condicionat al fet que es mantingui el rol
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de parella estable —matrimoni o parella de fet— amb criança o no
de fills. Una altra realitat existent és la del rol individualitzat de
persones que viuen soles —singles— perquè així ho han triat o perquè
simplement no tenen parella estable. I una darrera realitat, és el
rol de les persones, majorment joves, que trien compartir habitatge
bàsicament per a poder compartir despeses.
Qualsevol d’aquestes realitats és tan vàlida com d’altres que es
poguessin plantejar, sobretot quan els individus som capaços de
sentir-nos feliços i integrats en elles.
Passa, però, que en la maduresa se’m plantegen preguntes que
m’agradaria que responguéssim entre tots. Què passa quan va
passant el temps i no podem mantenir el nostre rol habitual pel
motiu que sigui? Per exemple, enviduem (una solitud no buscada)
o anem a viure sols (solitud buscada —per sempre?—) o compartim
habitatge (amb joves?, amics?, família?, per problemes de salut o
de mobilitat?).
Una altra pregunta que se’m planteja és: quin és el meu projecte
de vida? Un dia, navegant per internet, em va venir una mica la
resposta. Crec que el meu projecte de vida serà a partir d’ara ser
feliç —en certs moments, per descomptat. A la meva edat no vull
una utopia. Hi he pensat molt i serà el meu projecte base. Si una
cosa he après és que amb aquesta base és molt més fàcil aprofitar
les coses bones que la vida et pugui oferir, des de la infelicitat assumida és gairebé impossible.
Per a aquest projecte necessito valorar el fonament principal, que
és invertir part del meu temps a assegurar que tindré allò que és
fonamental i bàsic la resta de la meva vida: un habitatge còmode i
assequible; una renda ajustada per a assumir despeses, com l’alimentació, i un mòdic racó per a alguns capricis, per a obsequiar,
per a viatjar, etcètera.
No detallaré aquí el que jo crec que ha de ser una renda mínima
de vida. Precisament es tractaria de valorar-ho juntament amb un
grup de persones, en cas contrari seria totalment subjectiu.
Un altre repte en aquest projecte és plantejar-me, des del coneixement de la solitud —no en un sentit negatiu, sinó real—, si el que
desitjo per al meu futur és mantenir aquesta independència, intimitat, comoditat de no sentir-me qüestionada, ni que ningú valori
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la meva forma de vida, encara pensant que serà possible mentre
mantingui la meva salut i les meves aptituds per a valer-me per
mi mateixa, o com a persona sociable, amb inquietuds culturals,
familiars i solidàries. Prefereixo planejar aquest futur immersa en la
voluntat de compartir tot això amb un grup que cregui en el mateix
projecte i que em faci sentir el seu suport voluntari, renunciant jo
a ocupar-me només de la meva persona
«Quin és el meu
i invertint —tant econòmicament com
projecte de vida?
socialment— en la millora del grup, la
meva energia i il·lusió.
Ser feliç. Serà el

meu projecte base.
I assegurar el que és
fonamental i bàsic:
un habitatge còmode
i assequible»

De la mateixa manera, penso que caldria
invertir també en el futur de pròximes
generacions que puguin integrar aquest
model o projecte, involucrant-hi també organismes oficials —ajuntament,
Generalitat, societat civil, etc.— perquè promoguin i subvencionin aquestes
iniciatives que poden revertir en un estalvi a l’Estat. El deure de
l’Estat és garantir els serveis socials de dependència de les persones
en la seva vellesa, sense deixar l’exercici d’aquest dret en mans de
les famílies —en el cas que se’n tingui— i alliberant generacions
de joves perquè puguin fer lliurement la seva vida, sense que això
suposi desprendre’s de la seva relació amb els seus pares, al contrari, ajudant-los i col·laborant voluntàriament en el seu projecte.
La voluntat sempre actua amb més força que el deure.

Com s’inicia un projecte de vellesa activa?
A través d’un amic vaig poder participar en una gravació per a la
televisió en línia Newscat, hi vaig poder parlar una mica del meu
projecte i vaig conèixer Juli Carbó i Ingo von Sundahl, tots dos amb
experiència en el cohabitatge. Vem col·laborar en diverses gravacions
sobre diversos temes i vem tenir reunions en les quals continuàvem
desenvolupant el nostre interès en el tema del cohabitatge.
Vaig començar a informar-me dels projectes que ja existien a Espanya
—amb poca incidència en aquell moment; hi havia més experiències
a Europa— i vaig anar convencent-me que em sentia identificada
i il·lusionada amb la idea d’involucrar-me en un projecte similar.
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Al juny d’aquell mateix any, en Juli em va proposar formar part del
Consell Rector de la cooperativa de cohabitatge que formaríem amb
els altres actuals membres, amb la voluntat de difondre el model i
aconseguir dur a terme un projecte real, innovador i participatiu
en el qual la nostra iniciativa, treball voluntari i constància fossin
el millor capital per a aconseguir-ho.

El 2016 vam constituir coHousing
Barcelona
El que explicaré a continuació és un resum molt ràpid del meu
record del primer any de vida de la nostra cooperativa. Evidentment des del meu punt de vista, el definiré com un any de continu
aprenentatge sobre el món cooperatiu i el cohabitatge, a través de
les nostres assemblees i gràcies als experts que tinc com a companys i companyes. Comptem també amb la col·laboració d’altres
cooperatives i associacions.
La nostra posada en marxa la vam celebrar amb una xerrada al
Centre Cívic de Sagrada Família, que va ser la primera de moltes
altres per a divulgar el nostre projecte i aconseguir més persones
com a sòcies, que era la base principal perquè poguéssim seguir
endavant.
Vam aconseguir formar un grup amb el qual vam poder començar
a definir, durant successives assemblees, els punts en comú i cap
a on havíem de dirigir el nostre esforç i el nostre treball.
El 2017 el cohabitatge va començar a figurar també com un model
vàlid, d’interès, per a l’Ajuntament de Barcelona, que per a fomentar-lo va treure a concurs públic una primera sèrie de solars per a
cedir-los en ús posteriorment a cooperatives de cohabitatge.
Vam mantenir també reunions amb representants de l’Ajuntament
per a donar-nos a conèixer i explicar-los el nostre interès a participar en el concurs. El nostre grup de socis i sòcies majoritàriament
desitjaven viure al barri de Poblenou, i ens vam lliurar a l’elaboració
d’un projecte per a concursar per un dels solars, situat al carrer
Espronceda, al districte 22@ del Poblenou.
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Aquest solar va ser adjudicat finalment a una altra cooperativa
de cohabitatge, arrelada també a Catalunya, que ens ha brindat
regularment la seva col·laboració a través de les seves pròpies
experiències.
A causa de l’interès majoritari dels nostres socis i sòcies per viure
al Poblenou, coHousing Barcelona, a través del seu equip de gestió,
va fer una cerca de solars edificables i en va trobar un, amb la qual
cosa es va aconseguir iniciar el projecte de Llacuna 39, que és el
carrer on se situa (veure pàg. 44).
El procés de comunicació que vam iniciar durant els mesos octubre i novembre va ser molt enriquidor. La culminació del procés
va arribar amb l’adjudicació dels 28 habitatges als socis i sòcies al
desembre de 2017.
El 19 de desembre d’aquell any vam iniciar les nostres jornades de
promoció del cohabitatge a la nostra seu del carrer Bolívia, amb el
títol «Les cooperatives d’habitatge i el cohabitatge».

Agraïment
Aquest és el meu temps de recorregut personal en el cohabitatge
i la meva integració a coHousing Barcelona. La meva reflexió és
d’agraïment a totes i cadascuna de les persones amb les quals he
dialogat i compartit experiències en totes les activitats i als experts en el món cooperatiu que m’han permès aprendre amb els
seus debats, exposicions, reflexions i la seva voluntat de continuar
enriquint la nostra societat amb el seu treball i la seva implicació.
He pogut comprovar que sempre hi haurà gent compromesa a millorar la nostra societat perquè tenim un teixit associatiu fort que
s’encarregarà de mantenir aquest compromís.
L’agraïment final és per als meus companys de viatge i per a tots
els socis i col·laboradors de coHousing Barcelona. Ens queda molta
feina per fer, però el moviment es demostra caminant. Felicitats.
—JOANA PUIG

87

COHOUSING BARCELONA

Què estem celebrant?
Celebrem la fi del principi.

Col·laborativament, hem treballat, hem parlat, hem votat,
hem aconseguit metes i hem crescut molt gràcies a tot
aquest procés.
Mútuament, ens hem inspirat, hem après, hem sofert i
hem lluitat.
Conjuntament, hem anat a parlar amb les administracions i hi hem discutit, hem fet xerrades i participat en
debats, hem defensat el nostre model allà on hem estat i
hem signat documents de tota mena.
Participativament, hem visitat edificis sostenibles, sans
i saludables, hem anat d’excursió a la muntanya, hem
compartit taula, hem plorat i rigut.
Ara som un grup consolidat i vinculat de ple a construir
els nostres habitatges en cooperatives amb l’objectiu de
donar vida a les nostres idees en comú.
Per fi!
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EPÍLEG

Perspectives
Ara que has conegut els nostres projectes, et convidem a compartir les
nostres perspectives i esperances. Apropa’t a nosaltres una mica més i
veuràs que els nostres objectius no són un somni utòpic sinó una meta
factible, que podem aconseguir amb l’esforç de tothom.
Veiem persones de totes les edats, estils de vida i necessitats compartint
projectes i per això entenem que formem part d’una resposta col·laborativa
a l’emergència d’habitatge i a la demanda d’habitatges socials i inclusius.
Esperem que puguem incidir —juntament amb altres cooperatives— en el
sector públic i en les polítiques d’habitatge. Ens definim, en aquest sentit,
com una incubadora d’habitatges col·laboratius difusora d’uns valors que
volen obrir les portes a una societat sostenible en tots els sentits, sociable,
segura i sana.
Perquè puguis veure que aquesta meta no és gens un camí a Ítaca utòpic,
sinó més aviat una meta visionària, citarem el que diu el programa de
les Nacions Unides per al Desenvolupament fins al 2030 respecte a les
ciutats:
«Més de la meitat de la població mundial viu avui en zones urbanes.
El 2050, aquesta xifra haurà augmentat a 6.500 milions de persones,
dos terços de la humanitat. No és possible aconseguir un desenvolupament sostenible sense transformar radicalment la forma en què
construïm i administrem els espais urbans. Millorar la seguretat i la
sostenibilitat de les ciutats implica garantir l’accés a habitatges segurs
i assequibles. També inclou realitzar inversions en transport públic,
crear àrees públiques verdes i millorar la planificació i gestió urbana
de manera que sigui participativa i inclusiva».1

Hem arribat al final del nostre viatge introductori al món del cohabitatge. Amb tu hem compartit els nostres reptes, assoliments i idees, que
s’expressen no només en les nostres iniciatives sinó també en les preocupacions globals. Esperem que et serveixi d’inspiració i que sigui també
el principi del teu viatge.

1 — http://www.undp.org/content/
undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
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Un viatge que té com a finalitat un hàbitat urbà sa i sostenible i la millora
del món. Un món en el qual la manifestació més immediata per a la gran
majoria de les persones és l’hàbitat construït a la ciutat.
Un hàbitat urbà que la ciutadania vol i que per això ha de canviar de
paradigma. Un canvi radical acomiadant l’economia lineal i donant la
benvinguda a l’economia circular. Un paradigma nou de consum responsable i de proximitat. Un full de ruta que entén la ciutat com un metabolisme que necessita nodrir-se d’energia sostenible, que disposa d’una nova
mobilitat i d’una gestió responsable dels seus residus. Un nou model que
respecta l’ecosistema urbà i la seva biodiversitat, que promou una nova
connectivitat urbana i que comporta una alta qualitat d’aire i nous models
productius i de distribució. Una ciutat marcada per un alt grau de cohesió
social que garanteix el dret universal a l’habitatge, a la seguretat i a la
justícia social. Un model de ciutat que impulsa l’accés lliure al coneixement,
a la cultura i l’art, i que es caracteritza per la participació i la transparència.
Globalment, una ciutat que té una nova governança amb governs eficaços
i també circulars que impulsen mesures noves contra el canvi climàtic i
faciliten el seu finançament de forma ètica i adequada. 2 —INGO VON SUNDAHL
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2 — El full de ruta cap a un nou urbanisme es pot trobar a l’Agenda Urbana de Catalunya elaborada per
la Generalitat de Catalunya (www.agendaurbanacatalunya.cat) i al Pla Clima proposat per l’Ajuntament
de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/energiay-cambio-climatico/plan-clima)
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Glossari
Consum de proximitat
També anomenat consum
de «quilòmetre 0». Els
productes de consum de
proximitat són aquells que
es consumeixen aproximadament a menys de 100
quilòmetres del lloc on es
produeixen.
Cooperativa Una cooperativa és una associació autònoma de persones unides
voluntariament per formar
una organització democràtica l’administració i gestió
de la qual es duu a terme
de la forma que acordin els
seus socis i sòcies.
Cromoteràpia La cromoteràpia, també anomenada
teràpia del color, és una
pràctica englobada dins la
medicina alternativa,que
sosté que la llum de color
o els entorns que tenen un
determinat color són útils
per al tractament d’enfermetats o per la millora de
la salut.
Dret a superfície Dret de
propietat que recau sobre
els edificis o plantacions
existents en un terreny
el domini del qual pertany
a un altre.
Diversitat funcional Aquest
concepte té el seu origen en
un model de diversitat, és
a dir, la idea d’una societat
amb persones molt diferents, amb capacitats diferents entre elles, i també en

un mateix individu al llarg
de la seva vida.
Divisió horitzontal Acte
documentat a títol públic
amb pel qual es divideix
un immoble en diverses
i diferents finques registrades independents, amb
assignació a cadascuna d’un
coeficient de copropietat o
participació en el total de
l’immoble. S’inscriu en el
Registre de la Propietat.

aconsegueix convertir els
nostres residus en matèries
primeres, reindustrialitzar el territori i generar
ocupació.

Economia social i solidària
(ESS) Model econòmic que
inclou múltiples pràctiques que abasten dimensions financeres, socials,
ambientals, polítiques,
comunitàries o holístiques.
En oposició a l’economia
capitalista, es conforma com
Divisió vertical La propietat
una alternativa que aspira
vertical és aquella composta
a un canvi del sistema, per
per un edifici amb diversos
construir una economia i
locals o habitatges destinats
una societat al servei de la
al lloguer i que pertanyen
gent i del planeta. Recolza
a un o més propietaris.
en iniciatives arrelades en
A diferència de la propietat
el local, però vinculades al
horitzontal, no constitueix
global, amb un ampli marc
una comunitat de propiepolític –no ideològic– basat
taris, però els seus amos
en la solidaritat, l’equitat,
tenen el deure de conservar
la humanitat i la Terra, els
l’immoble en bon estat i
drets, l’autodeterminació,
complir les seves obligala mutualitat i la cooperació.
cions fiscals i administraEstatuts de la cooperativa
tives.
Normativa aprovada per
Economia circular És la
totes les persones sòcies.
intersecció dels aspectes
Gentrificació El terme
ambientals, econòmics
gentrificació (provinent
i socials. Proposa un
de l’anglès gentry, ‘alta
nou model de societat
burgesia’) es refereix al
que utilitza i optimitza
procés de transformació
els estocs i els fluxos de
materials, energia i residus. d’un espai urbà deteriorat
—o en declivi— a partir
El seu objectiu és l’eficide la reconstrucció —o
ència en l’ús dels recursos.
Els residus d’uns es conver- rehabilitació edificatòria
amb majors altures que les
teixen en recursos per a
preexistents— que provoca
uns altres, el producte ha
un augment dels lloguers
de ser dissenyat per a ser
o del cost residencial en
reutilitzat. Aquest sistema
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aquest espai. Això provoca
que els residents tradicionals abandonin el barri —i
que se situïn en espais més
perifèrics—, la qual cosa
produeix que aquest «nou»
espai acabi per ser ocupat
per classes socials amb
major capacitat econòmica
que els permeti afrontar
aquests nous costos. Aquest
procés té especial rellevància en els últims anys als
països capitalistes i principalment en ciutats amb
important potencial turístic
i rellevància econòmica.
Model Andel Es tracta
d’un model en cessió d’ús
que procedeix dels països
escandinaus, on fa dècades
que funciona, i es basa en
una doble cessió: la del sòl
i la del pis. El propietari
d’un solar o immoble cedeix
durant un llarg període
de temps —entre 75 i 99
anys— el dret de superfície
a una cooperativa de futurs
inquilins. Preferentment és
sòl públic, encara que ja s’ha
arribat a acords amb privats
a canvi d’alguna contrapartida. Els socis de la cooperativa assumeixen el cost de la
construcció de l’edifici o de
la seva rehabilitació a través
d’una aportació inicial i
d’un crèdit, que amortitzaran en assequibles quotes
mensuals.
Proporció àuria Es tracta
d’una proporció geomè-

trica definida per un
número algebraic, està
representat per la lletra
grega φ (phi) i posa en
relació dos segments d’una
recta. Aquesta proporció
es troba tant en algunes
figures geomètriques com
a la natura. S’atribueix un
caràcter estètic als objectes
les mesures dels quals
mantenen la proporció
àuria.
Sociocràcia Es refereix
a una manera de prendre
decisions i governar que
permet a una organització auto-organitzar-se
i auto-corregir-se. El seu
fonament modern es basa
en les teories sistèmiques.
L’objectiu més important és
el de desenvolupar la coparticipació i coresponsabilitat
dels actors, atorgant poder
a la intel·ligència col·lectiva
al servei de l’èxit de l’organització. A diferència de
democràcia no hi ha representants que representen
un electorat sinó que aquest
últim s’autorepresenta.
Sostenibilitat Terme que
descriu com els sistemes
biològics o econòmics es
mantenen productius amb
el transcurs del temps.
Es refereix a l’equilibri d’un
sistema amb els recursos
del seu entorn. Per extensió
s’aplica a l’explotació de
recursos per sota del límit
de la seva renovació.
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Superfície construïda
En aquesta superfície
s’inclouran tots els metres
quadrats que estiguin dins
del perímetre de l’habitatge,
incloses parets i la meitat de
les mitgeres, també envans,
galeries, conductes de
ventilació i instal·lacions.
Superfície útil És tota
aquella que es pot trepitjar
dins de la casa. En aquest
concepte entra tot l’interior
d’un habitatge (fins i tot els
armaris).
Unitat de convivència
Conjunt de persones que
viuen habitualment sota el
mateix sostre, i que poden
estar lligades entre elles per
llaços de parentat, afinitat
o amistat. L’estructura
familiar s’ha transformat,
és més igualitària i menys
jeràrquica. El terme també
inclou les persones que
viuen soles.

COHOUSING BARCELONA
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Per què plantejar-se
la possibilitat de viure i
ser part d’un cohabitatge?
T’imagines crear i dissenyar la teva propia llar al
costat d’altres persones que comparteixin els teus valors i estil de
vida? Això és el que anomenem cohabitatge.
La idea principal no és comprar un habitatge, és també
viure el seu procés de creació des de l’inici, decidint
amb els qui després seran els teus veïns el tipus
d’habitatge en funció de les teves necessitats.
El cohabitatge consisteix a dissenyar un hàbitat
—llar i entorn— comunitari adaptat a les teves
necessitats de present, però també de futur, de
manera que sigui eficient, sostenible, accessible i concebut segons
una arquitectura «verda i sana». A més, té l’objectiu de crear vincles
de col·laboració entre la comunitat, perquè aquesta pugui beneficiar-se’n i treure profit dels seus propis recursos.
Partint de la pròpia experiència, coHousing Barcelona presenta aquí
tots els aspectes fonamentals que us poden ajudar al desenvolupament d’un projecte d’habitatge cooperatiu.
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