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Hi ha alternatives al lloguer i a les hipoteques 

 

Les dificultats per accedir a una hipoteca o els 

desnonaments estan canviant el model d’habitatge. En 

contraposició, iniciatives com el cohousing, el 

cloudhousing o les cessions d’ús van guanyant 

adeptes. 

 

 

 

 

les que comparteixen recursos i espais, com una bugaderia, un hort 

urbà o un espai de coworking. 
 

No obstant això, la bombolla immobiliària, la inestabilitat laboral i la 

dificultat per rebre una hipoteca a fet que l’accés a l’habitatge 

segueixi sent una barrera infranquejable per moltes persones, cosa 

que fet créixer els models alternatius a la propietat i al lloguer. Una de 

les alternatives més populars arreu és la de les cooperatives 

d’habitatges en règim de cessió d’ús. A Alemanya, per exemple, més 

de 2,5 milions d’habitatges segueixen aquest model. En les cessions 

d’ús, una família, un grup de persones o organitzacions com Sostre 

Cívic, busquen un habitatge on el propietari està disposat a cedir l’ús 

a canvi de quotes anuals i manteniment. Després d’arribar a un 

acord, les persones paguen una petita entrada (no acostuma a 

superar als 3.000 €), quotes mensuals inferiors als 300 € i l’habitatge 

passa a formar part de la cooperativa.  
 

Entre el model de la cessió d’ús i el Cohousing se situa el 

Cloudhousing, una nova filosofia arquitectònica, que segueix les 

iniciatives de consum col·laboratiu com el carsharing, en que es 

proposa la creació d’edificis que combinin pisos, espais compartits i 

serveis comuns, sota un model de pagament per ús, coordinats a 

través de la figura d’un gestor. En aquest nou concepte d’habitatges, 

cada família paga quotes per l’ús dels espais i si la situació familiar 

canvia, és possible traslladar-se a un altre habitatge que s’adapti 

millor a les noves circumstàncies. 

El març de 1980 un grup de persones recorria una llarga pista 

forestal fins arribar al poble abandonat de Lakabe, a Navarra. En 

aquell moment, van decidir impulsar una vida comunitària que els 

permetés viure amb recursos i energia que ells mateixos es 

proporcionessin. 30 anys més tard, una quarantena de persones 

viuen al poble, un projecte que ha esdevingut una referència per 

l’insipient moviment de repoblament rural i recuperació de pobles 

abandonats.  
 

Tot i que el retorn a la ruralitat és una opció que cada vegada trien 

més persones, no està a l’abast ni és l’opció preferida per tothom. 

De totes maneres, no molt lluny d’aquest model, cada vegada sona 

amb més força la idea de Cohousing, una iniciativa que busca 

recuperar les interaccions socials entre veïns, a través de fórmu- 

 

 

Relaciona’t amb els teus veïns. No et limitis a anar a les reunions 

d’escala per resoldre problemes i proposa que la comunitat col·labori 

per dur a terme projectes concrets. Comparteix els béns que no 

utilitzes amb freqüència. Aplicacions com Lend me! t’ajudarà a 

trobar allò que busques sense necessitat de comprar. Informa’t 

sobre si les iniciatives de Repoblament rual, el Cohousing, el 

Cloudhousing o la cessió d’ús s’adapten a les teves necessitats. 

Treballa per viure i no visquis per treballar! 

 

 

 

 
 

 

  


