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L‘habitatge és un bé de primera necessitat del qual han de poder gaudir totes les persones i, a 
més, és un dret garantit per nombroses declaracions i normatives d‘alt nivell. Tanmateix, la 
realitat està molt lluny dels textos legals, fins al punt que podem afirmar que l‘habitatge és un 
dret vulnerat. La problemàtica de l‘habitatge a les grans ciutats com Barcelona és un tema que 
provoca no poques controvèrsies i debats i que, sobretot, reclama actuacions urgents. 
L‘increment accelerat de preus de l‘habitatge i la manca d‘oferta suficient han acabat deixant 
una part de la població exclosa del parc d‘habitatges de la ciutat.   
 
El context en què s‘intensifiquen les discriminacions d‘afebliment de les polítiques de benestar 
ha agreujat encara més la situació i ha produït un increment de les desigualtats socials i de les 
situacions de pobresa i exclusió social. Les discriminacions en l‘accés a l‘habitatge a la ciutat 
de Barcelona ens situen en el marc d‘aquestes transformacions socials —noves formes 
d‘estructuració de les llars, augment de la precarietat laboral, fenomen migratori, envelliment de 
la població, etc— i de la manca de protecció de drets fonamentals com el de l‘habitatge.  
 
La Regidoria de Drets Civils va decidir iniciar un procés de debat comptant amb la implicació 
dels diversos agents socials per treballar de forma col·lectiva quins són els problemes i quines 
les solucions davant l‘exclusió residencial que pateixen amplis sectors de la ciutadania. Així, els 
passats 19 i 20 d‘abril de 2002, es van celebrar les Jornades sobre Habitatge i Discriminació 
en les quals va participar un nombrós públic representant de diferents entitats, administracions i 
de la ciutadania. 
 
Aquestes jornades es van impulsar com a resultat d‘un procés de detecció i presa de 
consciència de les greus discriminacions que pateixen determinades persones i col·lectius en 
l‘accés a l‘habitatge a la ciutat de Barcelona, fet que s‘ha demostrat en les denúncies a l‘Oficina 
per la No Discriminació. Davant d‘aquesta situació, la Regidoria de Drets Civils va encarregar 
un estudi a un grup d‘investigadors i investigadores de l‘Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP) de la Universitat de Barcelona per aprofundir sobre aquestes discriminacions 
i sobre les respostes que s‘estaven donant a la ciutat i altres localitats en relació a l‘accés a una 
residència.  
 
L‘estudi, que es presenta a continuació, posa en evidència que el dret a l‘habitatge és un dret 
vulnerat, però també defineix quins són els col·lectius de la ciutat que es troben amb més 
dificultats a l‘hora d‘accedir a un habitatge i especifica quines són les principals dificultats. A 
partir de l‘anàlisi de les polítiques d‘habitatge desenvolupades en els darrers anys per les 
diverses administracions —central, autonòmica i local—, l‘estudi d‘aproximació a les 
discriminacions en l‘accés a l‘habitatge també recull experiències interessants relacionades 
amb l‘ajut als col·lectius socials més necessitats a accedir a un habitatge. 
 
Sota aquestes premisses la Regidoria ha organitzat les Jornades sobre Habitatge i 
Discriminació, l‘objectiu de les quals és donar a conèixer els resultats de l‘estudi, però sobretot, 
debatre més àmpliament entre el conjunt d‘agents socials l‘actual situació i les possibles 
solucions. A fi de poder definir quines han de ser les prioritats d‘actuació i quin és el paper que 
han de jugar tant el sector públic com el sector privat, com també la iniciativa social, es volia 
aconseguir una representació de tots aquests sectors a les jornades.  
 
Amb una metodologia participativa, les jornades es plantejaven com un marc idoni per impulsar 
possibles línies d‘actuació per tal de combatre la discriminació en l‘accés a l‘habitatge. Per 
aquest motiu, la segona part d‘aquesta publicació recull les propostes que es van realitzar en el 
marc de les Jornades. Així mateix, el debat sobre l‘habitatge ha tingut també altres espais i 
fòrums de debat: també hem volgut incorporar els continguts d‘unes altres jornades dedicades 
a l‘accés de la gent jove a l‘habitatge, un dels col·lectius que pateix fortes dificultats per 
emancipar-se i desenvolupar la seva vida de manera autònoma. 
 
Esperem que la contribució feta amb aquesta publicació que ha sorgit de l‘esforç i la voluntat de 
moltes persones ajudi a posar fi a les discriminacions en l‘accés a l‘habitatge. 
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1. Introducció1  
 
Les discriminacions en l‘accés a l‘habitatge a Barcelona no es poden desvincular del 
context de transformació i d‘increment del risc social en què es produeixen.  
 
L‘increment dels preus que s‘ha estès de forma generalitzada en el conjunt de la ciutat 
ha generat que l‘accés a l‘habitatge sigui molt dificultós per una part important de la 
població, sobretot aquella que per alguna característica específica se situa en una 
posició d‘especial vulnerabilitat. 
 
De fet, és indispensable partir de la base que les discriminacions en l‘accés a 
l‘habitatge són més un símptoma que no pas una causa d‘una realitat més àmplia que 
és la realitat de l‘exclusió social. El context de debilitament de l‘estat del benestar i el 
predomini de valors socials poc cohesionadors com l‘individualisme i la competitivitat 
són elements generadors d‘exclusió. D‘altra banda la societat actual ha de fer front a 
importants canvis socials, el resultat dels quals encara és incert. La transformació dels 
models familiars tradicionals, la forta pressió immigratòria, la fragmentació de les 
identitats, el procés simultani d‘uniformització i diversificació culturals, la 
temporalització i precarietat del treball en un context d‘economia postindustrial, entre 
altres elements que podríem esmentar, posen en entredit els models de producció i 
reproducció socials tal i com els enteníem fins ara. 
 
Si bé ens trobem en un procés de debilitament de l‘estat del benestar i de la cohesió 
social, no podem negar l‘existència de polítiques socials destinades a contrarestar les 
desigualtats socials i les situacions de pobresa i exclusió. En tots els estrats de les 
administracions públiques existeixen polítiques de sanitat i d‘educació que pretenen 
cobrir els drets fonamentals en aquests dos àmbits. La sanitat i l‘educació per a tothom 
es configuren com les dues grans potes de l‘estat del benestar i són garantits a la 
Constitució espanyola i a l‘Estatut d‘autonomia de Catalunya. 
 
Tot i la importància de les polítiques de benestar actuals, cal no oblidar altres drets 
fonamentals que no s‘han vist protegits en la mateixa mesura, com és el cas del dret al 
treball i el dret a un habitatge digne. En aquests àmbits, i molt especialment en el dret 
a l‘habitatge digne, les mancances encara són molt importants. 
 
Les discriminacions en l‘accés a l‘habitatge patides per alguns ciutadans a la ciutat de 
Barcelona han fet ressò a l‘Oficina per la No Discriminació de la Regidoria de Drets 
Civils de la ciutat de Barcelona, i han posat en evidència que el dret a l‘habitatge és un 
dret vulnerat. L‘estudi més en detall de les situacions de discriminació ens ha permès 
posar de manifest moltes altres discriminacions que es pateixen a l‘hora d‘accedir a un 
habitatge i que no són denunciades. 
 
Arribats a aquest punt és important precisar que quan parlem de ―discriminacions en 
l‘accés a l‘habitatge‖ ens estem referint no només al resultat de ser víctimes d‘actituds 
xenòfobes o d‘intolerància sinó també al resultat de no poder accedir a un habitatge, 
perquè el dret  a l‘habitatge es veu vulnerat per raons de gènere, edat, origen ètnic, 
discapacitats, dificultats socials (drogaaddicció, malaltia, atur de llarga durada, 
problemes de salut mental, etc.) o manca de recursos econòmics. És important 
clarificar que farem ús del concepte de ―discriminació‖ en un sentit ampli al llarg de tot 
l‘estudi que seguidament us presentem. 

                                                           
1
 Aquest estudi ha estat realitzat per un grup d‘investigadors format per Natàlia Rosetti, Laia 

Pineda, Marc Majós i Ricard Gomà de l‘Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per encàrrec de l‘Oficina per la No Discriminació i la 
Regidoria de Drets Civils de l‘Ajuntament de Barcelona.  
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Els objectius de l’estudi: 

 
En base a aquesta concepció àmplia de les discriminacions, hem centrat l’objectiu de 
l’estudi a determinar quins són els col·lectius de la ciutat que es troben amb més 
dificultats a l’hora d’accedir a un habitatge i a especificar quines són aquestes 
dificultats. En segon terme hem centrat els nostres esforços a poder determinar, en 
cada cas, quin és el rol que està jugant l’Administració, quin és el rol de l’àmbit 
privat i quin el de la iniciativa social a fi de poder destriar les responsabilitats i evitar 
que les accions que s‘impulsen des dels diferents sectors de la societat se solapin. 
 
Però també hem precedit l‘aproximació als diferents col·lectius socials que pateixen 
discriminacions en el seu accés a l‘habitatge d‘una aproximació a quines han estat les 
polítiques d‘habitatge a l‘Estat Espanyol, a Catalunya i més concretament a la ciutat de 
Barcelona, com a marc de referència indispensable des del qual poder valorar les 
dificultats actuals d‘accés a l‘habitatge.  
 
En relació a la definició del paper a jugar per part de cada un dels actors, les 
Jornades sobre Habitatge i Discriminació, hauran de servir per reprendre aquesta 
qüestió i debatre-la més àmpliament entre el conjunt d‘agents socials a fi de poder 
definir quines han de ser les prioritats d‘actuació i quines són les actuacions pròpies 
del sector públic, quines les del sector privat i quines les accions a emprendre des de 
la iniciativa social. Per tant, considerem que les jornades són un marc idoni per 
impulsar possibles línies d‘actuació amb l‘objectiu de combatre la discriminació en 
l‘accés a l‘habitatge.  
 
 
Finalment, volem agrair la dedicació de les persones entrevistades que ens han 
facilitat una informació clau per desenvolupar aquest estudi i gràcies a les quals molts 
projectes relacionats amb l‘habitatge i l‘exclusió social donen una mica de llum a 
realitats humanes difícils.  
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2. La política d’habitatge. Aspectes introductoris. 
 
Per fer una anàlisi de la política d‘habitatge és necessari emmarcar aquest àmbit en el 
context global en què el trobem, l‘articulació territorial i la dimensió urbana de l‘estat 
del benestar. 
 

I.  L’ARTICULACIÓ TERRITORIAL DE LA SOCIETAT  I LA DIMENSIÓ URBANA DE 
L’ESTAT DEL BENESTAR 
   
Cada gran cicle de desenvolupament de les societats modernes —amb els seus 
respectius esquemes de creixement, distribució i consum— presenta unes 
determinades pautes de projecció territorial; pautes que, seguint diversos autors, 
s‘englobaran en el concepte de divisió econòmica i social de l’espai. Vegem, amb més 
detall, els dos components d‘aquest concepte. 
 

 La divisió econòmica de l’espai: l’articulació territorial dels sistemes 
productius. 

 
La configuració d‘espais productius deriva de la progressiva desvinculació de l‘activitat 
econòmica respecte de condicionants geonaturals, i la necessitat de reconnexió 
funcional d‘aquesta a ambients tècnics integrats, on s‘originen economies 
d‘aglomeració, col·lectius laborals qualificats i xarxes de relacions interempresarials. 
Cada canvi de model d‘acumulació genera una dinàmica simultània de reestructuració 
territorial. 

 
- Sota condicions fordistes, la divisió econòmica de l‘espai s‘assenta sobre tres 

aspectes fonamentals: el caràcter manufacturer de les bases econòmiques urbanes, el 
predomini d‘unitats integrades que fabriquen a gran escala béns estandarditzats, i el 
caràcter massiu-perifèric del procés industrial, configurador de corones metropolitanes 
primàries.  
 

- El recent cicle expansiu, en el marc de la nova economia de la informació i el 
coneixement, genera noves bases d‘organització dels espais productius. En primer 
lloc, es consolida l‘expansió del terciari d‘alt valor afegit, acompanyada d‘una 
reactivació molt selectiva en la indústria i la construcció. En segon lloc, les relacions 
espai / activitat econòmica queden subjectes a un nou procés de canvi: recentrament 
del terciari avançat i de les funcions direccionals de l‘aparell productiu, i 
desconcentració industrial-ocupacional cap a la segona corona metropolitana, marc de 
l‘especialització flexible. Finalment, el gran canvi passa per la neocentralitat del territori 
com a motor del desenvolupament endogen, i per l‘aprofundiment qualitatiu del rol 
econòmic de la ciutat, com a nus direccional bàsic del nou model global-local. 
 

 La divisió social de l’espai: l’habitatge i l’estratificació urbana 
 
La transferència al territori de l‘estructura social es realitza, fonamentalment, per mitjà 
de la producció mercantilitzada de sòl i habitatge. Les rendes del sòl i els preus 
immobiliaris —formats en mercats de concurrència molt imperfecta i amb alta càrrega 
especulativa— operen com a instruments de distribució del territori entre usos i 
d‘assignació de l‘espai entre grups i classes socials. Les conseqüències són, 
bàsicament, dues: d‘una banda la segregació urbana definida en els seus múltiples 
vectors: centre/perifèria, escissió d‘usos i funcions i segmentació social en l‘espai. 
D‘altra banda, la crisi recorrent de l‘habitatge, amb exclusió del mercat immobiliari 
d‘amplis sectors de demanda insolvent, principalment sectors joves i amb pocs 
recursos. Els espais habitacionals es vinculen també a la dinàmica dels seus contextos 
globals.  
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- La ciutat industrial té un creixement demogràfic accelerat, vinculat a grans 
migracions internes, amb un desenvolupament habitacional massiu, perifèric i 
segregat. L‘habitatge s‘estandarditza, com tots els processos de consum sota 
condicions fordistes, i es trenca el model de complexitat urbana d‘usos, el qual queda 
reclòs, i sota fortes pressions, als centres històrics. Des de principis dels anys 80, la 
crisi del model econòmic suposa també la paràlisi de l‘urbanisme expansionista i deixa 
al descobert enormes desequilibris i insuficiències.  

 
- De forma recent, s‘obren pas nous modes d‘organització de l‘espai 

habitacional, coherents amb els aspectes centrals de la societat postindustrial. D‘una 
banda, la reversió demogràfica de les primeres corones metropolitanes es contraposa 
a l‘expansió de noves àrees externes, menys densificades i amb noves pautes 
clientelitzades de consum d‘habitatge: substitució del bloc per la casa unifamiliar. 
D‘altra banda, la dualització dels mercats privats de benestar es manifesta també en el 
territori, amb un gran creixement del volum d‘exclusió respecte de l‘oferta mercantil 
d‘habitatges. Per últim, s‘intensifica el procés de transformació dels teixits urbans 
centrals. Ressorgeixen els conflictes d‘usos i s‘accelera la substitució: els col·lectius de 
rendes altes tendeixen a apropiar-se dels valors de centralitat, i així es restableix la 
lògica de l‘estratificació social urbana.  
 

 Les polítiques urbanes: el context de la política pública d’habitatge 
 
En les democràcies europees avançades, el sistema polític internalitza parcialment el 
conflicte social. La regulació i la gestió d‘una bona part de les contradiccions es 
desplaça a l‘esfera de l‘estat. Les polítiques públiques apareixen, en conseqüència, 
com a espais centrals (de vegades únics) de mediació i resolució de conflictes entre 
col·lectius amb preferències no coincidents. En aquest context, els problemes urbans 
anteriorment assenyalats són inserits també en un ampli procés de mediació política 
per part dels poders públics. La projecció al sistema urbà de la capacitat d‘acció de 
l‘estat de benestar implica la politització —a major o menor escala— de les 
contradiccions inherents a la divisió econòmica i social de l‘espai. L‘agenda d‘actuació 
de l‘estat amplia, per tant, la seva extensió material, i les polítiques públiques 
esdevenen, també, espais de regulació i gestió del conflicte urbà. Es pot sostenir, 
doncs, que les polítiques urbanes impliquen l‘expansió de l‘estat de benestar cap a un 
nou macroàmbit, definit en clau espacial, però vinculat als processos de creixement i 
distribució de la riquesa. Les polítiques urbanes es configuren, doncs, com 
l‘espacialització de les polítiques econòmiques i socials. 
 
En síntesi, l‘àmbit substantiu de la política urbana —com a dimensió espacial de l‘estat 
de benestar, o com a forma de regulació pública de la divisió econòmica i social de 
l‘espai— integra els següents sectors d‘acció pública. En el vessant econòmic: les 
pautes de localització i reestructuració de l’activitat productiva i de serveis en el 
territori. En el vessant social: l’habitatge en tots els seus components, els sistemes de 
transport i mobilitat, i el capital físic en forma d’equipament comunitari. A mig camí 
entre ambdós vessants: la regulació dels usos del sòl, per mitjà dels instruments i de 
les figures de planejament.  
 
II. L’ESTRUCTURA DE L’AGENDA PÚBLICA D’HABITATGE 
 
La política d‘habitatge configura un camp d‘acció pública d‘enorme complexitat. No 
deixa de ser d‘alguna manera paradoxal que la dimensió més dèbil i vulnerable de 
l‘estat del benestar, tant a Catalunya com a l‘estat espanyol —en comparació, 
sobretot, amb les polítiques educatives i de salut— presenti una configuració interna 
tan rica i diversificada. El quadre 1 pretén mostrar de forma esquemàtica la complexitat 
de la política d‘habitatge a Catalunya, en línia amb la resta de CC. AA i estats de la 
UE.  Ho fa distingint les cinc àrees de política pública, i caracteritzant-les a través dels 
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principals programes d‘actuació que s‘hi despleguen i a través del tipus predominant 
d‘instrumental que s‘hi utilitza. Val a dir que les cinc àrees generen un total de deu 
programes-tipus d‘acció, els quals combinen de diferents formes quatre instruments 
d‘intervenció: la despesa d‘inversió, la producció de serveis, la regulació i la 
transferència de recursos líquids, bé per la via directa (subvencions), bé per la 
indirecta (rebaixes en els tipus hipotecaris o desgravacions fiscals).             
 
Quadre 1: Estructura bàsica de l‘Agenda Pública d‘Habitatge 
 

ÀREA 
DE POLÍTICA PUBLICA 

PROGRAMES 
D’ACTUACIÓ 

INSTRUMENTS 
PREDOMINANTS 

Política 
de Sòl 

- Creació patrimonis públics 
- Foment de la compra i 
  Urbanització privada de sòl 

- Inversió/despesa 
- Regulació 
- Transfer. directes i indirectes 

Política 
de Promoció 

- Promoció pública 
- Foment promoció privada 

- Producció/provisió 
- Regulació 

Política 
d’Accés Protegit 

- Fiscalitat 
- Finançament 

- Regulació 
- Transfer. directes i indirectes 

Política de 
Rehabilitació 

- Rehabilitació pública 
- Foment rehabilitació privada 

- Provisió 
- Regulació 
- Transfer. directes i indirectes 

Política 
d’Arrendaments 

- Mercat de lloguers: 
- foment de l‘oferta i 
- protecció llogaters 

- Regulació 
- Transfer directes i indirectes 

Font: Elaboració pròpia 

 
Les diferents àrees i programes que conformen la política d‘habitatge no han tingut, ni 
a Catalunya ni a l‘estat espanyol, una rellevància equiparable. Al contrari, s‘hi observa 
una incidència desigual, almenys en termes quantitatius. Els quadres 2 i 3 mostren la 
distribució de la despesa pública d‘habitatge a Catalunya, entre 1984 i 1995, realitzada 
tant per la Generalitat (quadre 2) com per l‘Estat (quadre 3).  És clar que no només el 
volum de recursos destinats, sinó també la seva assignació interna entre programes 
són indicadors clars d‘opcions polítiques de fons.  
 
Quadre 2: Distribució de recursos entre àrees de política pública d‘habitatge (Generalitat) 
 

 
Etapes 

 
Anys 

Política 
Promoció 
Pública 

Política 
d‘Accés 
Protegit 

Rehabilitació Política 
de 
Sòl 

Transfer 
Governs 
Locals 

Total Promoció 
Pública 

Suport 
Privada 

Etapa 
1984- 
1987 

1984    4.962      ---      521        99   1.078     ---    6.660 

1985    4.760      ---      486        80   1.700     ---    7.026 

1986    5.592      ---   3.000      100   1.517   3.000  13.209 

1987    4.380      ---   3.663      101   1.863   1.300  11.307 

Etapa 
1988- 
1991 

1988    3.369      ---   2.318      221   2.302   1.700    9.910 

1989    3.707          3   4.636      135   3.391   1.400  13.272 

1990    5.118        39   6.033      144   3.883   1.857  17.074 

1991    7.172      451   6.860      214   3.117   2.363  20.177 

Etapa 
1992- 
1995 

1992    7.743      930   7.387      801   3.803   1.853  22.517 

1993    7.388   6.415   8.901   1.752   5.299   2.293  32.048 

1994  12.671   7.394   6.474   1.981   4.999   1.794  35.313 

1995  14.682 10.904   6.937      878   5.149   1.031  39.581 

1983-1996  101.924  36.105   64.507   7.991  44.984  20.069  275.580 

Font: Adaptat: La política d‘habitatge a l‘estat de les autonomies IEA, 1997 (p.315) 
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Quadre 3: Distribució de recursos de l‘Estat entre àrees de política d‘habitatge a Catalunya  
 

 
Etapes 

 
Anys 

Política 
promoció 
pública 

Política 
d‘accés 
protegit 

Política 
de 

rehabilitació 

Transfers 
governs 
locals 

 
Total 

Etapa 
1984- 
1987 

1984        628       2.047        ---     495     6.114 

1985     4.728       2.980        ---     578   11.297 

1986     4.719        4.084        ---     572   11.848 

1987        469       6.961        ---      ---     8.804 

Etapa 
1988- 
1991 

1988        131       9.845        500     220   11.537 

1989        576     13.684        500     212   15.557 

1990        212     13.003     1.064     101   15.013 

1991            2     11.935        695     125   13.217 

Etapa 
1992- 
1995 

1992          28     10.024     1.309     135   12.099 

1993            6       8.902     1.989       97   11.397 

1994            7       8.779     2.760     173   12.082 

1995            3       8.957     3.911     247   13.379 

 
1983-1995 

 
12.631 

 
  102.490 
 

   12.732    2.954 148.463 

Font: Adaptat: La política d‘habitatge a l‘estat de les autonomies IEA, 1997 (p.316) 

 
El primer que cal destacar en relació als quadres exposats, és la migradesa relativa de 
recursos destinats a política d‘habitatge (una mitjana de 31.410 milions per al període 
considerat, al voltant del 0,9% del PIB de Catalunya), molt per sota de la mitjana de la 
UE (el 2,1% del PIB agregat), com també la feblesa de la promoció pública (el 27% del 
total de la despesa d‘habitatge) i l‘escassa incidència de la rehabilitació.  
 
Finalment, també cal apuntar com la despesa de l‘Estat a Catalunya en matèria 
d‘habitatge (11.420 milions/any) cau en relació directa a l‘increment de la despesa 
autonòmica (19.684 milions/any), sobretot als anys 90, fet que s‘haurà d‘analitzar, més 
tard, en el context del govern multinivell de la política d‘habitatge a Catalunya.   
 

 

2.1. La Política d’habitatge a l’Estat Espanyol 

  
 
I. SÍNTESI EVOLUTIVA DE LA POLÍTICA D’HABITATGE A ESPANYA 
 
Fins a l‘actualitat, la política d‘habitatge a Espanya ha passat per sis etapes clarament 
diferenciades. Les dues primeres estan estretament connectades a les últimes 
polítiques franquistes i a la transició democràtica. Les tres següents marquen els 
escenaris sota el govern de majoria socialista. Les oscil·lacions polítiques són molt 
destacables: des del que hagués pogut ser una reactivació en clau democràtica de 
l‘habitatge després de la paràlisi de la transició, fins a la consolidació dels plans 
d‘habitatge, com a eix vertebrador d‘una política de baixa intensitat durant els anys 90, 
passant per la frustració de les expectatives i la constatació del mercat com a 
regulador quasi en exclusiva del sector a finals dels vuitanta. Finalment, l‘etapa del PP 
manté els trets bàsics del període anterior, tot i que, ja amb la majoria absoluta de 
març del 2000, aguditza els elements desregularitzadors i recentralitzadors de la 
política.  
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1. Etapa predemocràtica 
  

 Fins a 1970, el nivell d‘HPO va estar sempre per sobre del  60% anual 

 Regulació de lloguers: ocupació estable i congelació de rendes 

 Contradicció entre política d‘habitatge i inacció pública en la resta de sectors de política 
urbana (equipaments, espai, transport...) 

 El sector públic com a habilitador de plusvàlues d‘apropiació privada 

 
2. Etapa de la transició 
 
 

 Fase de transició. Caiguda de la immigració interna i de les necessitats massives de 
nous habitatges. Crisi del model populista-autoritari. Residualització de l‘agenda pública 
de l'habitatge. Inici de les pressions cap a la descentralització. 

 
3. Etapa socialista preexpansiva. Reactivació de la política 
 

 Canvi d‘instrumental predominant en la política d‘accés. Despriorització de la promoció 
pública  i enfortiment de les regulacions sobre fiscalitat (deduccions) i finançament 
(tractament hipotecari) 

 Liberalització radical del mercat de lloguer (Decret Boyer, 1985) 

 Accés a l‘agenda pública de la rehabilitació (ARIs) 

 Descentralització (transferències competencials a les CC.AA) 

 
4. Etapa socialista expansiva. Paràlisi de la política, apoteosi i crisi del mercat 
 

 Increment dels preus de compra (85-90) un 148% (front un 36,8% del IPC) 

 Tipus d‘interès hipotecari al 16% 

 L‘esforç de compra passa del 33% al 59% de la renda familiar 

 La demanda insolvent se situa en el 70% de les necessitats. Es calcula un dèficit 
d‘HPO de 350.000 habitatges 

 El Decret Boyer no reactiva els segments mitjos-baixos del mercat. La taxa de 
desocupació es calcula en el 15% del parc immobiliari 

 
5. Etapa socialista tardana. Reestabliment i profundització dels Plans 

d’habitatge 
 

 Connexió entre les polítiques del sòl i l‘habitatge 

 Plans d‘habitatge: Expansió i diversificació dels programes reguladors de la fiscalitat i el 
finançament de l‘habitatge d‘accés protegit (selectivització en funció de nivells de 
renda, franges d‘edat i altres criteris de necessitat social) 

 Nova LAU: més estabilitat per als nous lloguers, però actualització accelerada de les 
rentes congelades (impactes en forma d‘inseguretat de permanència) 

 Xarxa d‘actors complexa i govern a múltiples àmbits: aparició de les cooperatives 
sindicals com agents de les polítiques de promoció i consolidació del paper dels 
governs locals 

 
6. Etapa del Partit Popular: Continuïtats i desregulació 
 

 Continuïtat en els Plans d‘habitatge 

 Desregulació del sòl  

 Debilitament de la posició dels poders públics en relació als operadors privats en tot el 
procés de producció urbanística 
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D‘aquesta síntesi evolutiva sorgeixen algunes idees que recorren la política d‘habitatge 
a Espanya durant les dues últimes dècades, de les quals se‘n poden destacar dos trets 
fonamentals: 
 
A) Tendència a la debilitat. Les polítiques públiques han tingut un impacte social 

escàs. Aquestes no han fet efectiu el dret a l‘habitatge: les seves taxes de 
cobertura han sigut baixes i la seva intensitat de protecció molt dèbil. En altres 
paraules, només col·lectius reduïts de població han tingut accés als programes 
d‘habitatge, que han corregit només lleugerament les condicions de mercat.  

 
B) Tendència a la unidimensionalitat. Tot i l‘estructura complexa de l‘agenda pública 

de l‘habitatge, les polítiques realment existents han estat entorn a la regulació de 
l’accés protegit. Regulació englobada en Plans d‘habitatge que han articulat 
subvencions directes, crèdits a baix preu pactats amb la banca, i subsidis públics 
addicionals al tipus d‘interès pactat. Tot això focalitzat sobre col·lectius en funció 
de la renda, l‘edat i l‘estructura familiar. 

 
 
II.   EL MARC ESTATAL DE LA POLÍTICA D’HABITATGE:  TRETS BÀSICS 
 
En l‘àmbit estatal, la política d‘habitatge pot caracteritzar-se a partir de quatre trets 
bàsics: l‘evolució alcista dels preus; la regressió progressiva del lloguer davant la 
propietat com a règim de tinença; una despesa pública dèbil, sense presència en el 
sistema de transferències socials i amb un component majoritari de despesa per la via 
de les deduccions fiscals; i una relació oscil·lant entre mercat i protecció oficial, amb 
una participació quasi residual de la promoció pública d‘habitatge social.  
 
 
Evolució alcista dels preus i crisi d’accessibilitat a l’habitatge 
 
A Espanya, els preus de l‘habitatge han tingut, al llarg dels últims 15 anys, un 
comportament clarament alcista. Les pressions de la demanda i els comportaments 
especulatius dels agents de mercat han provocat cicles d‘encariment molt per sobre de 
les taxes d‘inflació. Tot això ha provocat una situació de crisi d‘accessibilitat, és a dir, 
d‘exclusió d‘amplis sectors socials del mercat immobiliari.  
 
L‘increment circumstancial de la promoció privada de protecció oficial, l‘increment de la 
renda per càpita i, sobretot, el comportament del mercat hipotecari han anat suavitzant 
l‘esforç inversor mig en habitatge sobre ingrés per llar. En concret, la reducció de tipus 
hipotecaris, que han caigut a menys de la meitat entre 1992 i 1997, explica 
pràcticament tota la disminució de l‘esforç inversor en les zones urbanes, ja que en 
elles el preu de l‘habitatge s‘ha disparat clarament per sobre de la mitjana estatal.  
 
A partir de 1999, l‘estabilització i lleuger augment de les hipoteques, juntament amb 
una nova escalada alcista dels preus ens tornen a transportar a un escenari més 
proper al de fa deu anys, amb unes taxes d‘exclusió en el mercat de l‘habitatge que 
s‘apropen, en les grans ciutats i entre la població jove, al 70%.  
 
Vegem el quadre 4:
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Quadre 4: Evolució de preus i accessibilitat al mercat de l‘habitatge 
 

Anys 

 
Preu mig 

habitatge 
80m (A) 

 
Ingressos 

bruts 
anuals per 

llar (B) 

 
Preu 

habitatge 
sobre 

ingressos per 
llar (A/B) 

 
Tipus interès 
mitjà anual 
del mercat 
hipotecari 

 
Primera 
anualitat 

d‘amortització 
préstec (C) 

 
Esforç inversor 

en % 
sobre ingrés 
per llar (C/B) 

 

1992 
 

12.666.500 
 

2.427.613 
 

5,22 
 

15,41 
 

1.767.318 
 

72,80 

1993 
 

12.192.500 
 

2.539.916 
 

4,80 
 

11,73 
 

1.411.328 
 

55,56 

1994 
 

12.301.500 
 

2.652.409 
 

4,64 
 

10,26 
 

1.322.564 
 

49,86 

1995 
 

12.556.200 
 

2.797.729 
 

4,49 
 

11,01 
 

1.397.552 
 

49,95 

1996 
 

12.707.300 
 

2.893.596 
 

3,39 
 

8,71 
 

1.199.848 
 

41,47 

1997 
 

13.124.100 
 

3.007.025 
 

4,36 
 

6,91 
 

1.146.521 
 

38,13 

Font: Fernández de Santiago, 1999 (p. 839) 
 

Desequilibri progressiu en el règim de tinença: la regressió del lloguer 
 
Juntament amb el punt anterior, l‘altre tret estructural de l‘habitatge a Espanya ha estat 
el progressiu increment del règim de tinença en propietat, i la correlativa pèrdua de pes 
del mercat de lloguer. Això ha provocat una estructura desequilibrada de tinences, 
lluny de la mitjana europea. Mentre les grans ciutats europees mantenen un potent 
mercat d‘arrendaments urbans, ja sigui en clau de política pública, ja sigui com a opció 
cultural preferent per persones i famílies, a Espanya el lloguer ha estat deliberadament 
empès cap a la residualitat.  
 
Actualment el règim de tinença de lloguer només és majoritari en els parcs 
d‘habitatges envellits i bastant degradats dels centres històrics. Tres raons expliquen 
aquesta situació:  
 

a) El suport públic als promotors privats, que troben taxes de rendibilitat molt més 
altes i ràpides en la propietat horitzontal.  

b) Les incerteses introduïdes en el mercat d‘arrendaments a partir de la 
desregulació massiva del Decret Boyer.  

c) I, finalment, el tracte discriminatori al lloguer en la política fiscal en relació al 
que rep la compra, per mitjà de fortes desgravacions pel pagament 
d‘hipoteques o la titularitat de comptes habitatge.     

 
Quadre 5: Distribució de règims de tinença de l‘habitatge. Pauta evolutiva 
 

      Anys      Propietat        Lloguer           Altres Total 

     1950 45,9 51,2 2,9 100,0 

     1960 51,9 41,3 6,8 100,0 

     1970 57,1 24,6 18,3 100,0 

     1981 74,9 18,7 6,4 100,0 

     1991 78,4 15,0 6,6 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir d‘Eurostat (1991) 
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Dimensió i estructura de la despesa pública en habitatge 
 
Els dos punts anteriors ens dibuixen el context sobre el qual ha incidit la política 
d‘habitatge. Política que es caracteritza, en primer lloc, per una dimensió de despesa 
pública molt per sota de la mitjana europea i de qualsevol altra política de despesa 
pública de l‘estat del benestar. A més l‘estructura d‘aquest ha privilegiat la despesa 
fiscal i el suport a la propietat, per sobre de la despesa directa i el suport al lloguer.  
 
Com es pot observar en el quadre següent, la despesa total sobre el PIB s‘ha situat al 
voltant de l‘1%, mentre que la mitjana de la UE supera el 3%. Pel que fa a la despesa 
directa sobre el total, mai no ha arribat al 45%, mentre que a la UE oscil·la entre el 65-
70% dels països anglosaxons i escandinaus i el 55-60% dels estats continentals. 
   
Quadre 6: Dimensió i estructura de la despesa pública en habitatge a Espanya 
 
 
      Concepte 

    
    1987 

    
    1988 

    
    1989 

               
    1990 

    
    1991 

    
   1992 
 

Despesa directa 164.102 176.693 216.448 236.267 231.927 254.522 

Despesa fiscal 196.499 205.340 233.118 248.854 273.833 330.489 

Cost financer 38.500 42.750 47.680 46.000 34.500 23.300 

      TOTAL 399.101 424.783 497.426 531.101 540.260 608.311 

 
% directe s/ total 

41,11 41,59 43,51 44,48 42,92 41,84 

 
% total sobre PIB 1,10 1,06 1,11 1,06 0,99 1,03 

Font: elaboració pròpia a partir de Muñoz Machado al 1997 (p. 454-458) 

 
 
La relació entre política pública i mercat en la promoció d’habitatges 
 
L‘escassa dimensió de la despesa en promoció pública i la timidesa general de les 
polítiques de protecció de l‘accés a l‘habitatge privat, dibuixen un panorama de 
predomini del mercat, és a dir, de l‘habitatge de preu lliure, tot i que amb variacions en 
funció de diferents períodes.  
 
També cal destacar que la relació entre nivells de protecció és sempre molt favorable 
als nivells menys intensius, és a dir, a l‘Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de 
promoció privada i a l'habitatge de preu taxat. En concret, durant la dècada dels 90, la 
promoció pública no ha arribat mai a representar el 10% del conjunt de l'habitatge 
d‘accés protegit (vegeu quadre7): 
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Quadre 7: Relacions entre promoció pública, HPO i mercat a Espanya 
 

 
 

ANY 

 
POLÍTICA PÚBLICA D‘HABITATGE 

 
Relació 

entre 
nivells de 
protecció 

MERCAT 

Relació 
entre 

POLÍTICA 
PÚBLICA 
I MERCAT 

 
Habitatges 
protecció 
intensa 

 
Habitatges de 
protecció dèbil 

 

Promoció 
pública 

HPO de 
promoció 
privada 

Habitatges 
de preu 

taxat 

Protecció 
intensa / 

protegits (%) 

Habitatges 
lliures 

Protegits / 
lliures (%) 

1981 30.557 136.093 --- 18,3 103.000 161,7 

1982 19.847 135.172 --- 12,8 91.000 170,3 

1983 29.218 142.107 --- 17,1 91.800 186,6 

1984 14.029 124.133 --- 10,1 80.200 172,2 

1985 28.603 110.837 --- 20,5 80.500 173,2 

1986 13.150 126.299 --- 9,4 92.200 151,2 

1987 8.487 123.909 --- 6,4 151.300 87,5 

1988 9.747 107.885 --- 8,2 194.100 60,6 

1989 11.347 70.316 --- 13,8 228.800 35,6 

1990 12.946 56.740 --- 18,5 190.800 36,5 

1991 7.675 90.331 --- 7,8 151.442 64,7 

1992 12.228 82.972 19.628 8,6 150.661 93,6 

1993 7.714 82.972 45.820 5,6 99.083 137,7 

1994 10.122 81.749 50.834 7,1 154.027 92,6 

1995 5.318 122.337 59.121 2,8 152.360 122,5 

1996 2.569 71.086 37.530 2,3 209.456 53,1 

Font: Política d‘habitatge en l‘estat de les autonomies (1997) (p.89) 

 
 

2.2. Les Polítiques autonòmiques d’habitatge 

 
 
En el context estatal ja comentat, resulta interessant fixar-se en un estudi2 en el qual 
s‘han comparat les polítiques d‘habitatge de les set comunitats autònomes amb més 
nivell competencial d‘Espanya, així es pot posar de manifest l‘existència de pautes 
diferents en els seus continguts. Les diferències s‘han fet patents a través de quatre 
eixos analítics: 
 

1. Els diferents esforços de despesa pública realitzats.  
2. La distribució d‘aquesta despesa pública entre els diferents nivells de protecció 

social en l‘accés a l‘habitatge.  
3. El grau de consecució de l‘objectiu clau de situar sota un cert control l‘evolució 

dels preus en el mercat de l‘habitatge.  
4. La desigual obertura de l‘agenda pública d‘habitatge cap a la lluita contra 

l‘exclusió social urbana.   
 
 
 
 

                                                           
2
 González Temprano, 1998 
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1.  Pautes de variació en els nivells de despesa pública en habitatge 
 

Tot i que la despesa pública autonòmica en habitatge representa en totes les 
Comunitats Autònomes estudiades una part molt reduïda de les seves respectives 
despeses públiques i socials, també podem observar diferències significatives.  
 

A partir del quadre 8 s‘obté una conclusió bastant sòlida: el País Basc, Navarra i 
Andalusia han realitzat un esforç públic en habitatge clarament per sobre de Galícia, el 
País Valencià i Catalunya. El cas de Canàries, amb percentatges de despesa per 
sobre de les altres CC.AA, resulta enganyós. Bàsicament, és a causa d‘una estructura 
de l‘agenda social autonòmica diferent, sense política sanitària fins a una fase molt 
recent. Cal destacar com, per exemple, el País Basc multiplica per 2,67 la despesa 
relativa de Catalunya; o bé la mitjana de les tres CC.AA. de la banda alta multiplica per 
1,8 la mitjana de les tres de la zona baixa, si la despesa en habitatge es mesura en 
relació al total de la despesa social autonòmica.  
 

Quadre 8: Despesa autonòmica comparada en habitatge 
 

CC.AA. 
Despesa pública 

en  habitatge sobre          
despesa pública total 

Despesa pública 
en habitatge sobre 
despesa social total 

Despesa pública en 
habitatge sobre despesa 

en política 
territorial i ambiental 

Any 1985 1995 85-95 1985 1995 85-95 1985 1995 85-95 

Andalusia 4,70 2,98 3,38 5,77 4,20 4,67 6,17 4,70 
5,18 

 

Canàries 10,55 6,63 6,92 12.05 9,49 9,59 12,78 11,21 
11,19 

 

Catalunya 0,76 1,53 1,38 0,96 2,34 2,01 1,02 2,52 2,15 

Galícia 2,72 1,43 2,65 4,30 2,21 4,49 5,06 2,42 4,96 

Navarra 0,60 2,84 3,01 3,04 5,75 7,33 4,33 6,66 8,67 

P. Valencià 4,28 2,20 2,02 6,32 2,96 2,76 6,98 3,20 2,98 

País Basc 5,36 2,86 3,72 8,80 4,20 5,47 9,29 4,40 5,79 

Font: Elaboració pròpia a partir de González Temprano, 1998 (p. 334-338) 
 
 

2.   Habitatges protegits i distribució de diferents nivells de protecció 
 

Els nivells de despesa que es mostren en el quadre anterior (quadre 8) són en bona 
part el resultat de les polítiques de promoció pública directa, més la despesa vinculada 
a les polítiques de protecció d‘accés a certs col·lectius de població. Totes les CC.AA 
han desenvolupat els seus Plans d‘habitatge protegit. Ara bé, més enllà de les 
diferències quantitatives, s‘obre un nou espai de diferenciació entre les polítiques 
autonòmiques d‘habitatge. Espai de tipus qualitatiu, que té a veure amb la priorització 
d‘una o una altra intensitat de protecció.  
 

Entre els habitatges protegits de promoció privada, les de règim especial són les que 
presenten un accés més proper als habitatges socials de promoció pública. A l‘altre 
extrem, les de preu taxat, se situen en unes condicions pròximes al mercat. Resulta 
significatiu que Galícia, el País Valencià i Catalunya siguin ara les CC.AA. que més 
hagin prioritzat el preu taxat en relació a les dues modalitats de protecció més alta. Si 
bé cal destacar que tant el País Basc com Andalusia han prioritzat més la protecció 
mitjana del règim general (RG) que la intensiva del règim especial (RE). Canàries 
torna a marcar uns perfils molt socials en la seva política d‘habitatge.   
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Quadre 9: Habitatges protegits i distribució d‘intensitats de protecció 
 

CC.AA. 
Habitatges 
protegits 

HPO. RE 
Protecció 

      intensa 

HPO. RG 
Protecció 
mitjana 

HPT 
Protecció 

dèbil 

Habitatges  
rehabilitats 

Andalusia 27.306 9,8 % 59,9 % 21,3 % 8,6 % 

Canàries 7.409 64,4 % 19,5 % 11,9 % 4,02 % 

Catalunya 28.114 16,7 % 23,4 % 40,01 % 19,2 % 

Galícia 6.688 12,1 % 39,8 % 36,5 % 10,8 % 

Navarra ----- ----- ----- ----- ----- 

P.Valencià 24.680 35,5 % 25,1 % 31,9 % 7,4 % 

País Basc 13.900 5,1 % 25,5 % 10,4 % 58,9 % 

HPO RE: habitatges de protecció oficial de règim especial; RG: règim general; HPT: preu taxat 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels dpts. d‘habitatge i urbanisme de les CC.AA 
 
 

3.  Les diferents pautes evolutives en el comportament dels preus 
 

L‘última dècada ha presentat un comportament general alcista en els preus de 
l‘habitatge, tal com ja s‘apuntava en el marc general de l‘Estat. La comparació entre 
CC.AA. ens mostra un escenari novament divers.  
 
Catalunya i el País Basc han estat les dues comunitats autònomes més clarament 
alcistes. En l‘altre extrem, Galícia i Navarra han mantingut els preus sota un control 
més elevat. Així doncs, no s‘expressa cap tipus de correlació directa entre el grau de 
desenvolupament substantiu de les polítiques d‘habitatge i la variable preu mitjà de 
mercat. El País Basc, amb una política d‘habitatge comparativament avançada no 
aconsegueix frenar preus. Galícia seria el cas oposat: política poc desenvolupada i 
preus més estables. En canvi sembla que a Navarra la política pública sí que 
aconsegueix efectes estabilitzadors i a Catalunya la debilitat de l‘acció pública podria 
estar relacionada amb l‘increment rellevant de preus. 
 
Quadre 10: Pautes evolutives dels preus en el mercat de l‘habitatge 
 

Any 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Andalusia 61,4 79,9 100,4 112,0 111,3 108,3 106,5 109,7 112,6 115,0 

Canàries 73,3 93,3 119,0 129,7 125,4 118,3 110,6 112,4 118,4 123,1 

Catalunya 98,5 129,9 165,4 192,5 199,5 199,7 203,3 210,1 222,6 226,8 

Galícia 81,8 80,9 91,2 107,8 110,3 108,3 111,7 118,8 125,4 128,7 

Navarra 91,9 105,7 126,6 135,0 142,0 146,0 145,0 141,0 142,6 137,1 

P.Valencià 64,1 82,8 108,6 112,9 111,6 109,7 109,6 108,7 110,4 115,6 

País Basc 88,0 109,8 139,6 156,6 161,4 163,9 168,8 182,7 198,0 202,7 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels dpts. d‘habitatge i urbanisme de les CC.AA 



 17 

 

2.3.  Les Polítiques d’habitatge a Catalunya en un context de govern 
multinivell: del centralisme radical al desigual  

 
A Catalunya, l‘habitatge no només se situa en l‘eix de tensió entre els poders públics i 
el mercat, o en els que deriven d‘opcions prioritàries a favor d‘un o altre camp, 
programa o instrument d‘acció. Se situa també en l‘eix de conflicte que resulta de la 
distribució de poders i rols públics entre l‘Estat central i la Generalitat de Catalunya. La 
immensa majoria de polítiques tenen avui una conformació multinivell. La d‘habitatge 
n‘és paradigmàtica. A més, les relacions intergovernamentals en el camp de l‘habitatge 
han estat travessades més per la controvèrsia política que pel consens i l‘acord. Fins i 
tot, es pot sostenir que l‘habitatge ha vehiculat dues concepcions antagòniques 
d‘Estat: la centralista, avalada pel Tribunal Constitucional i les principals forces 
polítiques espanyoles; i l‘autonomista, amb arrels constitucionals i estatutàries, i 
defensada per la majoria d‘actors polítics catalans en l‘àmbit de l‘habitatge. 
 
La Constitució de 1978, en el seu article 47, estableix el ―dret a un habitatge digne i 
adequat‖. Explicita, a més, el paper a jugar pels poders públics: ―promoure les 
condicions per fer efectiu aquest dret‖. L‘Estatut d‘Autonomia de Catalunya, de 1979, 
en el seu article 9.9, estableix que la Generalitat té competències exclusives en 
matèria ―d‘ordenació territorial, urbanisme i habitatge‖. Així doncs, dels processos 
constituent i estatutari es pot derivar que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
tenen dret a l‘habitatge, i que la Generalitat és l‘òrgan de govern que, per mitjà de les 
polítiques públiques que cregui oportunes, haurà de promoure les condicions per tal 
que el dret social de l‘habitatge es faci tangible a Catalunya. En principi, això habilita 
una posició progressista i autonomista: res no limita l‘acció pública, res no limita que 
aquesta es formuli des de Catalunya. 
 
Com es plasma normativament aquest marc constitucional estatutari? Val a dir, 
d‘entrada, que el bloc dels tres decrets de transferències d‘habitatge de l‘Estat a la 
Generalitat imposen una reinterpretació política de caire parcialment centralista. En 
concret, el decret de 1981 (159/1981 de 9 de gener) concreta la distribució multinivell 
de competències pel que fa a la política regulativa d‘habitatge que, per mitjà de 
subvencions, crèdits i altres instruments financers, protegeix l‘accés de determinats 
sectors de població a determinats tipus d‘habitatges. El patró de distribució és ben clar: 
a Catalunya, el règim de regulació sobre l‘habitatge protegit el dissenya l‘Estat, la 
Generalitat en queda exclosa.  
 
Es perpetua, per tant, la formulació central de les polítiques de delimitació i 
finançament de l‘habitatge protegit. Això sí, la Generalitat podrà complementar el règim 
regulatiu, amb decisions i instruments que respectin el marc estatal de regulació. En 
conclusió: un camp bàsic de la política d‘habitatge es resitua, malgrat els paràmetres 
estatutaris, en l‘Estat Central. La capacitat de la Generalitat per formular polítiques 
regulatives de protecció de l’accés queda, per la via normativa, debilitada al màxim. 
Cal dir que per al cas basc la solució és una altra: el Decret 3006/1981 estableix que el 
govern basc pot formular la seva pròpia política d‘accés protegit a l‘habitatge, incloent-
hi la possibilitat de signar convenis de finançament amb entitats de crèdit.  
 
Els Decrets de 1982  (2626/1982) i 1985 (1009/1985) estableixen la distribució 
multinivell en dos camps més de la política d‘habitatge: les polítiques de promoció 
pública i de sòl. En aquests casos, les concepcions autonomistes, d‘acord als 
paràmetres estatutaris, s‘imposen: la Generalitat serà l’òrgan competent per formular 
programes de promoció pública i, en el marc de les relacions amb els governs locals, 
per a formular polítiques de sòl. Alhora, l‘Estat transfereix tot el patrimoni d‘habitatge 
de propietat pública existent a Catalunya. Es genera així l‘estoc gestionat per ADIGSA. 
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La resta de camps de la política d‘habitatge se situen en una orientació de caire 
centralista. D‘una banda, l‘impuls i el suport públic a la rehabilitació privada s‘entén 
com a peça integrant de la política regulativa del crèdit i, per tant, en el marc de les 
polítiques d‘habitatge de competència estatal. La Generalitat podrà avançar polítiques 
per dues vies: complementant el règim de subvencions i crèdits de l‘Estat per a la 
rehabilitació privada, i impulsant programes de rehabilitació pública directa. Per últim, 
el mercat de lloguers queda en mans exclusives de l‘Estat. 
 
Aquest marc de govern multinivell de l‘habitatge genera tensions. A grans trets, 
s‘articula el consens polític al voltant de l‘autonomització/localització de la promoció 
pública d‘habitatge i sòl, de l‘abast estatal del mercat de lloguers i, encara que amb 
algunes tensions, de la confluència en el camp de la rehabilitació. En canvi, el conflicte 
esclata en l‘esfera de la regulació de l‘habitatge protegit. Conflicte que no troba 
resolució per la via de la negociació política, fet que acaba determinant que s‘acabi per 
la via judicial. Finalment, el Tribunal Constitucional dicta una sentència global 
(152/1988 de 20 de juliol) que avala i consolida la concepció centralista de l‘Estat en 
matèria de política d‘habitatge. Exclou no només un escenari de plena 
descentralització del règim regulatiu de l‘habitatge protegit, sinó també de confluència 
entre nivells, per tal d‘incentivar solucions negociades i multinivell. Declara la 
competència estatal sobre la base de dos arguments: l‘impacte de l‘habitatge sobre la 
capacitat de l‘Estat per a la direcció general de l‘economia (art. 149.1.13 de la 
Constitució) i l‘impacte de l‘habitatge sobre la capacitat de l‘Estat per a l‘ordenació del 
crèdit (art. 149.1.11 de la Constitució). Tanmateix, tots dos arguments podrien ser 
rebatibles des de dues constatacions: la participació de la construcció en el PIB 
espanyol se situa per sota del 8%, i la del crèdit hipotecari regulat en el mercat privat 
de capitals clarament per sota de la xifra anterior.  
 
Un cop establert el predomini estatal, la sentència del TC delimita l‘àmbit d‘acció de la 
Generalitat en matèria d‘habitatge protegit: a) el govern de Catalunya podrà establir 
regulacions i instruments d‘acció complementaris; b) tindrà, també, capacitat de signar 
programes de crèdit complementaris amb la banca privada i pública; c) la gestió 
operativa de la política correspon en exclusiva a la Generalitat: l‘Estat haurà de 
transferir els recursos i s‘hauran de respectar les decisions autonòmiques en matèria 
d‘atorgament dels ajuts en cada cas concret.  
 
En síntesi: 
 
La política d‘habitatge a Catalunya presenta un patró de govern multinivell, amb 
predomini de l‘Estat Central en funcions de formulació de polítiques regulatives 
d‘habitatge protegit, de suport a la rehabilitació i de mercat de lloguers. D‘altra banda, 
les promocions públiques de sòl i habitatge es defineixen en l‘àmbit català 
(Ajuntaments i Generalitat).  
 
A la pràctica, el clar predomini de les polítiques regulatives i d‘accés al crèdit 
hipotecari, dins l‘agenda pública d‘habitatge, ha reforçat el patró centralitzat de la 
política. El govern de la Generalitat ha renunciat, sistemàticament, a convertir tant la 
promoció pública com la rehabilitació en instruments bàsics de la política d‘habitatge a 
Catalunya. De la mateixa manera, el govern de CiU tampoc no ha explotat el potencial 
regulatiu sobre habitatge protegit. Finalment, la Generalitat ha acceptat jugar rols 
majoritàriament operatius, de gestió d‘ajuts i d‘estocs immobiliaris, mentre que l‘Estat 
Central i, sobretot el mercat, marquen les regles del joc en matèria d‘habitatge a 
Catalunya. 
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Configuració de l‘agenda pública d‘habitatge a Catalunya sobre els eixos d‘autonomia i 
intensitat d‘acció 
 

 

                                      Nivell  d’autonomia 
                                                    
 

Alt 
 
 
Promoció Pública                                     Inexistència d’una política 
                                                                 d’habitatge intensa i    
                               Sòl                             autònoma a Catalunya.        
 
  Intensitat de la política 
 
 
   
Feble                                                                                              Forta 
 
                              Rehabilitació          
                                                                     Regulació accés 
 
 
 
                                                                                  Lloguers 
                                                              Baix 
   
 
 
 

II. ELS CONTINGUTS DE LA POLÍTICA D’HABITATGE A CATALUNYA (I): 
     ELS PROGRAMES DE PROMOCIÓ PÚBLICA I HABITATGE SOCIAL 
 
L‘anàlisi dels elements substantius de la política d‘habitatge a Catalunya requeriria la 
consideració dels cinc camps anteriorment esmentats. Requeriria també la doble 
consideració dels programes d‘acció, i dels impactes d‘aquests sobre la realitat social 
de Catalunya.  
 
L‘objectiu d‘aquest apartat i del següent és, en canvi, més modest. La nostra anàlisi 
presenta dos límits que cal deixar explicitats i, en la mesura del possible, justificats. En 
primer lloc, s‘estudiaran només dos camps de política: la promoció pública i la 
regulació de l‘habitatge protegit. La promoció pública perquè ha representat el nucli de 
les polítiques d‘habitatge de l‘estat del benestar europeu. L‘habitatge de protecció 
oficial perquè s‘ha convertit en la columna vertebral de les polítiques d‘habitatge de 
Catalunya i de l‘Estat Espanyol, en un context global de crisi de la promoció pública a 
escala europea. Deixem de banda el mercat de lloguers, pel seu caràcter estrictament 
estatal, sense aportacions específiques de Catalunya; les polítiques de sòl, pel 
predomini del component local; i les polítiques de rehabilitació, que tot i tenint una 
considerable dimensió autonòmica, han restat lluny d‘esdevenir, almenys fins ara, un 
dels nuclis de l‘acció pública d‘habitatge a Catalunya. Finalment, s‘analitzarà la 
configuració substantiva dels programes, en cap cas els seus eixos d‘impacte social i 
territorial.  
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Les grans polítiques asseguradores del nucli dur de drets de l‘estat del benestar 
europeu —ensenyament, salut, atenció a la vellesa, no discriminació, mobilitat, 
formació ocupacional etc— s‘han fet realitat, bàsicament, per mitjà de processos de 
prestació massiva de serveis públics. La d‘habitatge també ha funcionat així durant 
molts anys. Catalunya i Espanya en són una clara excepció. La promoció pública, com 
a mecanisme d‘acció de govern  que tendeix a satisfer el dret social a l‘habitatge, ha 
jugat un paper minoritari dins el camp general de la política d‘habitatge a Catalunya i a 
l‘Estat Espanyol.  
 
A escala d‘Estat, ja el Reial decret 3148/78 situava l‘habitatge públic en uns 
paràmetres molt restrictius. En concret, establia que la producció pública d‘habitatge 
s‘havia de cenyir a dos programes finalistes: el reallotjament d‘aquelles persones o 
famílies afectades per operacions de remodelació urbanística i l‘eradicació del 
barraquisme i els habitatges sense condicions d‘habitabilitat. Al llarg dels anys 
vuitanta, els plans estatals d‘habitatge quantifiquen al voltant de 20.000-25.000 els 
objectius de promoció pública anuals que mai no s‘assoleixen. D‘altra banda, es 
regulen les condicions d‘accés: ingressos inferiors a 1,5 vegades el SMI (ampliats 
després al 1,7), ampli subsidi del tipus hipotecari (més de 10 punts, deixant-ho al 
voltant del 5%), volum de crèdit fins al 95% del preu de venda —alhora molt 
restringit— i terminis d‘amortització sempre iguals o superiors a 25 anys.   
 
A partir del 1985, la promoció i la gestió de l‘estoc públic d‘habitatge se situen en 
l‘àmbit de la Generalitat. Els grans paràmetres de la política no canvien de forma 
significativa. D‘entrada, val a dir que diversos autors han sostingut com a llast de 
partida la hipòtesi de l‘estrangulament financer de la Generalitat en matèria 
d‘habitatge. En concret, el model de càlcul dels recursos a traspassar per tal de 
sostenir la competència es fa sobre bases molt restrictives: deixa fora la part de 
personal i material no traspassat i calcula les inversions en reparació a partir de la 
liquidació d‘un exercici molt baix. Entre 1985 i 1996, l‘única presència de l‘Estat en 
promoció pública a Catalunya és la que deriva dels compromisos de l‘últim gran acord 
neocorporativista espanyol, l‘AES (Acord Econòmic i Social). L‘AES estableix un pacte 
de solidaritat Estat-CCAA per a la promoció d‘habitatges socials, per mitjà del qual 
Catalunya rep 10.000 milions de pessetes entre 1985 i 1989 i s‘hi construeixen 1.700 
nous habitatges públics. A diferència del Pla Estatal 92-95, els últims plans d‘habitatge 
(1996-1999 i 1998-2001) estableixen la possibilitat de cofinançament estatal de 
promocions públiques a Catalunya. Aquest instrument, però, no ha tingut un ús 
rellevant.  
 
El 1991 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 24/91 de l‘habitatge. Es tracta 
segurament de la norma més completa, arreu de l‘Estat, de desenvolupament del dret 
constitucional a l‘habitatge. Tanmateix,  és una llei de biaix regulatiu i estratègic, que 
no formula objectius concrets d‘acció pública en terrenys com per exemple, la 
promoció, l‘accés protegit o la rehabilitació. No deixa de ser important, però, l‘ampliació 
conceptual que fa de la promoció pública respecte de la normativa estatal. Així, situa 
l‘habitatge públic en un context de quatre finalitats: el reallotjament derivat d‘actuacions 
urbanístiques, la superació de dèficits d‘oferta, l‘accés a l‘habitatge de sectors de 
població exclosos del mercat immobiliari i el trencament de situacions especulatives 
provocades per les actituds dels operadors privats. Aquesta base legal àmplia i 
progressista tampoc no s‘ha transformat en un impuls a les polítiques concretes de 
promoció pública del govern de la Generalitat. 
 
El quadre 11 mostra l‘evolució de la producció pública d‘habitatges a Catalunya i a 
l‘Estat Espanyol i la posen en relació amb el volum total d‘habitatges protegits i amb el 
volum total del mercat immobiliari  (habitatges lliures): 
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Quadre 11: Relacions entre promoció pública, HPO i mercat a Catalunya 
 

 
 

 
POLÍTICA PÚBLICA D‘HABITATGE 

 
Relació 
entre 

nivells de 
protecció 

MERCAT 

Relació 
entre 

POLÍTICA 
PÚBLICA 
I MERCAT 

 

 
Habitatges 
protecció 
intensa 

 
Habitatges 
protecció 

dèbil 

 
ANY 

 
Promoció 
pública 

 
HPO de 
promoció 
privada 

 

 
Habitatges 

de preu 
taxat 

 
Protecció 
intensa / 
protegits 

(%) 

 
 

Habitatges 
lliures 

 

 
Protegits / 
lliures (%) 

  1981   1.215   10.450 ---     10,4   23.357     49,9 

  1982   1.153   12.883 ---       8,2   21.403     65,5 

  1983   1.183   11.046 ---       9,6   17.934     68,1 

  1984   1.792   12.658 ---     12,4   14.364   100,5 

  1985   2.203   13.957 ---     13,6   15.179   106,4 

  1986   1.644   16.083 ---       9,2   13.582   130,5 

  1987   2.391   15.492 ---     13,3   17.544   101,9 

  1988   1.014   11.685 ---       7,9   23.038     55,1 

  1989      215     6.407 ---       3,2   38.979     16,9 

  1990      645     3.634 ---     15,0   38.245     10,9 

  1991   1.391     1.945 ---     71,5   34.058       8,7 

  1992   1.308     1.963        778     32,3   26.933     11,8 

  1993   1.055     2.682     3.680     14,2   26.262     27,5 

  1994   1.538     3.552     8.325     11,4   19.455     68,9 

  1995   1.300     5.109     9.684       8,2   22.963     68,5 

  1996      497     6.798   10.912        2,7   24.484     74,3 

Font: Adaptat: Les desigualtats socials a Catalunya. Fundació Bofill (1999) (p. 406) 
 

Una lectura conjunta d‘aquestes xifres, connectada també amb les dades proveïdes 
pels quadres 2 i 3, sobre assignació de recursos entre els diversos camps de la 
política d‘habitatge a Catalunya, ens permet formular les següents reflexions: 
 

 La promoció pública d‘habitatge a Catalunya al llarg dels últims vint anys s‘ha 
situat al voltant del 10% del total de l‘habitatge protegit. És, per tant, el 
component més feble de la política d‘intervenció en el mercat. La protecció ha 
descansat, sobretot, en l‘HPO de promoció privada i, des de 1992-93, en la 
modalitat de preu taxat. 

 

 En termes absoluts, la promoció pública s‘ha situat per sota dels 1.500 
habitatges/any de mitjana. Amb unes puntes de 2.203 i 2.391 els anys 
d‘inversió dels fons de l‘AES (1985-87) i amb uns mínims de 215 i 645 els anys 
no coberts per cap pla d‘habitatge (1989-1990).  

 

 Pel que fa a participació en la despesa, la promoció pública se situa en el 27% 
de la despesa pública d‘habitatge a Catalunya. Ha significat, en els últims 15 
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anys, el 37,1% de la despesa d‘habitatge de la Generalitat i el 8,5% de la 
despesa d‘habitatge de l‘Estat a Catalunya. 

 

 En comparació amb Catalunya, la promoció pública a Espanya presenta una 
semblança i una diferència. La semblança: se situa també al voltant del 10% de 
la producció d‘habitatge protegit. La diferència: a Espanya, la relació entre 
habitatges protegits i lliures és més favorable als primers que a Catalunya, en 
conseqüència, el pes de la promoció pública sobre la producció total és també 
més alt. A Catalunya, per sota del 3% i a Espanya, per sobre. 

 
Els baixíssims percentatges d‘habitatge públic en el sector immobiliari i el seu escàs 
pes sobre el total de l‘habitatge protegit mostren clarament els límits de la política 
d‘habitatge estrictament social a Catalunya. D‘entre les finalitats marcades per la Llei 
d‘habitatge del Parlament poden haver satisfet parcialment les necessitats de 
col·lectius reallotjats i en habitatges sense condicions o necessitat social intensa. En 
qualsevol cas, la política d‘habitatge social de promoció pública no ha aconseguit ni 
alterar significativament els dèficits d‘oferta ni trencar retencions especulatives.  
 
De fet, l‘evolució dels preus mitjans d‘accés a l‘habitatge a Barcelona, l‘Àrea 
Metropolitana i Catalunya, entre 1987 i 1996, expressen un comportament d‘aquests 
en clau clarament mercantil, si no oligopòlica —oferta concentrada en poques grans 
promotores amb capacitat de determinar la formació de preus segons les seves 
expectatives de benefici—. Com es pot observar en el quadre, tots els àmbits 
territorials se situen el 1996 per sobre del doble del preu mitjà de 1986. Aplicant el 
deflactor corresponent, això implica increments per sobre del 50% en pessetes 
constants en 10 anys.    
  

Quadre 12: Evolució dels preus mitjans de l‘habitatge a Catalunya (1987-1996) 
 

 BARCELONA 

 
ÀREA 

METROPOLITANA 

 

CATALUNYA sense 
            ÀREA  
 METROPOLITANA 

CATALUNYA 

Any Pta/ m2 Índex Pta/ m2 Índex Pta/ m2 Índex Pta/ m2 Índex 

1987 102.713 100 90.677 88,3 56.503 54,9 68.716 66,9 

1988 146.544 142,7 135.480 131,9 63.336 61,5 99.137 92,1 

1989 191.065 186,0 177.728 173,0 88.771 86,4 127.323 110,8 

1990 203.274 197,7 198.867 193,6 103.592 100,2 144.513 117,8 

1991 210.925 205,4 198.171 192,9 105.859 102,6 146.731 113,0 

1992 228.471 222,4 213.938 208,3 115.720 112,8 155.764 113,2 

1993 233.937 227,8 221.173 215,3 119.987 116,0 163.073 112,9 

1994 230.485 224,4 216.513 210,8 116.715 113,4 155.412 102,7 

1995 245.239 238,8 216.952 211,2 118.968 115,7 149.752 94,6 

1996 238.555 232,2 209.533 204,0 116.812 113,5 151.599 92,6 

Font: Política d‘habitatge a l‘estat de les autonomies (1997) IEA (p. 305) 
 

Val a dir, finalment, que la Generalitat de Catalunya gestiona avui un patrimoni d‘uns 
75.000 habitatges públics. El model de gestió presenta certa complexitat i dinamisme. 
En primer lloc, la gestió s‘ha situat sempre en un context institucional diferenciat de la 
promoció. La promoció la realitza l‘INCASOL, organisme autònom públic ubicat sota el 
paraigua de la Conselleria de Política Territorial.  La gestió, en canvi, es realitza des 
d‘ADIGSA, empresa pública situada, fins fa poc, en el Departament de Benestar 
Social. Recentment, s‘ha produït un canvi: s‘ha optat pel manteniment d‘ADIGSA com 
a instrument de gestió però resituat a Política Territorial. Per últim, la Direcció General 
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de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social ha desplegat les 
polítiques de dinamització integral dels barris d‘ADIGSA. Actualment, uns 30 barris 
tenen aprovat el seu Pla de Desenvolupament Comunitari. Aquests Plans es 
dissenyen, es financen i s‘implanten des d‘una òptica pluralista i relacional amb 
participació d‘agents institucionals (Districtes, Ajuntaments...) socials (FAVIC, entitats 
cíviques dels barris, Fundació Pere Tarrés...) i econòmics (entitats financeres privades, 
gremis, etc). 
 
Fins ara, la reflexió sobre política de promoció pública —tant pel que fa al seu pes 
relatiu com al seu, gairebé nul, impacte sobre la formació de preus de mercat—  s‘ha 
realitzat tenint exclusivament en compte els agents públics autonòmic i estatal. Només 
al final de l‘anterior paràgraf, quan s‘ha esmentat la gestió de l‘estoc públic, s‘ha 
introduït la variable pluralista.  
 
Per cloure aquest bloc, no podem deixar de projectar l‘anàlisi del pluralisme sobre 
l‘esfera substantiva, és a dir, sobre la promoció mateixa d‘habitatge social. Els 
resultats, tal com mostra el quadre 13, no deixen de ser relativament sorprenents. És 
evident que el pes de la promoció d‘habitatge per part d‘agents cívics –privats sense 
afany de lucre- a Catalunya és molt reduït, en la mesura que no deixa de ser part del ja 
escàs pes dels habitatges de protecció intensa. Res a veure, doncs, amb el pes global 
del capital social en l‘ensenyament reglat, la sanitat o la formació per a l‘ocupació.  
 
Quadre 13: Pluralisme d‘agents en la producció d‘habitatge social 
 

 
Períodes interanuals 

 

 
1989-1991 

 
1992-1995 

 
1996-1997 

 
1989-1997 

 

Promoció pública vinculada 
al reallotjaments urbanístics 

830 3.800 1.300 5.930 

Règim 
especial 

Promotors públics 895 4243 2894 8032 

   - INCASOL 396 3430 1029 4855 

   - Altres 499 813 1865 3177 

Cooperatives --- 27 272 299 

Fundacions --- 557 613 1170 

Règim 
general 

Promotors públics 1430 3892 1933 7255 

   - INCASOL 830 1938 136 2912 

   - Altres 592 1944 1797 4343 

Cooperatives 1209 3250 1391 5850 

Fundacions --- 7 --- 7 

Preu 
taxat 

Promotors públics --- 1207 445 1652 

   - INCASOL --- 136 1 137 

   - Altres --- 1071 444 1515 

Cooperatives --- 176 515 691 

Fundacions --- --- --- --- 

Font: Desigualtats socials a Catalunya (1999) Fundació J. Bofill (pp.477-478) 
 

Tanmateix, no deixen de ser importants els  pesos relatius, tant de la promoció social 
sobre el total de pisos de protecció intensa, com el pes d‘altres actors institucionals —
diferents a l‘INCASOL— sobre el total d‘habitatges de promoció pública estricta. Així 
en la tipologia de Règim Especial, la iniciativa social arriba al 15,4%, en el Règim 
General s‘enlaira fins al 44,6% i finalment en el Preu taxat se situa en un gens residual 
29,4%. També cal destacar el rol limitat global de l‘INCASOL, que només ha promogut 
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el 61,5 % dels habitatges públics de règim especial, el 31,2% dels de règim general i 
només el 8,3 % dels de preu taxat.  
 
 
III. CONTINGUTS DE LA POLÍTICA D’HABITATGE A CATALUNYA (II): 
     ELS PLANS D’HABITATGE PROTEGIT 
 

El pal de paller de la política d‘habitatge a Catalunya i l‘Estat Espanyol ha estat la 
regulació dels tipus d‘habitatge protegit i dels criteris d‘accés, conjuntament amb tot 
l‘instrumental de crèdits i subvencions als promotors i als adquirents. En concret, prop 
del 90% dels habitatges regulats construïts els últims 20 anys a Catalunya, han estat 
HPO i HPT de promoció privada. El volum d‘aquestes dues tipologies ha representat a 
Catalunya més del 50% del total d‘habitatges de mercat. En termes de recursos, les 
transferències directes i indirectes dels poders públics per a adquirents i promotors 
d‘habitatges privats protegits han significat a Catalunya el 33% de la despesa pública 
d‘habitatge; és a dir,  25.000 milions més que tota la promoció pública directa. 
Aquestes xifres avalen la rellevància relativa d‘aquest camp de la política d‘habitatge. 
Vegem ara quina dinàmica evolutiva ha presentat, com s‘ha anat concretant i quins 
resultats s‘han anat produint. 
 
 
A. ELS ANYS 80: EL PRIMER DESPLEGAMENT DE LA POLÍTICA 
 
El 1980 coexistia una situació d‘excés d‘oferta d‘habitatges lliures a preus elevats amb 
dèficits històrics acumulats de pisos a preus assequibles. Aquests dèficits ja no podien 
ser atesos per la política tradicional d‘HPO. D‘una banda, la liberalització del sistema 
financer havia pràcticament destrossat la via de finançament derivada dels coeficients 
d‘inversió obligatòria de les Caixes, d‘altra banda, no es disposava tampoc dels fons 
públics directes per tal de substituir-los. La demanda efectiva, en aquells moments, 
presentava una forta contracció derivada de la combinació de factors diversos: 
creixement de preus de l‘habitatge arrossegats per un context fortament inflacionista, 
restricció del crèdit, augment del tipus d‘interès, increment de l‘atur i caiguda dels 
salaris reals. En aquest context el Pla Triennal de l‘Habitatge 1981-1983, i la seva 
continuació en el Pla Quadriennal 1984-1987, marquen clarament la irrupció a 
l‘escenari públic de l‘habitatge de la política d‘HPO, amb un instrumental i uns recursos 
econòmics en clar procés de diversificació i expansió. Quines són les línies mestres 
d‘aquesta política al llarg dels anys 80 ? S‘han de destacar els elements següents: 
 

 Es quantifiquen els objectius de construcció, en funció de la diagnosi de 
necessitats d‘habitatges protegits. En concret, s‘estableix per tot l‘Estat la fita 
de 481.000 HPO entre 1981 i 1983, més una mitjana de 250.000 a partir de 
1984. A Catalunya, es preveu la producció de 16.750 HPO/any entre 1981 i 
1987. 

 

 Es delimita la nova tipologia d‘HPO de promoció privada amb límits de preu de 
venda i superfície habitable. Per als promotors que s‘hi vulguin implicar, es 
dissenya un sistema d‘ajuts públics. 

 

 S‘estableixen criteris que selectivitzen l‘accés dels adquirents al sistema de 
protecció pública. En concret, es combina un criteri principal de renda —que 
distingeix entre unitats familiars amb ingressos per sota de 2,5 vegades el SMI, 
entre 2,5 i 3,5 vegades el SMI i per sobre de 3,5— amb un criteri secundari 
d‘estructura de la llar que afavoreix les de més membres.  

 

 Es desenvolupa un instrumental de suport als adquirents d‘habitatge, integrat 
per: subvencions directes, crèdits a preu per sota de mercat i subsidis públics 
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directes al tipus d‘interès pactat amb la banca. Aquests instruments es 
combinen de diferent forma segons el segment de renda i l‘estructura familiar 
de cada persona acollida al Pla. Així, per exemple, les subvencions directes 
només es contemplen per unitats familiars per sota de 2,5 vegades el SMI.  

 
 
B. 1988-1991. LA PARÀLISI DE LA POLÍTICA PÚBLICA: APOTEOSI I XOC EN EL 

MERCAT 
 
A partir del 1987-88, es consolida a l‘estat espanyol un cicle econòmic expansiu de 
grans proporcions. La renda per càpita es dispara, els desequilibris socials, en canvi, 
persisteixen. És rellevant que en l‘etapa més expansiva des de la transició, les 
mobilitzacions socials no deixin de créixer fins a la vaga general del 14-D de 1988, que 
deixa al descobert l‘enorme descontent popular davant la insensibilitat social dels 
governs del PSOE a l‘estat i de CiU a Catalunya. En aquest context, la reactivació de 
l‘oferta i la demanda en el mercat immobiliari no protegit va servir perquè el govern 
central debilités la política pública d‘habitatge. El vell Pla Quadriennal no se substitueix 
per cap de nou. Cau de forma substancial el nombre d‘actuacions protegides i, de fet, 
el 1990-91, els beneficis fiscals en l‘IRPF havien passat a ser el principal instrument 
d‘acció pública en el terreny de l‘habitatge. L‘única novetat en l‘àmbit estatal és la 
creació del Règim Especial d‘HPO, com a modalitat de promoció situada a mig camí 
entre l‘HPO dels anys 80 i la promoció pública directa, que simplement desapareix de 
l‘escenari.  
 
A Catalunya, el panorama és en bona part el mateix, encara que matisat per dos 
elements diferencials. En primer lloc, l‘acció pública en l‘habitatge viu els moments de 
màxima tensió intergovernamental. El 1988, la política d‘HPO de l‘Estat obliga les 
CC.AA. a signar convenis bilaterals per a la transferència de recursos a aquestes. En 
la mateixa línia, es reserva la concessió de subvencions directes, però vinculades a 
l‘existència d‘una subvenció de la CA per valor del 5% del preu de venda. La sentència 
posterior del TC elimina a la pràctica aquest règim de gestió centralitzada. En segon 
lloc, la paràlisi de les polítiques públiques d‘habitatge, encara que manifesta, no és tan 
profunda a Catalunya.  El 1991, el Parlament aprova la Llei de l‘habitatge i el govern 
dissenya un Pla específic d‘HPO amb dues novetats clau: genera la nova tipologia 
d‘HPT, a mig camí entre l‘HPO i l‘habitatge de mercat; i diversifica els criteris d‘accés 
als ajuts, introduint-ne el de territori-població (ajuts per a residents en ciutats de més 
de 20.000 habitants) i el d‘edat (ajuts per a joves fins a 30 anys). 
  
C. ANYS NORANTA: RESTABLIMENT I APROFUNDIMENT DELS PLANS 

D’HABITATGE 
 
La paràlisi en les polítiques públiques d‘habitatge, combinada amb la dinàmica alcista 
del sector, i l‘arrossegament d‘importants dèficits d‘HPO acumulats dels anys 80, 
provoca a tot l‘Estat una situació gairebé de xoc, a la qual els poders públics es veuen 
abocats a respondre amb un punt d‘inflexió i la recuperació de l‘instrumental de política 
d‘habitatge que s‘havia abandonat. El Pla d‘Habitatge 1992-1995 i la seva pràctica 
continuïtat en el període 1996-99 en són la mostra més clara. A Catalunya, la situació 
a principis de la dècada dels 90 es caracteritza pels següents elements:  
 

 Un dèficit acumulat de 100.000 habitatges protegits 

 Regressió del parc d‘habitatges de lloguer assequible, malgrat la liberalització 
radical promoguda pel Decret Boyer de 1985 

 Increment gran i accelerat del preu dels habitatges de mercat. Entre 1986 i 
1990: un 128% a Catalunya i un 202% a Barcelona 
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 A Catalunya, l‘accés a l‘habitatge lliure es fa impossible per a les llars amb 
ingressos per sota de 3,5 vegades el SMI: és a dir, un 70% de demanda 
insolvent. 

 La incidència del problema en els joves és massiva. L‘exclusió del mercat de 
l‘habitatge al costat de la precarietat laboral retarda l‘edat d‘emancipació i la 
taxa de natalitat catalana se situa a la cua d‘Europa i del món. 

 De forma paradoxal, el dèficit d‘habitatges coexisteix a Catalunya amb un 14% 
de pisos desocupats, retinguts especulativament o desatesos per la feble 
política de rehabilitació. 

 
Davant d‘aquesta situació, el Pla d‘Habitatge 1992-1995 restableix a Catalunya la 
política d‘HPO com a eix vertebrador de l‘acció pública. Es tracta, sens dubte, del Pla 
més potent i més regulacionista fins el moment. Els quadres següents presenten de 
forma esquemàtica la seva estructura. Com a innovacions principals destaquen la 
divisió territorial de Catalunya per determinar preus de venda diferenciats, l‘establiment 
de sis tipus de promocions protegibles i la diversificació tant dels criteris d‘accés com 
de l‘instrumental d‘ajuts.     
 
El Pla a Catalunya implica una despesa de 159.956 milions de pessetes, dels quals 
l‘Estat n‘ha aportat 44.965 milions i la Generalitat 115.000 milions. Amb aquests 
recursos s‘ha aconseguit la producció de 97.420 habitatges protegits. D‘aquest volum 
total, només un 16,7 % s‘han situat en la banda alta de la protecció (promoció pública i 
HPO de règim especial), un 23,4% han estat HPO de règim general i, 
significativament, el component majoritari ha estat l‘HPT, amb un 40,7%. El 19,2% ha 
anat a programes de suport a la rehabilitació. En la mesura que 3 de les 5 modalitats 
d‘HPT presenten mínims d‘ingressos de 4,5 vegades el SMI, cal concloure que les 
classes mitjanes han estat un dels grans afavorits del Pla. 
 

Quadre 14: Configuració del Pla d‘Habitatge 92-95 quant a protecció d‘accés a l‘habitatge 
 

 
 
 

             Àrees Territorials 

Superfície 
màxima 

 

Criteris 
selecció 

 

   Instrumental d‘Ajut 

 
Àrea 
de 

Barcelona 

Regió I i 
Capitals 
Comarca 

Resta de 
Catalunya 

Crèdit 
subvenció 

Subsidi al 
tipus 

d‘interès 

HPO 
Règim 
especial 

 
--- 

7.575.030  6.893.280   90 m2 2,5 SMI 
Crèdit + 
subvenció 

    5% 

HPO 
Règim 
general 
Accés 

 
--- 

7.070.028  6.433.728   70 m2 
 
3,5 SMI 

Crèdit + 
subvenció 

   6,5% 

HPO 
Règim 
general 
Normal 

 
--- 

9.090.036  8.271.936   90 m2 

3,5 SMI 
 
4,5 SMI 
5,5 SMI 

Crèdit + 
subvenció 
Crèdit 
Crèdit 

   7,5% 
 
   9,5% 
 11,0% 

HPT  
Primer 
accés 

 
10.015.873 

8.837.535  8.042.160   70 m2 
 
3,5 SMI 

Crèdit + 
subvenció 

   6,5% 

HPT 
Normal 
Petit 

 
12.877.551 

11.362.545 10.339.920   90 m2 
3,5 SMI 
 
4,5 SMI 

Crèdit + 
subvenció 
Crèdit 

   7,5% 
 
   9,5% 
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HPT 
Normal 
Gran 

 
--- 

15.150.060 13.786.560  120 m2 
3,5 SMI 
4,5 SMI 
5,5 SMI 

Crèdit 
Crèdit 
Crèdit 

 11,0% 
 11,0% 
 11,0% 

Font: Les desigualtats socials a Catalunya (1999) Fundació J. Bofill (p.413) 

 
 

 

Quadre 15: Tipus de subvencions directes a Catalunya. Pla d‘Habitatge 92-95 
 

  
  Subvenció A 
 

 
  Subvenció B 

 
  Subvenció C 

 
  Subvenció D 

Règim especial 
  10% del preu 
  de venda 

5% afegit amb  
compte habitat. 

1M mínim ad. 
per persones 
amb disminució 

--- 

Règim general 
Ingressos menors 
a 3,5 vegades SMI 

   5% del preu 
   de venda 

5% afegit amb 
compte habitat. 
(primers 
compradors) 

10% ad. (mínim 
1M)  persones 
amb disminució 

5% addicional si 
menors de 30 
anys 

Preu taxat  
Ingressos menors 
a 3,5 vegades SMI 

   5% del preu 
  de venda 

5% afegit amb 
compte habitat 
(primers 
compradors) 

10%  ad. (mínim 
 1 M) persones 
amb disminució 

5% addicional si 
menors de 30 
anys 

Font: Les desigualtats socials a Catalunya (1999) Fundació J. Bofill (p.428) 

 
Cal dir, per acabar, que el Pla d‘habitatge 1996-1999 és molt similar a l‘anterior. En tot 
cas, la novetat és la constatació d‘una major sensibilitat per anar vinculant la política 
d‘habitatge a la resolució de necessitats socials específiques i grupals (joves, gent 
gran).  
 
El Pla 1998-2001, el primera ser plenament formulat pel govern del PP tampoc no 
introdueix cap gran gir estratègic. Ara bé, es promulga en un context marcat per dos 
fets:  
 

a) el creixement, el canvi en l‘estructura demogràfica i la baixada substancial 
de tipus hipotecaris provoquen una enorme caiguda de la pressió de la 
demanda sobre la política pública;  

b) la política d‘habitatge es contextualitza en una política de desregulació 
massiva del sòl i de declaració massiva de sòl urbanitzable.  

 
Una estratègia que posa de manifest els valors de neoliberalisme urbà del govern del 
PP —amb l‘aprovació de CiU— i dóna una passa més cap al debilitament de la 
dimensió urbana de l‘estat del benestar a Catalunya i Espanya.  
 
 
En síntesi: 
 
Malgrat la densitat de programes i instruments de la política d‘habitatge, aquesta, a 
Catalunya, no deixa d‘estar presidida per valors vulnerables, un cert complex a l‘hora 
de programar línies d‘acció, i força reticència al canvi en l‘esfera de la gestió. 
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2.4. Les Polítiques d’habitatge a Barcelona 3 
 
 
I. L’HABITATGE EN EL CONTEXT DELS RÈGIMS URBANÍSTICS DE  
BARCELONA (1979-2000) 
 

Així com a Catalunya i a Espanya emmarcàvem les polítiques d‘habitatge en 
l‘articulació territorial de l‘espai i la dimensió urbana de l‘estat del benestar, les 
polítiques d‘habitatge a Barcelona cal contextualitzar-les en cadascun dels tres règims 
urbanístics pels quals ha passat la ciutat en els últims vint anys.  
 

A.  El model urbà de la crisi (1979-1985) 
 
Entre 1979 i 1984, el procés de canvi en l‘expressió territorial del model de creixement 
econòmic afecta a gran escala Barcelona: es desenvolupa una crisi urbana 
bidimensional. Es constata, d‘una banda, un triple procés de desmantellament de les 
bases productives tradicionals, de segmentació dels mercats laborals urbans i de canvi 
en els patrons de localització de l‘activitat econòmica metropolitana. Es produeix, 
d‘altra banda, el col.lapse del règim urbanístic dominant, basat en el creixement 
demogràfic accelerat i en la producció de perifèries massificades, que, sota criteris 
expansionistes-especulatius, havia generat un llegat de desequilibris (habitatges sense 
condicions, desequipament i segregació) directament connectats a les condicions 
materials de vida de les capes populars. En aquest marc de crisi urbana, cal introduir 
els factors polítics i institucionals. A partir de 1979, amb les eleccions municipals 
democràtiques, culmina el procés de ruptura local: plena democratització sense 
lligams institucionals amb el règim local anterior, relativa capacitat d‘actuació 
autònoma del nou govern local democràtic i possibilitats normalitzades d‘expressió del 
moviment veïnal i associatiu. 
 
B. El model urbà de l’expansió (1986-1992) 
 
A partir de 1986-1987 els supòsits que fonamentaven l‘estratègia urbana del govern 
local —crisi econòmica amb desequilibris sòciourbans primaris i quantitatius— queden 
fortament alterats. Es comença a fer realitat un nou model d‘acumulació, que consolida 
el caràcter central del territori dins de la seva dinàmica. La projecció d‘aquesta a 
Barcelona comporta un ventall de tendències interconnectades. Principalment, 
reactivació industrial selectiva i consolidació de l‘expansió terciària. Amb una clara 
expressió espacial: tendència a ubicar els serveis avançats —d‘alt valor afegit— en 
espais urbans centrals, de forma simultània a la desconcentració productivo-
ocupacional cap a la segona corona metropolitana, amb avenç del model flexible-
precari. El nou model de creixement genera nous conflictes i requeriments en el règim 
urbanístic. Així, el terciari pressiona sobre els espais residencials centrals (expulsions 
directes i indirectes de col.lectius residents) i l‘encariment del sòl i de l‘habitatge 
adquireix una dimensió fonamental (mercat immobiliari excloent). Finalment, la lògica 
de l‘expansió econòmica genera un nou discurs urbà dominant, de tall 
neoexpansionista. 
 
C. El model urbà de la consolidació (1993-2000) 
 
A partir de 1993, el model urbà preexistent  tendeix a consolidar els seus perfils bàsics 
i la seva lògica de funcionament, encara que introduint algunes variacions. Des d‘un 
angle quantitatiu, es pot destacar l‘increment en el PIB per càpita de la regió 

                                                           
3
 L‘anàlisi aprofundida de la política d‘habitatge a Barcelona ens portaria a desbordar les pretensions d‘aquest apartat, 

en el marc d‘un estudi que vol centrar-se en les discriminacions més intenses d‘accés. És per això, que volem ara 
destacar que ni tots els aspectes de la política seran considerats, per exemple, deixarem de banda tot el tema de la 
rehabilitació; ni seran tampoc analitzades les diferències entre districtes.  



 30 

metropolitana de Barcelona, situat ja avui en la mitjana de la UE; o bé la maduresa 
demogràfica assolida, amb un lleuger retrocés de la població absoluta. Des d‘un angle 
qualitatiu, la reflexió econòmica i la urbanística han proposat conceptualitzacions del 
model urbà post-92. Des del pensament de matriu econòmica, el règim urbà emergent 
comença a ser qualificat com el referent territorial dels 90, en substitució del model 
Prato dels 80. Molt en síntesi, es tracta d‘una àrea amb un centre potent, irradiador 
d‘economies d‘aglomeració per al conjunt metropolità, i una perifèria rica i complexa, 
dotada de múltiples ciutats especialitzades generadores d‘economies de localització 
específiques (districtes industrials). El pensament urbanístic ha subratllat el fet que 
Barcelona, en línia amb altres ciutats del capitalisme avançat, esdevé avui un espai de 
geometria variable on es desenvolupen, amb intensitats desiguals però creixents, 
xarxes de relacions econòmiques, de lleure, associatives o d‘assistència informal. 
Presenta, doncs, una espacialització difusa, de caràcter polinuclear, on a l‘estructura 
radial que expressa les velles fractures se n‘hi superposa una altra de molt més 
reticular, reflex de l‘entramat de relacions entre els diversos centres.  
 
Ambdues reflexions coincideixen a apreciar que les potencialitats del sistema urbà de 
Barcelona creixen molt per sobre d‘èpoques anteriors: quan la volatilitat del capital 
augmenta, els avantatges competitius de tipus locacional s‘incrementen de forma 
proporcional. Però això no ho és tot. La dialèctica urbana no s‘atura i als nous 
potencials cal afegir un ventall de noves contradiccions: s‘aprofundeix la mobilitat 
residencial forçada, connectada a l‘estructura de l‘oferta d‘habitatge; s‘intensifica la 
segmentació i precarietat dels mercats laborals urbans; s‘incrementa l‘ús del vehicle 
privat en detriment del transport públic; i es dispara el consum de sòl amb greus 
efectes sobre la sostenibilitat ambiental de la regió de Barcelona (de 21.000 hectàrees 
urbanes en la fase de màxim expansionisme, a finals dels seixanta, a més de 50.000 
hectàrees urbanes el 1999).  
 
 
II. L’HABITATGE A BARCELONA: REALITATS DE MERCAT I VOLUNTATS 
POLÍTIQUES. 

 

 
Barcelona és un municipi dens, d‘estructura urbana compacte, sense possibilitats de 
creixement extensiu a l‘interior del seu territori. El seu milió i mig d‘habitants es 
reparteix en deu districtes que ocupen una superfície de menys de 100 km2. Ara bé, 
Barcelona és també el municipi central més important d‘una regió metropolitana de 
més de 4 milions de persones i per sobre dels 500 km2 de superfície. En aquest marc 
regional-metropolità, la mobilitat poblacional i els processos de creixement residencial 
són múltiples i complexos. 
 
Avui Barcelona és una ciutat amb més de 650.000 habitatges familiars, el 65,2% dels 
quals van ser construïts entre 1950 i 1980, les tres dècades de màxima expansió 
urbanística. Tot i així, un 26,4% dels habitatges són d‘abans de 1940. Quant a 
distribució de superfícies útils, els habitatges de Barcelona mostren una clara 
concentració en el tram 60-90 m2, amb un 50% del total. Val a dir però, que els 
desequilibris entre districtes són importants. A Ciutat Vella, el 56% dels habitatges no 
arriben als 60 m2, amb la Barceloneta i les seves cases de quart com a realitat més 
extrema. Pel que fa als nivells d‘instal·lació dels habitatges, novament trobem bosses 
importants d'habitatges mal equipats a Ciutat Vella (cases sense calefacció, bany, 
aigua calenta, ascensor i amb corrent de 125v). La relació entre l‘habitatge i 
l‘estructura familiar es fa cada cop més complexa. S‘incrementa el nombre de llars 
unipersonals i de llars bigeneracionals que no passen dels tres membres, en detriment 
de pautes més clàssiques de llars familiars de 4-5 membres. Però, alhora, emergeixen 
noves llars compartides i intergeneracionals, de nou tipus. Finalment, un tret que cal 
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destacar és que a Barcelona hi ha al voltant d‘uns 70.000 habitatges desocupats, per 
sobre del 10% del parc immobiliari segons l‘últim cens. 
 

1. L’evolució dels mercats de lloguer i compra d’habitatge a Barcelona (1986-96) 
 
 
A. El mercat de lloguers: tendències regressives i encariment global 
 

El lloguer com a règim de tinença presenta a Barcelona unes dinàmiques clarament 
regressives. Barcelona havia estat durant moltes dècades una ciutat de lloguers. I per 
a ser més precisos, de lloguers protegits i rendes congelades, com a conseqüència de 
les pressions exercides pels empresaris sobre els poders públics, interessats a 
mantenir lloguers baixos per apaivagar les demandes d‘increment salarial dels 
treballadors industrials. Però des de la dècada dels setanta, el règim de tinença en 
propietat, la propietat horitzontal de les finques plurifamiliars, s‘expandeix sense 
interrupcions. Des de mitjans dels anys vuitanta els intents per reactivar el mercat de 
lloguers han tingut relativament poc èxit i, el que és més rellevant, s‘han realitzat en 
detriment dels drets i de la seguretat en l‘ocupació dels col·lectius de llogaters. En són 
exemples ben clars el Decret de liberalització de lloguers de 1985 (Decret Boyer), i la 
LAU de 1994, amb un règim d‘actualitzacions insensible a situacions de col·lectius en 
risc social (persones aturades, pensionistes, etc). 
 
Com mostra el quadre 16, en 30 anys, el parc de lloguers a Barcelona ha disminuït de 
269.183 a 205.182 unitats, el que vol dir del 84,4% al 35,6% del total del parc 
d‘habitatges.  
 
      Quadre 16: Habitatges en règim de lloguer a Barcelona: pauta evolutiva 
 

       Anys            Nombre    Percentatge sobre el total 

      1960           269.183                   84,4 % 

      1970           290.954                   64,3% 

      1981           268.881                   46,4% 

      1991           205.182                   35,6% 

        Font: Patronat Municipal de l‘Habitatge 1997. 

 
Si desplacem l‘atenció del pes relatiu del lloguer com a règim de tinença, a l‘evolució 
de les rendes contractuals, la primera impressió és d‘un comportament netament 
alcista al llarg de la dècada 1985-1995. En efecte, al llarg d‘aquests deu anys les 
rendes s‘incrementen d‘un índex 100 a un índex 301 en pessetes corrents, o 157 en 
pessetes constants. Es passa, doncs, d‘una mitjana de lloguer de 22.000 ptes a una 
de 60.000 ptes.  
 
Però això s‘ha de matisar. D‘una banda, els deu anys es poden dividir en un trienni de 
creixement moderat (1985-1987), un cicle d‘hipercreixement (1987-1992) i una fase 
final d‘estabilització a la baixa (1993-1995). Ja es veurà com aquesta pauta també es 
reprodueix en altres aspectes. D‘altra banda, l‘evolució dels preus de lloguer per m2 

mostra un increment encara més espectacular, de 300 a 1.000 ptes per m2. Tot plegat, 
ens porta a la conclusió d‘un procés de reducció progressiva de les superfícies útils 
dels habitatges llogats.      
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Quadre 17: Evolució de les rendes contractuals dels lloguers a Barcelona (1985-1995) 
 

  Renda ptes corrents      Renda pessetes constants     Renda per m2 

Any      Ptes 
 N. Index 
1984 = 100 

Ptes 1984 Ptes 1995 
 N. Index 
1984 = 100 

Preus 
corrents 

P.constants 
base 1985 

1985 22.168 113 20.376 39.048 104 291 267 

1986 23.022 118 19.458 37.460 100 315 267 

1987 26.208 134 21.038 40.255 108 356 285 

1988 34.856 178 26.699 51.087 137 468 358 

1989 46.419 238 33.290 64.118 170 653 468 

1990 56.268 288 37.821 72.506 194 822 553 

1991 66.331 340 42.072 80.605 215 1005 637 

1992 77.007 394 46.112 88.535 236 1109 664 

1993 70.007 363 40.409 77.736 207 1031 588 

1994 62.494 320 33.991 65.211 174 954 519 

1995 58.811 301 30.598 58.811 157 919 478 

Font: Patronat Municipal de l‘Habitatge 1997. 

 
B. L’oferta de mercat en règim de propietat: encariment i més esforç d’accés 
 
Deixant de banda el lloguer, ens endinsem en l‘anàlisi de l‘oferta de pisos en règim de 
propietat, component avui majoritari de l‘estructura de la ciutat. El primer aspecte a 
destacar és que l‘oferta real en el mercat se situa per sota de totes les estimacions de 
necessitats, d‘acord a les projeccions fetes a partir de variables demogràfiques per al 
període 1996-2006. Mentre s‘estimen unes necessitats superiors als 5.000 nous 
habitatges/any, l‘oferta s‘estabilitza entorn a la meitat. Pel que fa a l‘evolució de preus i 
de l‘esforç econòmic d‘accés, trobem una dinàmica idèntica a la dels lloguers: 
comportament molt alcista amb tres fases diferenciades entre 1985 i 1995. El preu de 
venda per m2 hauria passat de 70.000 a 240.000 en deu anys. I el que és més 
important, aquest increment representa un encariment de l‘esforç d‘accés, ja que 
l‘evolució dels ingressos familiars, per bé que expansiva, no arriba al mateix nivell. En 
tot cas, val a destacar que allò que provoca la tendència a la baixa en l‘esforç d‘accés 
entre 1992 i 1996 no és tant la disminució de preus de mercat com la caiguda dels 
tipus hipotecaris.  
 

Quadre 18: Evolució de l‘oferta d‘habitatge: nombre, preus i esforç econòmic d‘accés 
 

 
Habitatges 

acabats 
Preu / m2 

Evolució ingressos 
familiars 

Evolució quota 
mensual 

1986 3195 70.852 100,0 100,0 

1987 3146 94.994   

1988 3302 141.090 130,1 191,7 

1989 3218 190.543   

1990 2431 203.274 144,5 318,3 

1991 2503 216.567   

1992 4103 230.756 192,0 338,9 

1993 2708 234.538   

1994 2130 237.328 242,6 263,5 
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1995 2641 240.814   

1996 2540 238.392 237,9 257,1 
Font: Patronat Municipal de l‘Habitatge 1997. 

 
Una última consideració interessant és que els preus dels habitatges de segona mà a 
Barcelona se situen a uns nivells gairebé equiparables als de nova construcció. En 
alguns districtes —com Les Corts o l‘Eixample— fins i tot estan per sobre, en contra 
del que passa a altres ciutats, on solen existir diferències d‘un 25%.   
 
 
2. Les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona (1986-1996) 
 
Els trets estructurals del mercat de l‘habitatge a Barcelona ofereixen un escenari on la 
necessitat de polítiques públiques és del tot evident, si és que l‘objectiu de l‘habitatge 
com a dret de les persones no es vol perdre de vista.  

 

 L‘existència d‘habitatges desocupats hauria d‘impulsar polítiques de posada en 
oferta d‘aquests;  

 La reducció del parc de lloguers i el seu encariment hauria d‘impulsar polítiques de 
reactivació sobre bases de seguretat en l‘ocupació i de regulació social de rendes; 

 L‘increment dels preus de mercat i de l‘esforç d‘accés hauria de potenciar 
polítiques de promoció pública i d‘accés protegit suficientment potents; 

 La rehabilitació pública hauria de tenir una nova embranzida; 

 La progressiva diversificació en l‘estructura de les llars hauria de motivar la 
imaginació cap a polítiques innovadores; 

 La persistència de fortes desigualtats entre districtes i de bosses d‘exclusió urbana 
hauria de pressionar cap a iniciatives de regeneració integral amb l‘habitatge com 
a component central... 

 
Com es pot veure, a l‘agenda de la política d‘habitatge a Barcelona no li falten motius 
per a l‘enfortiment. Tanmateix, la realitat és bastant més insatisfactòria. La política 
d‘habitatge a Barcelona no presenta grans diferències respecte a les pautes de fons 
vistes en el conjunt de Catalunya i de l‘Estat. Tot i així, val la pena destacar l‘existència 
de polítiques potents concentrades al districte de Ciutat Vella, d‘iniciatives 
innovadores, com les primeres promocions de pisos per a joves amb lloguers 
assequibles, i de remodelacions exitoses de l‘habitatge en barris fortament degradats, 
com ara el Bon Pastor o Baró de Viver a la façana del Besòs del districte de Sant 
Andreu.    
 
Quadre 19: Promoció pública i protecció oficial en relació a l‘oferta de mercat 
 

Any 
Promoció 
pública 

PO de 
promoció 
privada 

Preu 
taxat 

Lliures Total 
Lliures 

S /  total 

Protecció 
intensa 
S / total 

Protecció 
feble 

S / total 

1986 8 2467  622 3097 20,08 0,25 79,65 

1987 295 2110  495 2900 17,06 10,17 72,75 

1988 787 808  1649 3244 50,83 24,26 24,90 

1989 46 221  2095 2362 88,69 1,94 9,35 

1990 236 24  1788 2048 87,30 11,52 1,17 

1991 259 9 178 1855 2301 80,61 11,25 8,12 

1992 215 0 676 3844 4735 81,18 4,54 14,27 

1993 272 1 1759 2435 4467 54,51 6,08 39,40 

1994 541 1 1767 1588 3897 40,74 13,82 45,34 

1995 264 0 2402 2377 5043 47,13 5,23 47,63 
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1996 241 0 2124 2481 4846 51,19 4,97 43,82 

Font: Patronat Municipal de l‘Habitatge, 1997. 
 

El quadre 19 mostra, d‘entrada, la debilitat permanent de les polítiques de promoció 
pública a Barcelona. Amb l‘excepció de l‘any 1988, la suma de les promocions 
públiques i la protecció oficial de règim especial no s‘han situat mai clarament per 
sobre del 10% del total de l‘oferta d‘habitatges a la ciutat. La política pública s‘ha 
orientat cap a mecanismes de protecció d‘accés més febles, és a dir, menys correctors 
de la lògica del mercat. Entre 1988 i 1992 la presència de l‘HPO de règim general és 
molt reduïda. Entre 1993 i 1996, com a resposta a la crisi d‘accés dels primers 
noranta, entre el 39 i el 47% de les noves promocions a Barcelona presenten algun 
tipus de regulació i protecció d‘accés. Significativament, però, el preu taxat substitueix 
l‘HPO.  
 
 

3. Tendències i polítiques d’habitatge a Barcelona (1997-2001) 
 
Fins ara s‘han considerat dades, tant de mercat com de política pública, referides al 
període 1986-1996. Semblava que durant els últims anys d‘aquest període la situació 
de l‘habitatge a Barcelona, des de l‘òptica dels drets socials, presentava algunes 
millores: estancament a la baixa de les rendes de lloguer i dels preus de compra, 
disminució significativa de l’esforç d’accés per reducció dels crèdits hipotecaris, 
increment de les promocions a preu taxat... 
 
Tanmateix, els últims cinc anys presenten un escenari de regressió en tots aquests 
elements i dibuixen novament una situació molt precària pel que fa al dret a 
l’habitatge a Barcelona, d‘alguna forma semblant a la de fa deu anys. Observem el 
quadre 20:  
 
Quadre 20: Habitatges protegits, oferta de mercat, evolució de preus i d‘esforç 
econòmic d‘accés 
 

  
Oferta de 
mercat 

 
Protecció 
intensa (1) 

 
Protecció 
feble (2) 

Habitatge 
protegit s/ 
mercat 
 

 
Preu m2 
lliure 

 
Preu m2 
lloguer 

 
Esforç 
d‘accés 
(3) 

1997     7162     902     102    14,01 242.463      910    36,4 

1998  10.196     699     206     8,87 260.976      877    32,7 

1999     5181   1075     198   24,50 318.328    1032    40,9 

2000     4735     544     386   19,60 360.283    1159    49,8 

2001     3028    ------     ----    ------ 478.000    -------    61,1 
(1) Promoció pública i HPO de règim especial. (2) HPO de règim general i preu taxat (3) 
Percentatge dels ingressos familiars destinats a l‘adquisió d‘habitatge 

Font: Patronat Municipal de l‘Habitatge, 2000) 

 
En primer lloc destaca la pràctica desaparició de l‘habitatge de protecció oficial de 
règim general i de preu taxat: l‘any 2000 a Barcelona només s‘han construït 386 
habitatges protegits. Aquesta dada, articulada a una promoció pública que segueix 
essent estructuralment dèbil, fa que l‘any 2000 el 81% de les promocions fossin de 
lliure mercat, percentatge que ens retorna als anys 1991 i 1992.  
 
Ara bé, situats novament en el regne del mercat, com s‘han comportat els preus, les 
rendes i els esforços d‘accés? La resposta és fàcil: s‘ha produït un nou esclat alcista 
que torna a deixar la majoria de les persones en situació d‘exclusió en relació a l‘accés 
a l‘habitatge. El preu per m

2 de compra s‘ha doblat en cinc anys i ha passat de les 
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242.000 ptes el 1997 a les 478.000 el 2000. La renda per m
2 de lloguer ha tornat a 

recuperar la dinàmica expansiva: de 900 a més de 1.100 ptes. I el que és més 
significatiu, l‘esforç d‘accés se situa avui, el 2001, en el 61% dels ingressos familiars 
mensuals, quan existeix un cert consens acadèmic a considerar que un esforç per 
sobre del 35% es pot considerar ja vulnerador del dret a l‘habitatge i, per tant, 
requeridor de ràpides polítiques públiques de resposta. Segons que expressen les 
últimes dades municipals, la quota hipotecària mitjana arriba a Barcelona a les 
313.000 pessetes, i el preu mitjà dels habitatges de nova planta ratlla el 48 milions de 
pessetes. Per últim, la renda mitjana del lloguer se situa en 78.479 pessetes.  
 
En síntesi: 
 
En l‘últim quadrienni a Barcelona el preu de compra s’incrementa un 100%, el del 
lloguer al voltant d’un 35%, l’esforç d’accés quasi es dobla, i les taxes d’habitatges 
protegits cauen del 51% al 19%. Si a tot això li sumem la problemàtica específica que 
tractem a la resta d‘aquest informe, és a dir, les discriminacions específiques d‘accés, 
ens adonem que tots els elements reclamen clarament una reactivació potent de 
les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona. 
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3. Exclusió social, habitatge i espai urbà 
 
 
L‘exclusió social, definida com la impossibilitat o dificultat intensa d‘accedir als 
mecanismes de desenvolupament personal i inserció sociocomunitària i als sistemes 
preestablerts de protecció, es presenta avui com una realitat multidimensional, en tant 
que s‘expressa en diversos nivells interrelacionats, i multifactorial, en la mesura que 
enfonsa les seves arrels en diverses causes també interrelacionades. És per això que 
podem localitzar les variables d‘exclusió en combinacions variadíssimes que fan 
necessària no només una atenció específica per a cada persona sinó també dissenyar 
de manera específica la resposta a les diferents necessitats socials. 
 
No obstant, des de l‘àmbit analític, la distinció de les variables d‘exclusió així com la 
distinció de col·lectius socials s‘imposen com una eina indispensable per a 
l‘aproximació a una realitat social que se‘ns presenta complexa. 
 
En resposta a aquesta exigència analítica, hem destriat per una banda les diferents 
variables d‘exclusió social, entre les quals volem destacar l‘exclusió espacial i 
d‘habitatge, en la mesura que és, en aquesta investigació, la principal variable d‘estudi. 
A la segona part del quadre, en canvi, hem destriat els principals col·lectius socials 
d‘estudi, a fi de poder-nos apropar a la realitat social amb un cert ordre i 
sistematització. Al final d‘aquest capítol, presentem el quadre a partir del qual ens 
aproximarem als diferents col·lectius socials discriminats a l‘hora d‘accedir a un 
habitatge. 
 
Quadre 21: Variables i col·lectius d‘exclusió social: 
 

Exclusió socioeconòmica 
Ingressos econòmics minsos, dificultats en el nucli 
familiar,… 

Exclusió de gènere  Dones 

Exclusió de discapacitats  Discapacitats físiques, psíquiques i/o mentals 

Exclusió ètnica i/o d’origen 
geogràfic 

Ètnia gitana, condició d‘immigrant de països empobrits 

Exclusió formativa Analfabetisme de lectoescriptura, analfabetisme funcional 

Exclusió laboral Atur llarga durada, atur intermitent, precarietat laboral 

Exclusió sociosanitària Drogaaddiccions, malaltia, vellesa. 

Exclusió espacial i 
d’habitatge 

Persones sense sostre, persones sense accés a un 
habitatge o amb accés a habitatges sense condicions 
d‘habitabilitat, zones rurals i urbanes deprimides. 

Exclusió penal Presos i expresos 

Exclusió de ciutadania 
Immigració no legalitzada, persones que pateixen greus 
processos de desafiliació/desestructuració social 

Exclusió per orientació 
religiosa minoritària 

Jueus, musulmans, .. 

Exclusió per orientació 
sexual minoritària 

Homosexuals, transsexuals, transvestits. 

Altres formes d’exclusió 
social 

…. 

Font: Elaboració pròpia 
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La importància de fer la distinció de l‘exclusió espacial i d'habitatge en un marc més 
ampli d‘exclusió resideix en el fet que les variables d‘exclusió no apareixen aïllades 
sinó combinades entre sí i confegeixen situacions personals i familiars que dificulten, 
encara més, les possibilitats d‘accedir a un habitatge. 
 
Sigui com sigui, el cert és que una de les expressions més palpables de l’exclusió 
social és la que es dóna en l’espai urbà. El factor clau generador d‘exclusió resideix 
en el caràcter socialment selectiu i segregar dels mercats del sòl i l‘habitatge, regits 
per les lleis del mercat. Un caràcter segregador que es veu reforçat per l‘actuació dèbil 
o fins i tot residual dels poders públics.  
 
D‘entrada poden destacar-se algunes dades que mostren la magnitud de l‘exclusió 
social urbana a Espanya. En concret, els quadres següents mostren, respectivament, 
les característiques socials i habitacionals dels barris subjectes a processos de 
degradació en cada una de les CC.AA. estudiades: 
 
Quadre 22: Relació entre Hàbitat, Habitatge i Pobresa a Espanya 
 

 
Població 

pobre en barris 
degradats 

Població pobre 
que viu en 
habitatges 

sense cond. 

Població pobre 
que pateix 

amuntegament 
(1) 

Població pobre 
que pateix 

amuntegament 
(2) 

Població pobre 
en habitatges 

sense equipam. 

Pobresa 
severa 

66,4 39,2 42,8 32,5 15,2 

Pobresa 
greu 

42,5 27,1 26,5 30,8 11,1 

Pobresa 
moderada 

35,7 12,6 14,6 27,3 4,9 

Llindar de 
pobresa 

32,2 9,5 4,6 13,2 4,8 

Famílies d‘ 
ètnia gitana 

86,1 43,9 45,6 --- --- 

Famílies 
immigrants 

79,0 31,2 44,6 --- --- 

(1) menys de 10 m
2
 per persona; (2) menys d‘un dormitori per cada dues persones 

Font: Elaboració pròpia a partir de Edis (1998)  
 
El quadre 22 relaciona nivells de pobresa amb variables d‘habitatge. Com es pot 
observar, la població en situació de pobresa intensa (severa i greu) a Espanya viu de 
forma majoritària en barris degradats, en habitatges amb problemes greus de 
deteriorament i pateix amuntegament, entenent aquesta en el doble sentit de disposar 
de menys de 10m2 per persona (per sota d‘un terç de la mitjana estatal) i de menys 
d‘un dormitori per cada dues persones.  A més en el 27% dels casos de pobresa 
intensa, els habitatges no tenen els equipaments bàsics (aigua corrent, llum elèctrica, 
vàter privat i aigua calenta).  
 
Finalment, el quadre 22 aporta una última dada enriquidora del panorama polièdric de 
l‘exclusió habitacional: la màxima concentració de degradació urbana, habitatges 
sense condicions d‘habitabilitat, i amuntegament, la pateix aquella població que, a més 
de presentar pobresa, té un origen ètnic o nacional minoritari (població gitana o 
immigrants extracomunitaris).          
 
El quadre 23 mostra l‘existència de 330 barris, en ciutats de més de 50.000 habitants 
de les set CC.AA que s‘analitzen, en els quals s‘acumulen unes taxes de desocupació, 
analfabetisme i habitatges sense condicions superiors en un 50% a la mitjana estatal. 
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Són, per tant, barris subjectes a processos de multidegradació que expressen 
l‘existència de fortes desigualtats urbanes a les ciutats espanyoles.  
 
Quadre 23: Barris en degradació i característiques sòciohabitacionals 
 

CC.AA. 
Barris en 

Degradació 
(1) 

Total 
Població 

(%) 
Població 

total (CCAA) 

(%) 
Desocupació 

(%) Població 
sense  
estudis 

Habitatge 
mal equipat 

(2) 

ANDALUSIA 160 1.296.708 40,7 34,7 28,4 2,6 

CANÀRIES 38 305.924 41,2 33,6 21,1 1,3 

CATALUNYA 41 313.636 8,8 23,7 22,6 1,8 

GALÍCIA 15 94.401 9,9 26,4 17,9 1,6 

NAVARRA 2 18.918 10,5 21,0 12,6 0,8 

P.VALENCIÀ 24 199.131 12,3 29,9 27,1 1,2 

PAIS BASC 12 94.236 8,3 34,9 14,1 0,5 
 

(1) Barris de ciutats de més de 50.000 habitants amb mitjanes de desocupació, analfabetisme i 
habitatges sense condicions d‘habitabilitat superiors en un 50% a la mitjana estatal.  

(2) Habitatges sense aigua, WC, bany ni dutxa 
Font: La desigualtat urbana a Espanya (2000) (p. 43-65) 
 
 

Com es pot extreure del quadre, els 330 barris estudiats congreguen el 18,81% de la 
població urbana, un total de 2.322.954 persones si sumem les set CC.AA estudiades. 
La visió territorialitzada d‘aquestes dades porta a un panorama complex. Algunes 
comunitats, com Andalusia i una mica menys Canàries, tendeixen a situar-se sempre 
en la franja alta d‘indicadors negatius. Unes altres, com el País Basc i Navarra, se 
situen normalment en les quotes de menor degradació urbana. Catalunya, es troba 
entre les CCAA amb indicadors intermitjos en els quals les quotes de degradació 
urbana no són ni les més altres ni les més baixes de les CCAA estudiades. 
 
Es donen, en canvi, moltes situacions intermèdies i matisades. A Andalusia i a 
Canàries, per exemple, la població en barris desafavorits supera el 40% de la població 
total, mentre que a Catalunya, Galícia i el País Basc, el percentatge de població que 
es concentra en els barris degradats és molt més baix i no arriba al 10%. Pel que fa al 
nombre d‘habitatges sense cap tipus d‘equipament bàsic, a Andalusia representen el 
2,6% de tots els habitatges en barris degradats, mentre que al País Basc i Navarra no 
arriben al 0,8%. A Catalunya els percentatge, està a mig camí entre el percentatge 
més alt d‘Andalusia (2,6%) i el més baix (0,8%), amb un 1,8%.  
 
Finalment cal esmentar els diferencials de desocupació i analfabetisme, que són 
també importants. Pel que fa a la relació entre desocupació i degradació dels barris, 
Catalunya (23,7%) no té un percentatge tant elevat com el d‘altres CCAA (34,9% al 
País Basc i 34,7% a Andalusia), la qual cosa fa pensar en la possibilitat que bona part 
dels habitants dels barris degradats estan percebent rendes del treball molt per sota 
del necessari per poder viure en millors condicions d‘habitatge. Pel que fa al nivell 
d‘analfabetisme, Catalunya està entre els percentatges més alts (22,6%), si tenim en 
compte que a Navarra només és del 12,6%.  
 
En funció de totes les dades suara analitzades, podria deduir-se la necessitat que les 
CC.AA., en exercici de les seves competències de promoció d‘habitatge social i de 
regeneració urbana, portin a terme el conjunt de polítiques necessàries per superar les 
realitats d‘exclusió urbana incrustades en les seves respectives xarxes de ciutats.  
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En aquesta línia, la realitat de les CCAA és també molt diversa. Només el País Basc i 
Navarra han elaborat polítiques contra l‘exclusió urbana, en el marc dels seus 
respectius plans de lluita contra la marginació i la pobresa. A Andalusia i Canàries, en 
canvi, només existeixen polítiques puntuals i no territorialitzades d‘acció contra el 
barraquisme i els habitatges sense condicions. Finalment, el País Valencià i Galícia 
mostren les agendes públiques d‘habitatge menys obertes cap al fenomen de 
l‘exclusió espaial urbana. 
 
A Catalunya, aquest tipus de polítiques s‘han portat a terme en un doble context: els 
programes de rehabilitació integral dels centres històrics més degradats —com Ciutat 
Vella de Barcelona com a cas paradigmàtic— i els plans integrals i comunitaris en els 
barris més perifèrics com la Trinitat Nova, Roquetes, Sant Cosme, o La Mina, entre 
altres. Tanmateix cal no oblidar la insuficiència de les polítiques empreses a Catalunya 
i la necessitat d‘incrementar la quantitat de recursos públics destinats a garantir a tot 
ciutadà de Catalunya el seu dret a l‘habitatge. 
 

 
3.1. Podem parlar, realment, de dret a l’habitatge? 

 
 
D‘entrada una cosa és certa: podem parlar de dret legal a l‘habitatge. Aquest dret és 
reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans, així com per la Constitució 
espanyola i, per la seva part, l‘Estatut de Catalunya assenyala a la Generalitat com 
l‘administració responsable de garantir-lo: 
 
 
 
 

"Totes les persones tenen dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, 
habitatge i vestit" 

(Art.25 Declaració dels Drets Humans de l'ONU) 
 

"[Tot ciutadà espanyol té] dret a un habitatge digne que garanteixi benestar i 
seguretat" 

(Art. 47 Constitució espanyola) 
 

”La Generalitat té competències exclusives en matèria d’ordenació territorial, 
urbanisme i habitatge.” 

(Art. 9.9 Estatut d’Autonomia de Catalunya) 
 
 
 
En efecte, el dret a l‘habitatge és reconegut en els diferents marcs legals, com ho és 
també el dret al treball a l'educació i a la sanitat gratuïtes. El cert és, però, que el dret 
de tot ciutadà a un treball i habitatge dignes ha estat desenvolupat de manera molt 
inferior al desenvolupament que han tingut al nostre país el dret a l'ensenyament 
públic i a la seguretat social.  
 
El fet que el dret al treball i a l'habitatge siguin drets graciables ("perdonables") ha 
fomentat que els grups més vulnerables de la societat vegin com aquests drets són 
sistemàticament vulnerats en favor dels interessos del mercat. 
 
És per això que a la pràctica, podem afirmar que el dret a l‘habitatge és, en molts 
casos, un dret vulnerat. 
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I. La vulneració del dret a l'habitatge 
 
Les raons principals per les quals moltes persones queden excloses de l‘accés a un 
habitatge ja han estat esmentades durant el repàs de les polítiques d‘habitatge a 
Espanya, Catalunya i Barcelona. També ho han posat de manifest les dades recollides 
als quadres. 
 
Amb tot, i a tall de síntesi, val la pena recordar les dues principals raons per les quals  
no tothom veu respectat el seu dret a l‘habitatge: 
 
 La primera és el fet que l'habitatge ha estat i encara és un bé desenvolupat 

sota la lògica del mercat, que no és una a altra que l'obtenció de beneficis a títol 
privat;  

 La segona, la manca d’una política d’habitatge social forta impulsada des de 
les administracions públiques que pogués garantir el dret a l‘habitatge al conjunt 
de la població. 

 
La realitat de l‘habitatge contrasta amb l'oferta d'ensenyament privat que coexisteix 
amb l'oferta pública, que garanteix a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
l'escolarització gratuïta fins als 16 anys. També contrasta amb l'oferta sanitària 
privada, que coexisteix amb la Seguretat Social i garanteix l'atenció mèdica mínima a 
tot ciutadà al llarg de tota la seva vida. El treball i l‘habitatge, en canvi, no han estat 
mai drets garantits, i l'oferta privada d'habitatge no ha coexistit mai amb un parc públic 
d'habitatge suficientment gran com per garantir el sostre a qualsevol ciutadà o 
ciutadana. 
 
La lògica de mercat continua dominant la provisió d'habitatges a la ciutat i, tot i que 
existeixen polítiques específiques per regular el mercat privat de l'habitatge i atenuar 
alguns dels seus efectes perjudicials, aquestes polítiques no han estat prou fortes per 
garantir l'accés a l'habitatge. 
 
De fet, des de l‘any 1999, la promoció d‘habitatge públic ha caigut de forma 
generalitzada i malgrat l‘augment de la rehabilitació protegida d‘habitatges, la provisió 
d‘habitatge públic dista molt de poder cobrir les necessitats actuals. 
 
Prou significatiu resulta el fet que des d‘un organisme de la pròpia administració es 
qüestionin les mancances en la política d‘habitatge actual quan plantegen que ―la 
caiguda generalitzada de la protecció oficial mereixeria, si més no, una reflexió seriosa 
sobre la idoneïtat per a Barcelona del Pla d‘habitatge vigent, així com de la política 
d‘habitatge que cal practicar des de les administracions competents per poder donar 
resposta a una demanda cada cop més forta de promoció pública.‖4 
 
 
II. Les dificultats d’accedir a un habitatge es reflecteixen, també, en l’increment 
de la pobresa a la ciutat de Barcelona 
 
Un estudi recent de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona ens 
alertava de l'increment important de persones sense sostre de la ciutat de Barcelona. 
Segons les dades facilitades per l‘estudi, en els últims 3 anys l'increment de persones 
sense sostre s'ha mantingut constant. Hi ha censades un total de 300 persones sense 
sostre "consolidades", és a dir, que viuen al carrer des de fa més de 5 anys. 

                                                           
4
 Carta de presentació de la publicació ―Xifres d‘Habitatge‖ del Patronat Municipal de 

l‘Habitatge. 
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Tot i les importants inversions de l'Ajuntament i els serveis d'atenció social oferts per 
un gran nombre d'entitats de Barcelona a les persones sense sostre, la manca d'un 
parc d'habitatge social prou ampli com per garantir el reallotjament d‘aquestes 
persones impossibilita una resolució definitiva de les mancances de les persones 
sense sostre a Barcelona. 
 
 
III. Quines discriminacions trobem en l'accés a l'habitatge? 
 
Davant de la situació descrita en el capítol anterior — sobre l‘increment espectacular 
dels preus de l‘habitatge de lloguer i del de nova construcció— no és difícil de 
preveure que un gran nombre de persones veuran fortament restringides les seves 
possibilitats d'accedir a un habitatge. Des de la perspectiva que l'habitatge és un dret, 
tot ciutadà o ciutadana que té aquest dret vulnerat pot ser considerada una persona 
discriminada en el seu dret a un habitatge digne. 
 
Les persones sense sostre que viuen i dormen al carrer o, en el millor dels casos, en 
una casa d'acollida, pateixen la manca d'un habitatge i també les conseqüències d'un 
greu procés de desestructuració física, psíquica i social. Tanmateix, sense haver 
d'arribar a l'extrem de la indigència, trobem un gran nombre de persones que, per 
motius diversos, es veuen discriminades en el seu dret a disposar d'un habitatge en 
condicions. 
 
El motiu principal d‘aquesta discriminació en l'accés a l'habitatge és la manca de 
recursos econòmics. És evident que no tothom disposa dels recursos econòmics 
necessaris per accedir a un habitatge de compra o de lloguer amb els actuals preus de 
mercat. Però al problema econòmic s'hi solen afegir problemes d'altra índole que 
dificulten encara més l'accés a l'habitatge. El propòsit principal d'aquest estudi s'ha 
centrat a determinar quins són els diferents motius que dificulten a determinats 
col·lectius l‘accés a un habitatge digne. 
 
El coneixement de situacions de discriminació concretes posa en evidència el fet que, 
a la pràctica els factors de discriminació que hem estudiat per separat solen estar 
estretament relacionats i la suma d'aquests és el que acaba generant situacions en les 
quals resulta extremament difícil trobar solucions al problema de l'habitatge. Així per 
exemple, el cas d'una família monoparental encapçalada per una mare d'origen 
immigrant aturada, suposa haver de superar l'obstacle de la renda baixa amb 
càrregues familiars, el fet de la immigració i les desigualtats lligades al gènere. 
 
Les dificultats econòmiques actuen com un eix transversal de discriminació pel 
que fa a l’accés a l’habitatge. És el poder econòmic el que marca  les possibilitats de 
les persones de jugar en el "mercat‖ i assegurar un mínim d‘integració a les pautes que 
marquen la dinàmica de la integració social. O, dit d‘una altra manera, les dificultats 
per raó de gènere, edat, origen ètnic, discapacitats, etc. són dificultats que solen 
sumar-se a un problema inicial que és la impossibilitat d‘accedir a un habitatge per 
raons econòmiques.  
 
Abans afirmàvem que en l‘actualitat l‘accés a l‘habitatge està determinat per la lògica 
del mercat, és a dir, per una lògica fonamentalment econòmica. Si hom té diners, té 
moltes probabilitats de poder accedir a un habitatge, tot  i que, com es veurà amb 
l‘estudi de la problemàtica patida per cada col·lectiu social, els diners tampoc són una 
garantia absoluta de poder accedir a un habitatge. 
 
El primer dels eixos discriminadors en què ens aturem són les dificultats econòmiques. 
En segon terme, ens endinsarem en com les característiques dels diferents col·lectius 
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socials tenen efectes sumatoris sobre les dificultats econòmiques. Respecte de l‘eix 
específic de col·lectius socials, farem referència als efectes discriminatoris que tenen 
les següents variables: 
 
 

 
1. EL GÈNERE 
2. L'EDAT 
3. EL FET MIGRATORI 
4. L'ORIGEN ÈTNIC 
5. LES DISCAPACITATS 
6. LES DIVERSES PATOLOGIES SOCIALS 

 

 
 
 
3.2. Delimitació dels col·lectius més vulnerables a partir de la 
discriminació en l’accés a l’habitatge  

 
 

Tal com apuntàvem a l‘inici d‘aquest tercer apartat, en l‘àmbit analític s‘imposa fer una 
distinció de les variables d‘exclusió, així com dels principals col·lectius socials, si és 
que volem disposar d‘una eina que ens permeti aproximar-nos a la realitat de forma 
sistemàtica i ordenada.  
 
En resposta a aquesta exigència analítica, presentem el quadre a partir del qual ens 
aproximarem als diferents col·lectius socials que es veuen discriminats en el seu accés 
a l‘habitatge: 

 
 
 

Quadre 24: Principals col·lectius socials 

 

EIX 
TRANSVERSAL  

VARIABLES DE 
VULNERABILITAT 
VINCULADES ALS 

COL·LECTIUS 
SOCIALS 

COL·LECTIUS ESPECÍFICS MÉS VULNERABLES A PATIR 
SITUACIONS DE DISCRIMINACIÓ EN L’ACCÉS A 

L’HABITATGE 

CIRCUMS-
TÀNCIES 

AGREUJANTS 

DIFICULTATS 
ECONÒMIQUES 

 
 

(exclusió 
socioeconòmica) 

 
 

GÈNERE 
 

i context familiar 

 Famílies amb greus dificultats econòmiques 
(famílies amb fills o persones dependents amb els 
dos adults en situació d‘atur o amb treballs precaris 
(dificultats per arribar a final de mes) 

 
o Dones cap de família monoparentals amb 

càrregues familiars i dificultats en l‘àmbit 
laboral. 

o Dones víctimes de la violència 
domèstica: que necessiten distanciar-se 
del maltractador i no tenen prou mitjans 
econòmics. 

No accés a 
proteccions 

socials 
 

 
 

 
 

EDAT 
 

Joves, adults, 
gent gran 

 Joves i adults que, per circumstàncies d‘edat, es 
troben amb moltes dificultats per inserir-se o reinserir-
se al mercat de treball 

o majors de 45-50 anys en situació d’atur 
(+baix nivell formatiu) 

o joves amb dificultats econòmiques (en 
situació d‘atur o en treballs precaris) 

 Persones grans que, per circumstàncies d‘edat, es 
troben amb dificultats econòmiques i les limitacions 
derivades de l‘edat ( malaltia, discapacitat)  
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DIVERSES 
PATOLOGIES 

SOCIALS  
 

Aïllament social. 
Desestructuració 
bio-psico-social 

 Persones drogodependents o 
exdrogodependents: quan la drogaaddicció ha 
generat un procés de desafiliació important. 

 Persones penades o expenades: el pas per la presó 
té efectes de desafiliació social molt importants. 

 Persones sense sostre, que pateixen una forta 
desestructuració social (degradació bio-psico-social) 
que dificulta enormement la reinserció a una vida 
normalitzada 

DISCAPACITATS 
(físiques, psíquiques 

i/o mentals) 

 Discapacitats físics (motriu, orgànica, sensorial):  
amb importants limitacions a causa de les barreres 
arquitectòniques i de les majors dificultats d‘inserció 
social. 

 
Dificultats 

d‘inserció laboral 
derivades de la 
discapacitat i/o 

malaltia mental = 
rendes baixes 
(generalment 

només 
accedeixen a 

treballs precaris) 

 Discapacitats psíquics: les discapacitats psíquiques 
impliquen una gran dependència i grans dificultats en 
l‘adquisició d‘una certa autonomia personal. 

 Persones amb trastorns mentals: les malalties 
mentals són processos canviants que impliquen 
limitacions molt  importants pel que fa a la vida social 
normalitzada.   

EL FET 
MIGRATORI 

 

 Immigrants estrangers provinents de països 
empobrits: a les dificultats per normalitzar la situació 
(permisos de treball i de residència) s‘hi afegeixen les 
dificultats pròpies de tot procés d‘integració 
sòciocultural. 

L‘enduriment de 
la Llei 

d‘Estrangeria 
actual i la 

negació de la 
condició de 

ciutadania a les 
persones no 
legalitzades. 

 Immigrants estrangers sense permís de 
residència 

 Refugiats i demandants d’asil 

L’ORIGEN  
ÈTNIC 

 
Ètnica gitana i 

ètnies de països 
estrangers 

 Membres de l’ètnia gitana: els prejudicis sobre 
l‘ètnia gitana encara són freqüents al nostre país 

El baix nivell 
formatiu i les 
dificultats d‘ 

inserció laboral. 

 Membres de minories ètniques estrangeres: als 
prejudicis sobre l‘origen ètnic, o el color de la pell, s‘hi 
solen afegir els prejudicis contra orientacions 
religioses minoritàries. 

ORIENTACIONS 
SEXUALS 

MINORITÀRIES  

 Persones amb orientació sexual cap al mateix 
sexe: prejudicis contra els homosexuals (gais i 
lesbianes), o contra els transsexuals o transvestits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 Tot i que inicialment també fèiem referència als efectes discriminatoris de les orientacions sexuals i/o de 
gènere minoritàries (homosexuals, transsexuals, transvestits), el contrast d‘aquesta hipòtesi inicial amb la 
realitat ens ha fet desestimar la variable. Podem afirmar, per tant, que les orientacions sexuals minoritàries 
no tenen efectes discriminatoris significatius pel que fa a l‘accés a l‘habitatge. 



 44 

 

4. Col·lectius socials i discriminació en l’accés a l’habitatge 
 
 
Les reflexions sobre l‘exclusió social com a realitat multifactorial i multidimensional així 
com la delimitació dels col·lectius socials com a via per aconseguir una eina analítica 
sense la qual resultaria molt difícil endinsar-se en l‘estudi de la realitat social, han estat 
els objectius del capítol anterior. 
 
El que pretenem plasmar en aquest apartat és el resultat d‘aplicar aquesta eina analítica 
a la realitat de l‘accés a l‘habitatge. És per això que, col·lectiu per col·lectiu, hem anat 
localitzant quines són les realitats específiques que més dificulten l‘accés a un habitatge.  
 
Haurem reeixit en la nostra escomesa si la lectura de les pàgines següents serveix al 
lector per comprendre millor les discriminacions en l‘accés a l‘habitatge que pateixen 
moltes persones i famílies a la nostra ciutat. 
 
L‘objectiu del cinquè i últim capítol serà relacionar les dificultats aquí esmentades amb 
les actuacions específiques que, al nostre entendre i recollint propostes que parteixen de 
diversos àmbits, pertoca als poders públics d‘emprendre, per tal que la seva funció més 
genuïna sigui acomplerta. 
 

 

 
Habitatge i dones 

 
 
 
1. Introducció 

 
Tot i que no existeix un treball concret —ni per part de l‘administració ni del teixit 
associatiu— que reuneixi les problemàtiques de les dones en relació a l‘accés a 
l‘habitatge, considerem que aquest col·lectiu també pateix en certs casos discriminació 
a l‘hora d‘accedir-hi. Ja sigui per la discriminació econòmica que afecta tots els 
col·lectius o bé per problemàtiques específiques, les dones s‘enfronten cada vegada 
més amb obstacles per accedir a un pis.  
 
En primer lloc, les xifres de pobresa que situen a les dones en un espai més 
vulnerable són alarmants, fins al punt de parlar d‘un procés de feminització de la 
pobresa5. Entre aquest col·lectiu —que presenta pautes laborals que accentuen la 
precarietat, la subocupació i l‘atur— destaquen les mares soles amb fills i encara de 
forma més greu les dones que pateixen o han patit violència domèstica i necessiten 
refer la seva vida. Per aquestes, la consecució d‘un espai propi, lluny del maltractador 
és un aspecte bàsic per poder refer les seves vides. Com a primer pas poden accedir 
a albergs que treballen amb les dones maltractades però per poder desenvolupar la 
seva vida, tard o d‘hora hauran de poder gaudir d‘un habitatge propi. El mateix passa, 
per exemple, amb els casos de dones que deixen la presó i no tenen enlloc on anar 
excepte el mateix entorn familiar, la qual cosa dificulta la seva inserció social. 
 
A partir de les entrevistes realitzades es constata, doncs, que el tema de l‘habitatge és 
un problema crucial per resoldre els conflictes que pateixen moltes dones i malgrat 
                                                           
5
 Malgrat tenir poques dades sobre aquest col·lectiu, destaca el cas de les 70 famílies que 

acullen els programes de la Fundació Foment de l‘Habitatge Social de Càritas, de les quals el 
54% són dones soles amb fills (Memòria d‘activitats, 2001) 
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això no existeixen iniciatives específiques que conjuguin la problemàtica de les dones 
amb la recerca d‘habitatge. Una entitat amb llarga experiència en el col·lectiu de dones 
és Surt, l‘Associació de Dones per la Inserció Laboral. Segons aquesta associació, 
juntament amb la recerca d‘una ocupació (un dels objectius principals de l‘entitat) hi ha 
dues necessitats bàsiques per a les dones en situació d‘exclusió: la primera, més 
senzilla de resoldre, les càrregues familiars (a través de les llars d‘infants es pot assolir 
un major grau d‘autonomia personal i així accedir a un lloc de treball), la segona, en la 
qual es trobaran amb més impediments, l‘accés a l‘habitatge.  
 
La discriminació social i laboral s‘agreuja en el cas de les dones, més encara quan 
aquestes pertanyen als col·lectius més vulnerables. Les situacions cada vegada més 
freqüents de separació i divorci situen a moltes dones amb càrregues familiars en 
dificultats per mantenir el seu habitatge o per accedir a un de nou. En alguns casos 
puntuals, s‘ha detectat discriminació en famílies monoparentals, és a dir, en dones 
amb fills que han expressat la voluntat de llogar un pis i, tot i tenint els recursos 
econòmics per fer-ho, han estat rebutjades. 
 
En definitiva, el tema de l‘habitatge és present a tots aquests grups de dones amb 
problemes per desenvolupar la seva vida de forma autònoma. El fet de ser dona 
produeix un efecte intensificador de les discriminacions. 
 
Col·lectius de dones més afectats per l’exclusió social i la manca d’habitatge 
  

 Dones amb pocs recursos econòmics i desocupades, incloses al PIRMI 

 Dones soles amb fills 

 Dones víctimes de maltractaments i violència familiar 

 Dones immigrants6 

 Dones que pateixen desestructuració familiar 

 Dones que surten de la presó 
 
El problema més greu per aquestes dones és la manca de recursos econòmics per 
accedir a un habitatge, una variable que travessa el conjunt de col·lectius que pateixen 
discriminacions a l‘hora d‘accedir a un pis a la ciutat de Barcelona. 
 

                                                           
6
 En un altre apartat es tracta el cas de la immigració extracomunitària però caldria destacar 

que el 48% de la immigració a la ciutat la constitueixen dones en situació de major vulnerabilitat 
que els homes, segons dades de l‘Ajuntament de Barcelona. 
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Habitatge i edat 

 
 
 
Una de les variables que hem considerat susceptible d‘afectar l‘accés a l‘habitatge és 
l‘edat. Tant per a les persones joves com per a les més grans el tema de l‘habitatge 
genera certes problemàtiques que cal tractar, tot i que val a dir que presenten 
diferències substancials en tant que parlem de dificultats també diferents. 
 
Mentre que en el cas dels joves, destaquen les dificultats per trobar el primer habitatge 
pel cost d‘aquest en relació a les seves possibilitats econòmiques, en el cas de la gent 
més gran, la problemàtica se centra no tant en l‘accés a un habitatge com en 
l‘adaptació d‘aquest a les seves circumstàncies i necessitats. Les patologies socials de 
l’habitatge —enteses com una sèrie de mancances i necessitats que van més enllà de 
les estrictament residencials— afecten greument a aquests dos col·lectius que 
engloben una part important de la població. Així ho recullen nombrosos estudis 
sectorials i va quedar palès en el primer congrés català per al dret a un habitatge 
digne: la gent gran i els joves, juntament amb les dones de famílies monoparentals i 
els immigrants, són els col·lectius més marcats per les patologies socials entorn de 
l‘habitatge7, una problemàtica que s‘agreuja però que encara no té tota la 
trascendència política que caldria. 
 
 
 

 
Habitatge i joves 

 
 
 
1. Introducció 

 
Actualment, les persones joves tenen força dificultats per accedir al seu primer 
habitatge, especialment perquè les seves rendes no arriben als elevats preus d‘aquest 
mercat. Tanmateix, la gent jove com a col·lectiu, pateix una sèrie d‘estigmatitzacions 
que comporten obstacles afegits al seu accés a una residència. 
 
Com destaca Caterina Ramis —Gerent del Patronat Municipal de l‘Habitatge de 
Barcelona— segons un estudi realitzat l‘any 1996, això està comportant que la gent 
jove opti per desplaçar-se a viure als afores de Barcelona, cosa que també afavoreix el 
problema d‘envelliment de la població de la ciutat. De fet, actualment, el 21‘5% de la 
població de Barcelona és major de 65 anys. Si bé és cert que aquest fet no només és 
producte de la marxa dels joves de la ciutat sinó també de la tendència generalitzada a 
tot Catalunya a conseqüència de la baixa natalitat i de l‘allargament de l‘esperança de 
vida. 

 
 
 
 
 
                                                           
7
 Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne (2000), Primer Congrés Català per al Dret a un 

Habitatge Digne, Síntesi i conclusions, 23 i 24 de febrer del 2000. 
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2. Possibilitats i limitacions dels joves per accedir a un habitatge: 
 
Entre les dificultats que troben els/les joves per accedir a un habitatge podem distingir, 
doncs,  entre aquelles de tipus més estructurals i les derivades de prejudicis socials. 
 
1. Dificultats estructurals: 
 
Les possibilitats i limitacions dels joves per accedir a un habitatge es troben fortament 
condicionades per un seguit de dificultats de caire estructural i relacionades amb el 
nivell de renda. Aquestes es poden sintetitzar en les següents: l‘alt cost dels pisos tant 
de lloguer com de propietat, la precarietat laboral de gran part de la joventut (els 
baixos sous, la inestabilitat laboral, temporalitat en les contractacions, etc.) i les 
poques possibilitats d‘avalar els crèdits i les hipoteques necessàries per comprar 
pisos. 
 
 
2. Estigmatització social: 
 
Per una altra banda, algunes de les persones entrevistades han destacat aquelles 
dificultats que podríem considerar producte de les percepcions subjectives de la gent, 
en gran mesura derivades de les condicions objectives esmentades anteriorment. En 
aquest sentit, els joves pateixen un seguit de prejudicis o estigmatitzacions socials a 
causa de la visió negativa i de la desconfiança que moltes vegades es té d‘ells. 
Concretament, els arguments que donen els propietaris es fonamenten en una sèrie 
de problemes que associen al col·lectiu jove: les possibles molèsties que poden causar 
els joves (bàsicament el soroll, amb el qual se‘ls relaciona fàcilment), la desconfiança 
en què mantinguin l‘habitatge en bon estat i el fet que paguin regularment el seu 
lloguer. Això comporta que alguns propietaris prefereixin llogar els seus pisos a un 
altre perfil de persona, per exemple, matrimonis amb fills. 
 
 
3. Respostes a la problemàtica: 
 
Es poden destacar diverses iniciatives desenvolupades pels diversos òrgans de 
l‘Administració. Per la seva part, l‘Ajuntament de Barcelona està portant endavant un 
programa, revisant el Pla d‘Acció Municipal, per canviar espais de la ciutat que estaven 
reservats a equipaments i destinar-los a la construcció d‘habitatges de protecció oficial 
per a la gent gran i els joves. Aquest projecte té previst que dues de les sis residències 
(edificis d‘apartaments) que es realitzaran estiguin parcialment destinades a joves. 
Aquests apartaments intenten adaptar els habitatges a les noves formes de vida que 
requereixen espais més petits i econòmics. La idea és compaginar la necessitat 
d‘independència de l‘individu (amb la creació d‘espais independents) i la maximització 
de l‘ús de l‘espai amb la creació d‘espais i serveis compartits. 
 
Per altra banda, una experiència interessant en l‘administració municipal a Catalunya 
és la realitzada per l‘Ajuntament de Terrassa a través del seu Servei Jove d‘Habitatge i 
amb la col·laboració de l‘associació Prohabitatge, una entitat sense ànim de lucre que 
va iniciar la seva experiència a Madrid i que ara està consolidada a diferents ciutats de 
l‘Estat. Aquesta iniciativa es basa en buscar habitatges de lloguer en el mercat per 
poder-los oferir a joves interessats en llogar-los. El projecte també contempla realitzar 
una tasca d‘informació i assessorament gratuït en la compra, venda, lloguer o 
impagament d‘un pis, així com també la possibilitat de tenir una assegurança multirisc.  
Aquest servei funciona com una agència de propietat immobiliària municipal que ha 
arribat a oferir avals i que garanteix habitatges dignes a preus justos amb la confiança 
que és la pròpia administració la que dóna suport a la intermediació entre joves i 
propietaris. Totes les parts implicades valoren positivament aquesta experiència. Tant 
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els propietaris de finques com els joves que han aconseguit pis en destaquen la 
confiança que es genera pel fet de ser un servei imparcial i sense ànim de lucre. 
 
Per la seva part, l‘administració de la Generalitat de Catalunya, des de la Secretaria 
General de la Joventut, ha impulsat un programa on l‘administració avala joves de cara 
a l‘obtenció d‘un habitatge. L‘objectiu és donar confiança als particulars de la solvència 
del pagament i evitar així possibles reticències. Val a dir, que des que es va iniciar 
aquest programa hi ha hagut pocs casos d‘impagament, fet que trenca amb el mite 
que els joves són poc responsables o incomplidors. 
 
La Secretaria General de Joventut, a través del Programa Habitatge Jove també 
ofereix un servei de borsa de pisos de lloguer per a joves, i una altra d‘habitacions en 
pisos compartits o residències d‘estudiants. Tanmateix, l‘oferta aquí és molt minsa en 
relació amb l‘alta demanda existent i sovint el preu és molt alt tenint en compte el 
col·lectiu a qui van adreçades. 
 
Per altra part, s‘ha de mencionar que en el marc del Pla General  de la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya s‘invertirà en pisos de protecció 
oficial per a joves fora de la ciutat de Barcelona.  
 
Si observem els requisits que cal acomplir per poder accedir a un pis de protecció 
oficial veurem que també són molt exigents de cara al col·lectiu jove. Per exemple, en 
els pisos de protecció oficial de l‘Ajuntament es demanen unes condicions força 
restrictives; així, per accedir a un dels 435 pisos de protecció oficial edificats 
darrerament calia acreditar una nòmina força elevada per les possibilitats de la majoria 
dels joves.  
 
Respecte a les iniciatives socials per facilitar l‘accés a l‘habitatge dels joves podem 
destacar el paper de denúncia que han realitzat el Consell de la Joventut de 
Barcelona, o entitats com Arquitectes sense Fronteres, la FAVB i Avalot. Tots ells han 
realitzat jornades, taules rodones, conferències, i en definitiva han posat el tema de 
l‘habitatge i els joves sobre la taula tot fent propostes per millorar la situació actual dels 
joves (algunes d‘elles les recollim en l‘apartat següent). 
 
Per últim, quant a les respostes a la situació dels joves i l‘habitatge considerem que és 
necessari fer una menció al moviment okupa com una de les manifestacions més 
destacades entorn del tema de l‘habitatge a Barcelona. 
 
 
4. Propostes per facilitar l’accés a l’habitatge: 
 
Algunes de les propostes que hem pogut recollir per millorar l‘accés a l‘habitatge dels 
joves són les següents8: 
 
El paper de l‘administració pública, amb implicació del mercat i la iniciativa social: 
 

 Fomentar una cultura a favor de l‘opció lloguer, enfront de la cultura predominant 
de la propietat juntament amb polítiques que incentivin l‘opció lloguer sense reduir 
les ajudes ja existents per a la compra (especialment les ajudes d‘accés a la 
hipoteca). 

                                                           
8
 Moltes d‘elles són extretes de: Document de Treball i Habitatge realitzat pel Consell de la Joventut de 

Barcelona, Àmbit de Drets Civil, Barcelona, 28 de març de 2001; l‘Assemblea Nacional de l‘AVALOT 
(Joves de la UGT de Catalunya); Habitatge, Espais i Emancipació, Arquitectes sense Fronteres. 
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 promulgar una nova Llei d‘arrendaments urbans que doni una major protecció i 
facilitat a l‘arrendatari, que redueixi l‘alt risc que comporta invertir en pisos de 
lloguer. 

 Crear un fons d‘ajudes per avalar els contractes de lloguer dels joves (de fet, ja hi 
ha alguna iniciativa en aquest sentit que està tenint força èxit). 

 Fomentar la creació d‘una borsa municipal amb l‘oferta total de lloguer de 
Barcelona. 

 Abaratir costos als constructors perquè el preu del mercat fos més assequible als 
joves. L‘administració local pot posar el sòl a disposició de cooperatives que 
promoguin habitatges de lloguer, en condicions avantatjoses, mitjançant la cessió 
de dret a l‘ús superficiari o mitjançant reducció i ajornament de pagament. 

 Millorar les condicions de viabilitat i rendibilitat per l‘entrada de l‘empresa privada a 
la construcció destinada a lloguer amb alguna descàrrega fiscal, equiparació de la 
despesa pública directa i indirecta entre l‘habitatge en propietat i lloguer, etc. 

 Potenciar l‘ús d‘immobles buits mitjançant polítiques de rehabilitació i mitjançant 
mesures fiscals que gravin el manteniment d‘habitatges i oficines en desús 
incentivant la seva sortida al mercat, preferentment en règim de lloguer a baixos 
preus. Recordem que el cens de 1996 contemplava uns 70.000 habitatges buits a 
la ciutat de Barcelona. 

 Treballar en la millor coordinació de l‘administració local amb les entitats de crèdit 
per tal d‘assegurar una política activa d‘ajuts i subvencions, com per exemple, 
l‘establiment de subvencions directes al lloguer dels joves inquilins. 

 Potenciar —tant les administracions autonòmiques com l‘estatal— la construcció 
d'habitatge públic protegit en règim de lloguer per a la població amb menys 
ingressos. 

 Promoure programes d‘allotjament temporal per desplaçats, com per exemple, 
residències d‘estudiants o persones estrangeres que necessiten un habitatge 
temporal. 

 Augmentar —l‘Ajuntament— la càrrega impositora (IBI) a tots aquells habitatges en 
desús. 

 
 

 
Habitatge i gent gran 9 

 
 
 
1. Introducció 
 
L‘augment de l‘esperança de vida i les noves estructures familiars ens porten a 
plantejar-nos les necessitats de la gent gran entorn del tema de l‘habitatge. Com ja 
hem avançat anteriorment, el problema específic de la gent gran no és tant accedir a 
un habitatge com adaptar-lo a les seves noves circumstàncies i necessitats. 
 
 
2. Possibilitats i limitacions de la gent gran per accedir a un habitatge: 
 
A Barcelona hi ha un gran nombre de persones grans que viuen soles en els seus 
pisos o cases, algunes de les quals presenten greus problemes d‘autonomia personal. 
En altres casos, la qüestió problemàtica no és tant mantenir aquesta autonomia, com 
el fet que una persona sola visqui en un pis de grans dimensions (perquè en el seu 

                                                           
9
 Bona part de la informació aquí exposada  referent al col·lectiu gent gran va ser recollida en les jornades 

―Habitatge i Serveis per a la Gent Gran: Alternatives i noves propostes‖, organitzades per la FATEC el 
dijous 24 de maig de 2001 a l‘Escola Tècnica Superior d‘Arquitectura de Barcelona. 
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moment va ser necessari per viure tota una família) sense fer ús de tot l‘habitatge i 
aquest es deteriori per manca de recursos econòmics.  
 
Les dificultats s‘agreugen en aquelles ocasions en les quals la persona gran té 
problemes de mobilitat i l‘habitatge presenta diferents nivells d‘edificació. Un exemple 
són els habitatges que no disposen d‘ascensor, normalment finques molt antigues, en 
què la persona ha de baixar i pujar els diferents pisos cada vegada que vol sortir al 
carrer. Això pot comportar problemes greus com l‘aïllament no desitjat de la persona 
amb el seu entorn més pròxim i afectar el deteriorament de la seva qualitat de vida i, 
fins i tot, la seva salut física i mental.  
 
Com s‘ha demostrat en molts casos, aquesta manca d‘adequació de l‘habitatge a les 
necessitats de la gent gran obliga aquestes persones a deixar la seva llar per anar a 
viure amb algun familiar o sota l‘emparament d‘alguna institució. En aquest sentit, 
membres de la FUC, una institució tutelar, consideren que no hi ha prou places 
públiques en les residències per atendre les necessitats actuals.10 Però més enllà de la 
manca de places de residències també és necessari plantejar-se fins quin punt és 
inevitable abandonar la llar en el cas de les persones que no ho desitgen. 
 
Moltes vegades l‘alternativa a situacions de manca d‘autonomia personal no passa per 
deixar la llar sinó per rebre assistència en el mateix domicili. En aquest cas també 
destaca el fet que qualsevol persona que supera el salari mínim en 10.000 pessetes ja 
no pot rebre atenció domiciliar, i molta gent que està per sobre d‘aquest mínim també 
en té necessitat. 

 
 
3. Respostes a la problemàtica: 
 
El fet que molts dels habitatges de Barcelona estiguin ocupats per gent gran que viu 
sola ha portat l‘Ajuntament a impulsar iniciatives entorn de l‘habitatge tot relacionant 
programes per a gent jove i per a gent gran de manera conjunta. És en aquest marc on 
trobem el programa iniciat per l‘Ajuntament de Barcelona que pretén construir edificis 
residencials on conviuran joves i gent gran. 
 
Aquests apartaments s‘han ubicat en solars de Barcelona que estaven destinats a 
equipaments municipals i s‘han requalificat per construir aquestes residències. S‘ha 
procurat que estiguessin ubicades a prop d‘algun equipament sòciosanitari per facilitar 
els possibles serveis que puguin necessitar les persones grans. Aquest projecte 
contempla crear uns edificis d‘apartaments petits individualitzats que compartiran 
serveis col·lectius i rebran determinats serveis específics. 
 
El projecte va comptar amb la col·laboració dels implicats a l‘hora de ser definit. 
Després de fer un seguit de reunions amb associacions coneixedores de la situació de 
la gent gran es van establir els criteris que haurà de seguir el disseny dels nous 
edificis: 
  
- Criteris tècnics: sostenibilitat, baix manteniment, baix preu.  
- Criteris sociològics:  necessitats col·lectives: existència d‘espais comuns.  
- Necessitats individuals: dormitoris independents, banys amb dutxes preparades, 
cuines amb plaques elèctriques, paviments antilliscants, llum d‘emergència als 
lavabos, alarma connectada amb la consergeria, etc. 
 

                                                           
10

 La FUC proposa que es redueixi l‘IVA de les residències per facilitar que se‘n facin més. De fet, ja estan 

pressionant perquè es contempli aquesta mesura. 
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Aquest projecte contempla la construcció d‘un total de 570 apartaments en sis edificis. 
Els que actualment estan en una fase més avançada es troben en construcció a les 
zones del Mercat de Santa Caterina, la Barceloneta, Via Favència —on hi haurà dos 
edificis—, la Plaça Cerdà i el carrer Concili de Trento. Val a dir que aquests últims 
tindran com a peculiaritat que hi haurà habitatges per a gent jove i gent gran. Les 
persones que tindran dret a aquests habitatges, és a dir, els potencials beneficiaris, 
seran persones amb més de cinc anys de residència a Barcelona, gent gran que 
visquin en habitatges sense ascensor i gent gran que convisqui amb fills, néts, etc. 
 
Entre les respostes portades a terme per l‘administració també destaca la realitzada 
per la Generalitat de Catalunya amb un programa destinat a gent gran sense recursos. 
Consisteix en crear equipaments per aquest col·lectiu de gent, que s‘ofereixen en 
règim de lloguer (alguns totalment subvencionats i d‘altres parcialment, en funció de 
cada cas). 

 
Respecte a les propostes impulsades des de la iniciativa social voldríem destacar dos 
casos que es descriuen a les fitxes d‘experiències més endavant: les llars compartides 
i el programa ―Viure i conviure‖. 
 
 
4. Propostes per facilitar l’accés a l’habitatge. 
 
Respecte a la gent gran, destaquen algunes de les propostes que es van presentar en 
el marc de les jornades, ―Habitatge i Serveis per a la Gent Gran: alternatives i noves 
propostes‖, organitzades per la FATEC el dijous 24 de maig de 2001 a l‘Escola 
Tècnica Superior d‘Arquitectura de Barcelona. Les hem ordenades distingint el paper 
que pot tenir cadascun dels òrgans implicats: administració, mercat i iniciativa social. 
 
El paper de l‘administració pública: 
 

 Evitar la institucionalització de la gent gran en residències si ells no ho desitgen i 
es poden plantejar alternatives. 

 Augmentar les places de residències i augmentar les ajudes que reben. 

 Millorar l‘atenció a domicili per facilitar la permanència de la gent gran en els seus 
habitatges. 

 Facilitar ajuts per a l‘adaptació de l‘habitatge a les seves possibles dificultats de 
mobilitat. 

 Donar ajuts per a la rehabilitació d‘habitatges en mal estat ocupats per gent gran 
sense recursos. 

 Fomentar una nova cultura de l‘habitatge compartit, adaptada a les necessitats de 
relació de la gent gran. 

 
El paper del mercat: 
 

 Augmentar les places de residències i millorar la seva qualitat. 
 
El paper de la iniciativa social: 
 

 Fomentar una nova cultura de l‘habitatge compartit adaptada a les necessitats de 
relació  de la gent gran. 

 Gestionar i fomentar noves iniciatives entorn de la possibilitat de compartir 
habitatge entre la gent gran. 
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Habitatge i immigració 

 
 
  
1. Introducció  
 

L‘habitatge constitueix un element bàsic per a la integració social i el benestar dels 
individus i de les famílies. És per aquest motiu que la població nouvinguda a Barcelona 
busca —com a primer pas per instal·lar-se— un allotjament i un lloc de treball, peces 
claus per formar part d‘una comunitat i desenvolupar un projecte de vida. Aquesta 
problemàtica s‘agreuja especialment en el cas de la immigració econòmica. A 
Barcelona, la situació de carència d‘habitatge de lloguer i els alts costos que suposa 
aconseguir residència provoquen que la immigració extracomunitària estigui en una 
situació de màxima vulnerabilitat respecte l’accés a l’habitatge.  
 
Exclusió social i immigració són dos fenòmens molt relacionats: per una part, la 
població nouvinguda pateix una notable discriminació quant a drets socials bàsics, és 
a dir, una exclusió de ciutadania amb els greus problemes derivats que això suposa. 
Es tracta, doncs, d‘una exclusió de les ajudes i prestacions públiques, una exclusió 
dels canals institucionals d‘informació i participació, i una exclusió cultural i social 
potenciada per la seva situació d‘inferioritat en el mercat laboral. A tot això, s‘afegeix la 
problemàtica de l‘habitatge, una exclusió del mercat residencial que s‘expressa en 
la dificultat d‘accedir a un pis i en la concentració espacial de persones amb recursos 
econòmics limitats i amb altres problemàtiques socials i culturals que han de patir 
barris degradats, com són: habitatge sense condicions, manca d‘infrastructures, 
desplaçaments de població, etc. D‘entre aquests problemes cal destacar la dificultat 
d‘accés de les persones immigrades a un habitatge: dificultat que té el seu origen en 
una exclusió econòmica, però a la qual s‘afegeixen altres tipus de discriminacions 
culturals i socials, per origen i ètnia que encara dificulten més la seva integració. 
 
Totes les entrevistes realitzades per a aquesta recerca han assenyalat que el col·lectiu 
d‘homes i dones immigrants és un dels més discriminats a l‘hora d‘accedir a un 
habitatge.  Així ho corrobora també l‘Oficina per la No Discriminació de l‘Ajuntament de 
Barcelona: del total de denúncies que va rebre durant l‘any 1999, el 31% corresponien 
a persones immigrants o de minories culturals. Entre aquestes denúncies el 10% es 
referien a la vulneració del dret a l‘habitatge. A més de les associacions que es 
dediquen exclusivament a la població immigrada, la resta d‘entitats que treballa en el 
camp de l‘habitatge i la lluita contra la pobresa destaquen que la immigració és el 
col·lectiu més afectat per la manca de lloguers a preus assequibles a la ciutat de 
Barcelona. 
 
En definitiva, la discriminació per accedir a un habitatge no es basa únicament en 
raons econòmiques encara que aquesta sigui la variable clau. L‘oferta d‘habitatge és 
tan escassa que propietaris i agències poden ‗triar‘ el client que millor s‘adapti a les 
seves exigències. Així, ser jove, immigrant, dona sola amb fills, persona gran o amb 
minusvàlues o membre d‘un col·lectiu que pateix alguna estigmatització social implica 
ser susceptible de patir discriminació. 
 
 



 53 

2. Possibilitats i limitacions per accedir a un habitatge 
 

El primer allotjament de les persones nouvingudes està relacionat amb els contactes 
que puguin tenir a la seva localitat d‘acollida o bé amb un contracte laboral que 
l‘inclogui. Però és la xarxa de relacions, incloent-hi la família, amics, compatriotes, la 
que decideix en la gran majoria dels casos l‘accés ràpid a un primer allotjament. 
Aquest acostuma a ser un habitatge en condicions molt deteriorades i es concentren a 
les grans ciutats en ‗centres de redistribució de la població‘, com habitatges de trànsit 
(Diputació de Barcelona, 1997). Els pisos compartits o les pensions fan la funció 
temporal d‘inserció en la nova comunitat, bàsicament mentre es cerca una feina i un 
espai on viure permanentment. 
 
Normalment, aquests habitatges acostumen a estar en condicions deplorables i a 
amuntegar grups de persones en espais reduïts. Aquestes, solen haver de pagar-ne 
preus abusius, de manera que només hi poden fer front repartint el lloguer entre  
l‘elevat nombre de persones que hi viuen. Així doncs, ―per la dinàmica del mercat de la 
propietat immobiliària, els grups amb poder adquisitiu transfereixen pisos vells o en 
males condicions als més desfavorits. Sovint el lloguer d’un habitatge és més alt per 
als immigrants que per a la població autòctona, que difícilment acceptaria en les 
mateixes condicions un habitatge amb tantes mancances‖ (1997, 258). Alguns casos 
d‘amuntegament són els denominats ‗llits calents‘ on les persones que hi viuen han de 
fer torns per poder dormir. 
 
El Consell Municipal de Benestar Social ha considerat les necessitats d‘habitatge com 
les més urgents de la ciutat principalment per les dificultats de pagar lloguers alts, les 
dificultats per obtenir i pagar préstecs, les dificultats per realitzar reformes per adaptar 
els pisos, i les necessitats d‘arranjament a causa del deteriorament que presenten.  
 
En el cas de la població immigrant, la seva inserció residencial a la ciutat es produeix 
de forma força segregada: així, l‘estudi del Projecte Xenofília, impulsat per diverses 
entitats que treballen a Ciutat Vella, recull que alguns col·lectius com el marroquí, 
paquistanès o filipí, tenen unes pautes de concentració molt grans i en aquest casos 
més del 50% dels seus integrants resideixen a Ciutat Vella, mentre el districte 
representa el 5% de la població de la ciutat. Aquesta situació és resultat dels 
nombrosos pisos buits i en males condicions d‘habitabilitat que té el districte i provoca 
que els preus siguin més baixos que en d‘altres zones de la ciutat.  De fet, la població 
immigrada acostuma a concentrar-se (principalment pel mateix país d‘origen) en àrees 
determinades de les ciutats en habitatges de baix preu. Les zones històriques, com 
Ciutat Vella, concentren població amb un baix nivell de renda i immigrants acabats 
d‘arribar i, al mateix temps, tenen com elements positius una alta densitat de xarxes 
socials i relacionals. També les zones perifèriques dels nuclis urbans on es troben els 
barris més degradats i amb pitjors infrastructures tenen una major densitat de població 
immigrada. 
 
Així doncs, en les entrevistes realitzades destaquen tres dificultats principals per a les 
persones immigrades a l‘hora d‘accedir a un habitatge, de les quals, les dues primeres 
afecten la totalitat dels col·lectius analitzats: 
 
1. Dificultats econòmiques: discriminació per classe social 
 
Les principals dificultats per accedir a un habitatge són bàsicament les mateixes que 
qualsevol persona sense ingressos permanents o amb un nivell de renda baix. 
Aquesta manca de mitjans econòmics per fer front els elevats preus de lloguers és el 
principal problema que es troben els col·lectius d‘immigrants (com la resta de persones 
amb problemes per accedir a un habitatge). A Barcelona es produeix la paradoxa que 
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tot i disminuir la població i augmentar el número d‘habitatges continua havent-hi 
persones sense residència11.  
 
2. Dificultats que presenta el mercat d‘habitatge i passivitat dels poders públics 
 
Com ja s‘ha analitzat, l‘escàs mercat de lloguer en relació amb el parc d‘habitatge de 
compra i el creixement accentuat dels preus des de finals dels anys noranta ha 
dificultat l‘accés a l‘habitatge per part dels col·lectius més febles. El problema de fons: 
l‘escàs impacte de la política d‘habitatge. 
 
El col·lectiu immigrant pateix aquests dos fenòmens de forma especialment intensa: 
 

1. Preus abusius dels pisos de mercat de compra i lloguer, davant dels quals 
l‘alternativa passa pel subarrendament i amuntegament als pisos.  

2. Pocs pisos de lloguer i de promoció pública. A més, aquest excés de demanda 
provoca que els propietaris puguin exigir requisits. Així, es produeixen casos 
d‘immigrants que han de pagar els lloguers més cars, o que són directament 
rebutjats amb l‘al·legació que no hi ha pisos de lloguer, quan en realitat és fals. 

 
Els propietaris i administradors de finques neguen rebre ordres expresses de no llogar 
pisos a persones d‘origen extracomunitari, però a la pràctica són nombrosos els casos 
de discriminació que es produeixen. Per exemple, en alguns casos s‘ha vulnerat la llei 
quan davant de l‘impagament del primer mes es fa efectiu el desnonament —a 
arrendataris d‘origen extracomunitari— o també s‘han detectat casos de rescissió del 
contracte abans del temps pactat. També es produeixen situacions en les quals els 
subarrendadors, és a dir els titulars de l‘arrendament, s‘aprofiten de la situació de 
vulnerabilitat i indefensió dels immigrants que no troben allotjament i els cobren preus 
altíssims per viure amuntegats als pisos. 
 
A més, la debilitat de les polítiques públiques per incidir en un bé imprescindible per 
viure com és l‘habitatge, agreuja encara més la situació i afavoreix la seva 
mercantilització. En aquest àmbit, l‘administració no inverteix prou en relació a les 
necessitats que hi ha i no demostra cap mena de sensibilitat per solucionar aquesta 
problemàtica que afecta cada vegada més persones i famílies. Així, les entrevistes a 
responsables d‘associacions que treballen en el camp de la immigració demostren el 
seu escepticisme davant els programes de mínims que llencen els poders públics i 
consideren que el seu funcionament és molt deficitari. Concretament en el cas de 
l‘Ajuntament de Barcelona les crítiques es concentren en la manca d‘interès polític per 
facilitar habitatge a la població immigrada amb greus carències i la descoordinació 
entre les diferents àrees que treballen en aquest àmbit12. El nivell de pressupost per 
promoure el lloguer és extremadament baix en relació a la demanda i a les 

                                                           
11

 Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, primer Congrés Català per al Dret a un 
Habitatge Digne, Síntesi i Conclusions, 23 i 24 de febrer del 2000. 
 
12

 Barcelona ha viscut importants mobilitzacions davant la problemàtica de les persones 
immigrants sense papers durant l‘any 2001. Primer, les tancades d‘immigrants a diverses 
esglésies de la ciutat exigint un procés de regularització al govern central i, mesos més tard, les 
reivindicacions d‘un col·lectiu d‘immigrants subsaharians que no tenien més lloc on viure que 
les places de la ciutat. Aquests darrers esdeveniments, a més de l‘impacte i la sensibilització 
que han creat, han demostrat les enormes dificultats que pateixen aquestes persones per 
aconseguir allotjament. Totes les entrevistes realitzades a entitats que treballen amb la 
immigració han deixat constància d‘aquests fets i al mateix temps han criticat l‘immobilisme i 
lentitud de les diverses administracions implicades així com la repressió que pateix aquest 
col·lectiu.  
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necessitats. Malgrat tot, es valoren positivament els espais de treball i concertació 
sobre habitatge social, però es critica la seva plasmació real en la política municipal. 
 
 
3. Discriminació per raó d‘origen 
 
La variable diferencial que agreuja les discriminacions en l‘accés al mercat de 
l‘habitatge en el cas de les persones immigrants és l‘origen: aquest és un factor més 
de discriminació que es constata en nombroses ocasions en les resistències a llogar 
un  pis a una persona immigrant. L‘argumentació per justificar-ho és doble: ―la manca 
de seguretat econòmica dels immigrants perquè no poden garantir una continuïtat 
laboral i una manca d‘integració cultural o de convivència‖13. 
 
Efectivament, els problemes de convivència que s‘han donat en alguns edificis han 
dificultat la reconducció d‘aquest conflicte. Una de les persones entrevistades comenta 
que ―és difícil definir responsabilitats, moltes vegades no es tracta de racisme sinó de 
problemes de convivència difícils de resoldre‖. En aquest sentit, la sensibilització del 
veïnat és també un element clau per aconseguir el respecte cap a la població 
nouvinguda.  
 
L‘abús en les condicions de lloguer dels pisos es produeix de forma més greu quan 
l‘immigrant no té documentació ni contracte laboral, llavors es troben en absoluta 
indefensió davant els propietaris. Tanmateix, es constata que la discriminació també la 
pateixen persones immigrants pel simple fet de ser-ho ja que moltes vegades es 
troben amb obstacles malgrat tenir els permisos legals i solvència econòmica 
demostrable per fer front a un lloguer. Aquest abús es produeix per la manca 
d‘informació i el paper feble de les administracions públiques en el mercat de 
l‘habitatge. També s‘han produït casos d‘estafes per part d‘algunes ―agrupacions de 
propietaris‖ que cobraven prometent pisos inexistents, normalment a immigrants. Per 
aquests motius, la falta d‘informació sobre l‘habitatge i els serveis relacionats també 
repercuteix negativament sobre la població immigrada, un problema que destaquen 
totes les entitats14. 
 
En nombrosos casos, propietaris i agències immobiliàries deneguen llogar pisos a 
immigrants o abusen de la seva situació cobrant preus desproporcionats per l‘estat en 
que es troba l‘habitatge (pisos degradats, sense cèdula d‘habitabilitat, condicions 
higièniques deficitàries, insalubritat). Com es feia referència anteriorment, aquestes 
resistències també tenen el seu origen en el rebuig del mateix veïnat a causa de 
problemes de convivència, hàbits diferents, concentració de persones en pisos sense 
les condicions adequades. 
 
Una simulació realitzada pel projecte Xenofília demostrava que en el procés de 
recerca d‘un pis una persona autòctona i una immigrant no tenien les mateixes 
oportunitats ni un tracte en igualtat de condicions. Aquesta experiència donava 
resultats prou significatius: dels 70 casos que es van simular i en els quals es va poder 
fer la comparació la discriminació quedava patent, especialment en determinats 
districtes de la ciutat. En alguns casos la xenofòbia per part d‘algunes agències 
immobiliàries era expressada de forma evident. 
 

                                                           
13

 Segons Mariel Araya de Desenvolupament Comunitari s‘ha detectat aquest rebuig tant a 
Barcelona com a altres ciutats de comarques on tenen projectes de sensibilització com ―Veïns 
sense Fronteres‖ en el qual la participació ciutadana i la implicació de l‘administració són 
considerats dos elements claus de la seva execució. 
14

 Per intentar mitigar aquesta manca d‘informació, Sodepau i la FAVB han elaborat una Guia 
sobre el lloguer amb l‘objectiu d‘informar i al mateix temps iniciar una campanya de 
sensibilització envers els veïns. 
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3. Respostes a la problemàtica 
 

Entre les iniciatives que s‘han dut a terme en relació a la immigració i l‘habitatge 
destaquen aquelles que ha desenvolupat la iniciativa social que, malgrat tenir una 
incidència limitada, han aportat solucions i han creat una xarxa de relacions força 
important. A Barcelona ha estat el cas del projecte Xenofília al districte de Ciutat Vella, 
que va rebre subvencions públiques o la Fundació Foment de l‘Habitatge Social de 
Càritas que treballa amb col·lectius en situació d‘exclusió social. 
 
També des de l‘Administració s‘han realitzat alguns programes en el camp de 
l‘habitatge però amb un impacte encara limitat en relació a la dimensió del problema. 
Així, el Patronat Municipal de l‘Habitatge promou nous habitatges per famílies amb 
pocs recursos econòmics i el 1998 l‘Ajuntament de Barcelona crea el Servei de Suport 
per a l‘Accés a l‘Habitatge destinat a persones i a famílies que són derivades des dels 
serveis socials. El fet de ser immigrant i amb dificultats per aconseguir un habitatge 
comportava ser un perfil seleccionat, i així, el 21% de les sol·licituds acceptades pel 
servei entre 1998 i 1999 eren per a unitats familiars d‘immigrants o mixtes tot i que el 
servei no s‘especialitza en cap col·lectiu en risc d‘exclusió.  
 
El gran absent és el sector privat que, a excepció d‘alguns esforços puntuals realitzats 
per algunes agències d‘administració de finques, no ha fomentat cap projecte en 
camp. El Col·legi d‘Administradors de Finques va decidir elaborar una borsa de pisos 
de lloguer per controlar aquesta oferta i evitar els casos de frau que s‘estaven produint. 
 
Per altra part, les persones de les entitats entrevistades remarquen que si no 
s‘impulsen projectes relacionats amb l‘habitatge i la situació dels immigrants és perquè 
no hi ha recursos15. Entre les experiències sobre immigració i habitatge destaca el 
projecte Xenofília a Barcelona16, recollit a les fitxes finals, ja que va tractar la 
problemàtica de l‘habitatge i el col·lectiu immigrant de forma participativa, integral i 
tenint molt present que una qüestió primordial era fomentar la sensibilització i la 
solidaritat entre el veïnat. La implicació i participació dels usuaris en la recerca de 
solucions al seu problema d‘habitatge es considerava fonamental per a la bona marxa 
del projecte. 
 

El Servei de Suport al Lloguer d‘Habitatges del Projecte Xenofília va iniciar-se l‘any 
1996 amb l‘establiment d‘una borsa d‘habitatges de lloguer de renda baixa amb 
l‘objectiu d‘informar l‘usuari i acompanyar-lo en el procés d‘adquisició d‘un pis. Les 
demandes que va rebre aquest servei van anar creixent progressivament i cada 
vegada resultava més difícil donar sortides satisfactòries. El desenvolupament del 
Servei de Suport al Lloguer es va veure marcat pel seu pressupost insuficient, tot i 
tenir el suport econòmic de diverses administracions (la Unió Europea, el Ministeri 
d‘Assumptes Socials durant el tres primers anys, Barcelona Solidària el 1999) i fins i 
tot d‘una entitat bancària. La manca d‘oferta de nous pisos de lloguer distribuïts per la 
ciutat dificultava la tasca. Aquesta situació va provocar que les agències de la propietat 
immobiliària es tornessin més exigents en els requisits per sol·licitar un pis. Això va 
dificultar encara més la situació a les persones immigrants sense permís de residència 
o sense estabilitat laboral, a més, s‘adduien problemes de convivència com excusa per 
no llogar pisos a persones immigrants. 

                                                           
15

 El tractament de l‘habitatge per part de les organitzacions sindicals és un exemple: CC.OO. 
té cooperativa pròpia, Habitatge Entorn, que només es dedica a la construcció de pisos de 
protecció oficial però sempre en règim de compra, un servei que no soluciona els problemes a 
les persones immigrants sense residència. Per la seva part, UGT té una empresa de 
construcció d‘habitatges per a venda, Qualitat Habitatge Social S.A. 
16

 Hi ha altres projectes que tracten la immigració de forma específica o més general que es recullen a les 

fitxes finals. 
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En definitiva, l‘abast d‘aquest projecte ha estat indubtablement limitat però ha establert 
les bases per a la col·laboració entre diferents entitats socials de Barcelona que 
desconeixien altres activitats en el camp de l‘habitatge i que han comprovat que 
l‘esforç conjunt té millors resultats. El seu impacte en termes de sensibilització va ser 
molt positiu ja que nombroses persones se‘n van beneficiar gràcies a la tasca de 
mediació i assessorament que oferia la xarxa Xenofília, ja fos accedint a un pis amb 
bones condicions econòmiques o fins i tot realitzant reformes dels pisos. És clar que 
des del punt de vista quantitatiu, a causa de la manca de pressupost  i de les dificultats 
per trobar habitatge de lloguer, el seu resultat ha estat molt limitat. Un projecte 
d‘aquestes característiques supera la capacitat de les associacions, més encara quan 
no hi ha un suport explícit i constant de les administracions públiques. Per últim, i no 
menys important, el projecte Xenofília va realitzar un exemplar treball de sensibilització 
i conscienciació sobre la problemàtica de l‘habitatge relacionada amb la població 
nouvinguda i va servir com a plataforma reivindicativa cap a l‘administració municipal. 
 
 

4. Propostes per facilitar l’accés a l’habitatge  
 

En aquest apartat, recollim principalment les propostes i reivindicacions de les 
persones entrevistades, així com informació de les xerrades i documentació que 
existeix sobre aquest tema17. Algunes d‘aquestes propostes ja s‘han dut a la pràctica 
amb un relatiu èxit malgrat tenir un abast limitat i poca capacitat pressupostària. 
 
El següent quadre resumeix les propostes del Grup d‘Habitatge Social del Consell 
Municipal de Benestar Social a partir de les diferents etapes que viu la població 
immigrada un cop arriba al seu nou emplaçament i les possibles solucions urgents. 
 
 

Fases de la problemàtica de l’habitatge del col·lectiu d’immigrants 
 
 

FASE HABITATGE NECESSARI RISCOS 

Arribada Allotjament d‘acollida 
Ocupació il·legal 
Amuntegament 

Regularització i 
contractació 

 
Habitatge públic o privat garantit 

Acompanyament i seguiment 
Controls d‘habitabilitat 
Rehabilitació protegida 

Ajuts al pagament de lloguer 
 

Estafes 
Recels 

Desconfiança 
Habitatge sense 

condicions 

Estabilització 

 
Habitatge públic o privat 

Ajuts al pagament del lloguer 
 

Desnonament 

Font: Consell Municipal de Benestar Social, Grup de Treball sobre Habitatge Social.                
Ponències presentades, discussions i conclusions curs 2000-2001. 

 
Les propostes de les persones entrevistades en relació a la immigració les 
classifiquem segons l‘àmbit responsable d‘impulsar-les: l‘administració, el mercat i el 
tercer sector.  
 
El paper de l‘administració pública: 

                                                           
17

 Jornada sobre Immigració i Habitatge organitzada per Sodepau i l‘Ajuntament de Barcelona 
el dia 7 de març de 2001 al Col·legi d‘Administradors de Finques i documentació del grup de 
treball sobre Habitatge Social del Consell Municipal de Benestar Social. 
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 Facilitar els drets de ciutadania: l‘accés a processos de regularització que donin 
cobertura legal i promoguin l‘accés a l‘habitatge digne. 

 Afavorir la cooperació entre administracions: reforçament de les institucions locals 
per enfrontar els problemes de la immigració lluny de les solucions repressives. 

 Millorar la sensibilització, la informació i la mediació per afavorir l‘accés a 
l‘habitatge dels col·lectius d‘immigrants.  

 Fomentar la mediació conjunta de les entitats i l‘administració entre el col·lectiu 
d‘immigrants i els agents privats. 

 Informar de quins són els canals de contacte habituals dels immigrants quan 
arriben per primera vegada a la ciutat. 

 Evitar la creació de guetos i zones marginals a la ciutat on es concentri 
majoritàriament població immigrant. 

 Crear habitatge temporal dirigit a les persones immigrants que viuen aquí per 
períodes curts de temps per raons laborals o com a primer allotjament.  

 Crear espais d‘acollida temporal i albergs per donar una resposta ràpida i integral 
davant dels problemes. 

 Donar un suport més intens a les entitats sense ànim de lucre. 

 Reconèixer les bones pràctiques que s‘han donat a altres països amb alts índex 
d‘immigració i que poden ser útils per aplicar a la ciutat de Barcelona, com les llars 
de primera acollida a ciutats com Amsterdam. 

 Preveure els problemes amb què s‘enfrontaran les persones immigrants que ara 
poden sobreviure en condicions difícils però que envelliran sense cobertura de 
programes socials i habitatge estable. 

 
El paper del mercat: 
 

 Reservar pisos per als col·lectius com el d‘immigrants amb especials dificultats 
d‘accés.  

 Sensibilitzar els propietaris dels habitatges i controlar que no es produeixi cap 
discriminació per raó d‘origen. 

 
El paper de la iniciativa social: 
 

 Fomentar les xarxes associatives i la cooperació per treballar la problemàtica de 
l‘habitatge en totes les seves dimensions: acords de col·laboració entre el sector 
associatiu, el privat i l‘administració. 

 Promoure la participació de les entitats i la població immigrant en la definició de la 
política d‘habitatge. 

 Crear programes de mediació i sensibilització entre la població immigrant i el 
veïnat, especialment amb la participació de les associacions de veïns. 

 Cogestionar (associacions i afectats) els programes destinats a la població 
immigrant. 
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Habitatge i origen ètnic 

 
 
 
1. Introducció 
 
Aquest apartat se centra en les dificultats del col·lectiu gitano que per raons del seu 
origen ètnic i de pautes culturals pateix discriminacions per accedir a un habitatge, 
cosa que també suposa un manifest rebuig a la seva cultura i tradicions. Les 
conclusions d‘aquest apartat s‘han recollit a partir de les entrevistes a diverses 
associacions que treballen la promoció de la cultura gitana i amb les quals ha quedat 
palès que el fet de pertànyer a la comunitat gitana genera dificultats afegides per 
accedir de forma ―normal‖ a un habitatge digne. 
 
 
2. Possibilitats i limitacions del col·lectiu gitano per accedir a un habitatge 
 
Les dificultats de la població gitana per accedir a un habitatge les podem dividir en tres 
blocs que considerem íntimament relacionats: les dificultats econòmiques pròpies de 
molts dels membres d‘aquest col·lectiu, les diferències culturals entre els gitanos i els 
paios, i l‘estigmatització social de la qual són objecte els gitanos. 
 
1. Dificultats econòmiques: 
 
Com en tots els col·lectius amb dificultats per accedir a un habitatge digne la primera 
qüestió que en limita l‘accés és la problemàtica econòmica que, si bé la podríem 
considerar transversal a qualsevol col·lectiu, en aquest cas esdevé un component 
fonamental. Bona part de la comunitat gitana té dificultats per accedir a llocs de treball 
estable que garanteixin la seva solvència (tot i que no hem de caure en l‘error de 
creure que és així en tots els casos). De fet, les dificultats econòmiques a les quals 
s‘enfronta aquest col·lectiu són les mateixes amb què s‘enfronta qualsevol persona, 
però en aquest cas trobem algunes especificitats que val la pena destacar. 
 
2. Diferències culturals: 
 
En primer lloc, un element diferencial del col·lectiu gitano és el factor sòciocultural que, 
si bé en alguns casos no comporta dificultat, en d‘altres sí. Aquestes diferències 
esdevenen obstacles per accedir a un habitatge digne quan les diferències culturals 
entre la ―comunitat paia‖ i la ―comunitat gitana‖ no acaben de conviure harmònicament. 
 
El xoc cultural genera en alguns casos problemes en la convivència mútua, dificultats 
que són producte de dos factors18: d‘una banda, part del col·lectiu gitano té dificultat 
per mantenir les pautes de conducte predominants, establertes com les ―normals‖. I 
d‘una altra banda, hi ha reticències i prejudicis d‘alguns veïns cap a les persones 
d‘origen gitano. També cal tenir en compte la forma de viure d‘alguns gitanos, alguns 
d‘ells encara nòmades, amb feines temporals, amb més dificultats per accedir a un 
habitatge digne. 
 
Des de les pròpies entitats s‘admet que en alguns casos hi ha famílies gitanes 
problemàtiques que no s‘adapten o no coneixen les formes de convivència habitual, 

                                                           
18

 Segons educadors socials gitanos que treballen el tema de la integració de famílies gitanes al seu 

entorn. 
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però que causen l‘estigmatització de tot el col·lectiu, un prejudici injust que perjudica al 
conjunt dels gitanos. 
 
Així doncs, les diferències culturals generen dos nivells de problemàtica: per una 
banda, el conflicte cultural a causa de les pautes de comportament que no acaben 
d‘encaixar amb les de la resta de població, i per l‘altra banda, la forta discriminació 
social que pateixen els gitanos per part de la societat, malgrat les importants 
diferències, tant de conducta com de poder adquisitiu, que es donen en el si del poble 
gitano.  
 
3. Estigmatització social: 
 
Els prejudicis i el racisme que hi ha entorn dels gitanos és el principal motiu de 
discriminació, una estigmatització social que porta a jutjar-los sense conèixer-los.  Si 
bé és cert que també cal tenir en compte que els ritmes de vida i els costums del poble 
gitano, així com les ocupacions de les quals viuen alguns d‘ells, poden condicionar 
aquesta percepció i generar malestar entre els veïns. És per això, que temes com 
l‘accés a l‘habitatge no poden estar desvinculats de programes d‘inserció laboral per 
ajudar a trobar una feina digna i adaptable a les noves circumstàncies. 
 
Per altra part, alguns representants de la comunitat gitana han destacat que hi ha 
persones que no són aptes per viure en comunitats: no estan habituats a pagar llum, 
aigua, etc, a la comunitat de veïns. Per això també calen programes d‘educació social 
respectuosos amb la seva cultura i que estiguin vinculats als programes que faciliten 
l‘accés a l‘habitatge als membres del col·lectiu gitano. 
 
Però més enllà dels casos concrets que objectivament poden ser conflictius, durant el 
treball de camp realitzat s‘ha destacat que en general hi ha un problema de 
discriminació i de manca de diàleg entre les persones, que acaba generant prejudicis. 
A més, com remarca un representant de la Federació d‘Associacions Gitanes, la 
situació s‘agreuja en els casos de gitanos joves i immigrants. En l‘actualitat es 
detecten problemes importants amb persones provinents de Romania i Hongria que 
viuen les dificultats pròpies dels immigrants i dels gitanos. Són els col·lectius de 
gitanos que es troben en situacions més precàries, molts d‘ells encara estan en 
campaments i amb una situació legal no normalitzada.   
 
Així doncs, cal diferenciar en primer lloc entre els problemes amb què s‘enfronten 
molts gitanos com a persones amb rendes molt baixes, i els problemes amb què 
s‘enfronten com a poble i cultura per l‘estigmatització social que pateixen. En aquest 
sentit, cal destacar dues característiques de la cultura gitana que afecten de manera 
important i directe el seu accés a un habitatge: l‘edat en què es casen (molt joves) i el 
gran nombre de fills que tenen per parella. Aquests dos factors agreugen la situació de 
risc d‘aquest col·lectiu ja que desencadenen la necessitat d‘obtenir més ingressos i un 
habitatge digne. Com a sortida a aquesta situació moltes parelles joves es queden a 
viure amb els seus pares, fet que provoca l‘acumulació de molta gent en una casa i 
que a l‘hora pot acabar generant certs problemes de convivència a la llar i amb la resta 
de veïns. 
 
Una altra qüestió que cal destacar és el fet que en molts casos la població gitana 
s‘acaba concentrant en unes àrees concretes per dos motius: perquè en un altra zona 
no els hi vendran o llogaran un pis pels recels dels propietaris (el rebuig manifest que 
reben quan visiten possibles pisos per llogar és patent, tot i que si una persona té 
diners pot anar on vulgui) i perquè en aquestes zones els habitatges són més barats. 
 
Això condueix a la creació de zones on es concentren bosses de pobresa, amb 
insalubritat, amb serveis i infrastructures molt precaris, amb situacions de greu 



 61 

deteriorament físic de l‘espai urbà i on les persones que hi viuen pateixen un alt risc 
d‘exclusió social. 
 
Val a dir que aquesta tendència no ha passat desapercebuda per les administracions 
catalanes que intenten evitar-ho establint certes quotes de persones de determinats 
col·lectius a l‘hora de distribuir pisos de protecció oficial. Tot i això, la pròpia dinàmica 
del mercat dificulta l‘equilibri social d‘aquests territoris. Aquests nuclis van patint un 
deteriorament social important perquè les persones en millors condicions socials van 
marxant del territori i hi accedeixen famílies amb majors problemes econòmics i 
socials.  
 
La situació a Barcelona en concret ja no es pot qualificar ni de dramàtica perquè no 
entra en les expectatives de les persones amb rendes molt baixes i amb una gran 
precarietat vital. Cal destacar que les persones entrevistades que treballen amb el 
col·lectiu gitano ja no consideren Barcelona com un espai possible d‘allotjament de les 
famílies gitanes degut al seu baix poder adquisitiu, motiu pel qual busquen els 
habitatges a la corona metropolitana on hi ha més possibilitats de trobar habitatges a 
preus assequibles. 
 
 
3. Respostes a la problemàtica 
 
Les polítiques de les administracions públiques per l‘accés a l‘habitatge pel col·lectiu 
gitano han estat centrades durant força anys en els reallotjaments de campaments. En 
aquest sentit, molts dels processos de reallotjament han estat dirigits per la Generalitat 
de Catalunya amb la col·laboració dels municipis afectats. El procediment habitual va 
consistir en un primer moment a fer un treball social previ sobre les famílies afectades, 
que segons responsables d‘entitats gitanes consideraven massa breu. Després se‘ls 
buscava habitatges d‘ADIGSA i aquesta entitat els els llogava a un preu baix i amb el 
temps podien arribar-se‘ls a comprar. 
 
El procediment actual consisteix en pagar un 50% de l‘habitatge que l‘afectat pugui 
trobar en el mercat privat, de manera que ADIGSA no hi intervé. Així les famílies han 
de pagar un 50% del preu d‘un habitatge a preu de mercat i l‘altre 50% recau sobre la 
Generalitat i l‘Ajuntament durant el primer any de lloguer. Aquests ajuts són 
considerats insuficients per responsables d‘entitats gitanes que argumenten que les 
famílies han de pagar les despeses mínimes d‘un habitatge, més un 50% d‘un lloguer, 
quan amb prou feines cobren la renda mínima d‘inserció i lògicament no poden 
subsistir pagant el lloguer. Llavors és quan es produeixen casos d‘impagament o fins i 
tot algunes persones acaben delinquint. 
 
La Generalitat de Catalunya ha impulsat un programa que subvenciona actuacions per 
treballar amb la comunitat gitana. Mitjançant aquest, l‘Ajuntament pot demanar ajuda a 
la Generalitat quan vol resoldre alguna situació conflictiva i aquesta, pot realitzar la 
inversió per l‘acció determinada. Tot i la existència d‘aquest programa d‘atenció a la 
comunitat gitana, des de la Federació d‘Associacions Gitanes es considera que 
l‘Administració no aporta suficients recursos per treballar la problemàtica dels 
campaments. Consideren que cal fer un major seguiment de les famílies afectades i 
donar unes millors condicions d‘accés a l‘habitatge.  
 
Per altra part, tampoc no estan satisfets amb els procediments que utilitza 
l‘Administració i no els consideren prou adequats, ja que en molts casos no es té en 
compte ni la opinió dels interessats. En aquesta línia, creuen que no utilitzen 
correctament la tasca d‘interlocució que podrien fer les entitats gitanes, tot i que 
reconeixen la col·laboració mútua en altres ocasions. Una altra crítica que també 
esmenten és la passivitat que mostren les administracions davant les reivindicacions 
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de la comunitat gitana i la manca d‘una política anticipativa i planificada que contrasta 
amb l‘activisme que han mostrat quan els interessa en determinats moments per raons 
d‘imatge política (per exemple, els reallotjaments previs als Jocs Olímpics). Un cas 
recent és el reallotjament d‘unes 1.000 persones de Can Tunis en el termini de tres 
anys19; un període massa curt segons els educadors socials especialistes en aquests 
temes. Des de les entitats gitanes es reclama que aquest tipus d‘iniciatives no es 
decideixin sense comptar amb les associacions implicades amb el poble gitano i els 
interessats més directes. 
 
A més, també estan descontents amb la nova política de reallotjaments, que com ja 
hem esmentat, consisteix en utilitzar la via del mercat privat i que provoca que els 
col·lectius més perjudicats acabin allotjant-se en zones marginades. Col·lectius com 
els gitanos o els magribís s‘acaben concentrant en guetos que esdevenen bosses de 
pobresa amb tensions i conflictes en la convivència. Per altra part, es denuncia la 
manca de pisos de protecció oficial i el seu excessiu cost per l‘usuari. 
 
Respecte la iniciativa social podem destacar el paper que desenvolupa la Federació 
d‘Associacions Gitanes i la Unió Romaní respecte a l‘accés a l‘habitatge de persones 
del col·lectiu gitano. L‘objectiu de la Federació d‘Associacions Gitanes20 és defensar 
els drets i els interessos del poble gitano en general, alguns dels quals estan 
estretament vinculats amb l‘accés a un habitatge digne. 
 
En aquest sentit, han treballat en el reallotjament de famílies gitanes que estaven 
ubicades en campaments o zones molt precàries (ara n‘estan realitzant dues en 
diferents municipis catalans). En primer lloc, s‘encarreguen de trobar habitatges per la 
gent afectada de reallotjament, acció que per sí mateixa és força complicada. En 
segon lloc, des de la federació també realitzen una tasca educativa amb gitanos per 
preparar-los per a la convivència als barris d‘acollida.  
 
La segona entitat que apuntem és Unió Romaní que col·labora amb l‘Ajuntament de 
Barcelona i que té un educador social gitano que treballa en tres centres de serveis 
socials de l‘Ajuntament de Barcelona als barris de la Verneda, Besòs i Nou Barris. 
Aquest educador s‘encarrega dels casos on hi ha implicada població gitana, alguns 
dels quals estan relacionats amb el tema de l‘habitatge. Per exemple, la mediació per 
l‘impagament del lloguer o dels serveis de l‘habitatge. L‘educador intenta fer una tasca 
pedagògica per convèncer les persones de la conveniència i la necessitat de fer-ho i 
això a vegades implica una tasca d‘educació per ensenyar a estalviar. 
 
En altres casos la tasca de l‘educador passa per fer una feina pedagògica amb els 
veïns no gitanos per  evitar problemes de convivència derivats dels prejudicis i de la 
manca de comunicació. Cal tenir en compte que en força ocasions arriben al servei 
denúncies de comportaments poc cívics de membres de la comunitat gitana, algunes 
vegades són fonamentades però d‘altres són producte del rebuig dels veïns. En 

                                                           
19

 Respecte al tema dels reallotjaments existeixen algunes empreses de Serveis Socials especialitzades 

en aquestes problemàtiques. Aquest és el cas de l‘empresa VINCLE, encarregada del treball i l‘educació 
social, i REGESA, en l‘àmbit urbanístic, que s‘ocupen dels reallotjaments de Can Tunis. També es poden 
mencionar els reallotjaments que es van produir a Riu Sec, Les Minetes (Santa Perpètua de la Moguda) i 
la Riera d‘Argentona a Mataró. Tots ells són projectes patrocinats per la Generalitat, però encarregats a 
diferents empreses. 
 
20

 La Federació la formen 34 entitats gitanes, de les quals 24 estan a la província de Barcelona i 10 a la 

resta. Agrupen la majoria d‘entitats gitanes que hi ha a Catalunya però reconeixen tenir poca relació amb 
altres associacions. Una tasca que realitzen és la formació de mediadors gitanos a través d‘un curs 
postgrau que organitza la Universitat Ramon Llull des de fa dos anys. Els seus recursos depenen de les 
subvencions de la Generalitat, del Ministeri d‘Afers Socials i de l‘Ajuntament.. 
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ambdós casos la solució és educativa i passa per utilitzar mediadors culturals i fer un 
treball d‘educació social. 
 
 
4. Propostes de millora per l’accés a un habitatge digne: 
 
Segons les associacions gitanes, el paper de l‘administració pública en col·laboració 
amb el mercat i la iniciativa social hauria de fomentar i treballar en la línia de les 
següents propostes: 
 

 Reconeixement cultural del poble gitano per evitar l‘estigmatització social de la 
qual és objecte actualment (sensibilització, formació específica a carreres com 
Treball Social o Mediació Cultural 

 Distinció entre els diferents tipus de problemes del poble gitano: els que els 
provoquen les seves diferències culturals i els derivats de ser un col·lectiu amb 
pocs recursos econòmics i desenvolupament dels mecanismes i els ajuts 
necessaris. 

 Discriminació positiva cap els gitanos i la seva cultura per evitar els riscos 
d‘exclusió social dels seus membres (reclamen que es tingui en compte la 
perspectiva gitana a l‘hora de tractar temes que els afecten directament).  

 Millora dels criteris d‘actuació de l‘Administració que demana uns requisits d‘accés 
als pisos de protecció oficial que no s‘adapten bé a les famílies gitanes: 

 
- Viure durant dos anys en el municipi (hi ha molts gitanos nòmades i no estan 
empadronats). 
 
- Declarar uns ingressos regulars. Cal tenir en compte que molts gitanos viuen de 
la venda ambulant o del camp, activitats que per si mateixes comporten un grau 
elevat d‘informalitat i precarietat. 

 
 

 Foment d‘una distribució equilibrada de la població gitana en el territori per evitar 
crear guetos.  

 Polítiques d‘acompanyament a les accions de promoció de l‘habitatge i les 
polítiques socials. Preparació prèvia a l‘accés a un nou habitatge i seguiment 
posterior per evitar possibles dificultats d‘adaptació al nou context que en molts 
casos pot acabar generant problemes de convivència.  

 

 Altres reivindicacions de les entitats gitanes són: 
 
- Preparar i posar tècnics gitanos qualificats allà on calgui fer un treball social intens 
que requereixi tasques de mediació i integració social del col·lectiu gitano. 
 
- En segon lloc, cal dialogar amb totes les famílies afectades en els processos de 
reallotjament i  saber-los tractar i per això és imprescindible conèixer la ―forma de fer 
gitana‖.  
 
- Major inversió econòmica de les administracions cap a les ONG i entitats gitanes que 
treballen el tema i confiar més en el seu paper de mediadors i gestors de projectes. 
Seria bo que les administracions comptessin més amb les associacions gitanes i les 
utilitzessin com a interlocutors entre la població gitana i l‘administració. 
 
- Pressupost anual regular als projectes destinats a les condicions de vida del poble 
gitano. Fet que amb una bona planificació i gestió preventiva podria resultar a la llarga 
més econòmic que les actuacions reactives. 
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- Cal treballar el tema dels gitanos estrangers de forma específica perquè es troben en 
una situació i una realitat encara més precària. Molts d‘ells encara es troben en 
campaments. Una proposta per acollir i facilitar la integració d‘aquests gitanos 
estrangers és la construcció de campaments organitzats tipus ―càmping‖ durant un 
temps provisional on se‘ls facilités l‘adaptació a l‘entorn. 
 
- Controlar els propietaris que lloguen pisos a famílies gitanes que estiguin en bon 
estat i exigir la cèdula d‘habitabilitat, perquè actualment hi ha molts casos on no és 
compleixen les normes mínimes. En aquest sentit, és necessària una legislació mínima 
entorn de la seguretat i sanitat dels habitatges i garantir que es compleixi.  
  
- És necessari treballar amb els gitanos perquè acceptin i respectin unes mínimes  
normes de convivència. Cal un treball educatiu i cultural, especialment en els casos de 
trasllats de campaments per fer un procés d‘adaptació a la nova forma de viure. Cal fer 
un treball previ abans de donar un habitatge i ajudar a establir unes pautes de 
conducta i organització de la vida quotidiana. 
 
- Promoure una tasca pedagògica amb l‘entorn social que actualment encara margina i 
discrimina a les persones pertanyents al col·lectiu gitano. Cal destacar que cada 
vegada la societat es mostra més tolerant i oberta a la cultura gitana. 
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Habitatge i discapacitats 

 
 
 
1. Introducció 
 
Les discapacitats no poden ser considerades un tema menor si tenim en compte que 
Catalunya té una taxa del 4,78% de persones que en pateixen21. D'altra banda no es 
pot perdre de vista l‘enorme varietat de tipus i de graus de discapacitat existents. 
 
Les dificultats per accedir a un habitatge difereixen molt entre una persona que pateix 
una disminució física motriu de la que pateix una disminució física sensorial o psíquica 
o de si es tracta d‘algun tipus de trastorn mental. Sense oblidar les disminucions 
múltiples, que combinen diferents tipus de discapacitat en una mateixa persona. 
 
El grau de disminució d‘una persona és determinant a l‘hora d'accedir a un habitatge. 
En graus molt lleugers, la disminució pot no implicar cap problemàtica específica més 
enllà de l'adaptació domòtica de l'habitatge a les necessitats particulars. 
 
Tanmateix en graus mitjos o profunds l'accés a un habitatge pot esdevenir molt difícil 
d'aconseguir a causa bàsicament  de dos grans factors:  
 

- els costos elevats derivats de la necessitat de suprimir les barreres 
arquitectòniques i/o de la necessitat de tenir un assistent personal; 

- el fet cultural en base al qual, tradicionalment, s'ha negat a les persones amb 
discapacitat l‘autoritat a l‘hora de prendre decisions que afecten directament les 
seves pròpies vides. 

 
La inexistència d'un moviment social fort des del qual es reclamés el dret a 
l'autogovern i a l'autodeterminació de les persones discapacitades, el dret en definitiva 
a tenir una vida autònoma, explica en bona part l'escàs desenvolupament d'iniciatives 
que garantissin no només el dret a l'habitatge, sinó el dret a una vida independent. 
 
Tanmateix, plantejar-se l'accés a un habitatge per part de persones amb discapacitat 
és plantejar-se, com per qualsevol persona, un aspecte fonamental de les seves vides. 
És per això que l'accés a un habitatge és més que una solució a les necessitats 
fisiològiques de la persona discapacitada: és plantejar-se el fet de tenir un espai on 
poder expressar les pròpies vivències i conflictes, tant en relació a un mateix com en 
relació a l'entorn.  
 
D‘altra banda, a més de la protecció física que proporciona l'habitatge, compleix 
moltes altres funcions: la d‘unitat familiar o de convivència, la d‘un conjunt de 
comoditats compartides, la d‘una ubicació dintre d'una comunitat social i, en definitiva, 
la d‘un punt de referència personal al servei  del desenvolupament integral i equilibrat 
de la persona22. 
 
 

                                                           
21

 Ministerio de Trabajo y Asuntos  Sociales: ―Encuesta sobre discapacidades y estado de 
salud‖, 1999. 
22

 Manual de Llars-Residències per a persones amb disminució psíquica. ideari, organització i 
funcionament. Comissió d‘habitatge d‘APPS. Pàgs 1 a 14. 
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2. Possibilitats i limitacions en l’accés a l’habitatge de les persones 
discapacitades 
 
Actualment els serveis d'habitatge són un punt cabdal en la majoria d'agendes dels 
principals moviments que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i/o 
psíquica. 
 
Tanmateix les possibilitats de fer efectiu l'accés a un habitatge diferent de la llar 
familiar són encara escasses i molt dificultoses. La demanda de places supera, en tots 
els àmbits de les discapacitats (físiques, psíquiques o de trastorn mental), el nombre 
de llocs disponibles i les entitats que es plantegen crear habitatges per donar resposta 
a aquesta necessitat han de superar molts obstacles. 
 
Abans d‘aturar-nos en els obstacles específics de cada tipus de discapacitat, val la 
pena subratllar els aspectes comuns al conjunt de discapacitats: 
 
1. Els buits importants en l‘autonomia personal 
 
En primer lloc cal dir que el fet que moltes de les persones discapacitades no es 
puguin independitzar va molt més enllà del fet de disposar d‘un espai físic propi, en la 
mesura que crea buits importants en la seva autonomia personal.  
 
Moltes de les persones que no s‘independitzen de la llar dels pares tenen problemes 
per cuinar per elles mateixes, per rentar-se la roba, o per desenvolupar altres tipus de 
tasques de la vida quotidiana. En realitat aquest és un símptoma de la negació de la 
capacitat d‘autogovern a la persona discapacitada, sovint fruit de l‘actitud 
sobreprotectora per part dels pares o de les institucions que els acullen. Encara avui, 
costa d‘assumir els riscos o la major fragilitat de la persona amb discapacitat davant la 
vida, amb la consegüent limitació de la seva independència. 
 
Solem perdre de vista el fet que moltes vegades la necessitat d‘independència d‘una 
persona jove amb gran discapacitat encara és més gran que la d‘un jove no 
discapacitat perquè la situació en què es troba la persona amb gran discapacitat és ja, 
d‘entrada, de forta dependència i molt limitadora.  
 
Les conseqüències d‘aquesta manca d‘autonomia tenen efectes negatius no només a 
l‘hora d‘independitzar-se, sinó també a l‘hora de cercar una feina en l‘àmbit laboral 
normalitzat en el qual l‘autonomia és un factor ocupacional important. 
 
Pel que fa al treball, cal apuntar que els marcs de treball protegit (centres 
ocupacionals, serveis d‘orientació i inserció i centres especials de treball) proporcionen 
uns ingressos molt reduïts, amb la qual cosa resulta impossible assumir, sense el 
suport dels pares, les despeses vinculades a un habitatge. 
 
 
 
2. Les discapacitats es caracteritzen per l‘enorme heterogeneïtat 
 
Un altre dels punts en comú a subratllar entre les diferents discapacitats és la 
tendència a estandarditzar-les en excés. Les discapacitats estan menys 
estandarditzades del que pugui semblar (no totes les persones discapacitades són 
persones en cadira de rodes) sinó que sovint les discapacitats són de diferent índole: 
hi ha discapacitats físics, per exemple, que desenvolupen malalties mentals, o que són 
també discapacitats psíquics per una lesió cerebral (derivada d‘un accident o d‘una 
malaltia).  
 



 67 

L‘excés d‘estandardització provoca que el disseny d‘habitatges per a discapacitats 
s‘adaptin poc a les necessitats de moltes de les persones que pateixen 
pluridiscapacitats fins al punt que la Llei d‘accessibilitat és en l‘actualitat obsoleta. Les 
persones amb gran discapacitat (per exemple les persones amb tetraplegia) que 
necessiten moltes ajudes domòtiques, no poden superar obstacles que la llei 
considera legals, com ara l‘alçada de determinats esglaons o l‘amplada de determinats 
marcs de la portes que no s‘adapten a les necessitats de les seves cadires elèctriques. 
 
 
3. Necessitat d‘un habitatge, no d‘un servei social 
 
Finalment cal apuntar el fet que sovint es confon un problema que és en realitat un 
problema d‘habitatge amb un problema de serveis socials. Hi ha persona 
discapacitada, per exemple, que ingressa en una llar-residència no perquè necessiti 
els servei de la residència sinó perquè necessita un servei d‘atenció a domicili que no 
té i que li fa impossible seguir vivint de forma independent a casa seva. En realitat, el 
servei de llar-residència atorgat pels serveis socials especialitzats acaba tapant la 
necessitat d‘una política d‘habitatge específica per a les persones discapacitades. 
 
D‘altra banda, l‘argument que l‘ajuda a domicili és molt més cara que un ingrés en llar-
residència és relatiu en la mesura que el servei residencial no només és car sinó que 
tendeix a institucionalitzar les persones (crea molta dependència), en casos  que 
donades altres circumstàncies haguessin pogut viure amb un alt grau d‘independència.  
 
 
3. Respostes a la problemàtica 
 

Entre les iniciatives que s‘han dut a terme en relació a les persones amb discapacitat i 
l‘habitatge destaquen per una banda les comissions o serveis d‘informació i 
assessorament que des del tercer sector s‘han impulsat de cara a atendre les 
nombroses demandes de les persones amb discapacitat amb voluntat i possibilitats 
d‘independitzar-se. Un exemple d‘això és el grup de Salut Mental del Consell Sectorial 
de Benestar Social del Districte Horta-Guinardó de Barcelona, encarregat de fer arribar 
les necessitats i problemàtiques de les persones amb problemes de salut mental a 
l‘Administració Pública. 
 
Tot i el poc marge de maniobra d‘aquests serveis per donar respostes efectives a les 
necessitats d‘habitatge, en el sentit que no disposen dels recursos necessaris per 
impulsar la construcció i/o rehabilitació d‘habitatges adaptats, sí que juguen un paper 
fonamental en tant que receptors de les demandes i coneixement de les necessitats i 
de les dificultats que suposa el fet d‘independitzar-se per a moltes de les persones 
amb discapacitat. 
 
Com a iniciatives concretes, cal destacar la impulsada des del sector públic, amb la 
construcció d‘un conjunt d‘habitatges adaptats per a persones amb discapacitat física 
a la Vila Olímpica de Barcelona. Tot i les limitacions de la iniciativa —el nombre de 
pisos construïts està molt per sota de la demanda— l‘experiència és un precedent i 
una oportunitat per impulsar-ne de noves.  
 
En l‘àmbit de les discapacitats psíquiques cal esmentar l‘impuls d‘un nou tipus de llar 
que, per les seves peculiaritats —llars amb suport— encara no disposen de la 
normativització necessària i per tant no reben el suport de l‘Administració. És per això 
que aquest tipus de resposta s‘ha donat únicament des de l‘àmbit de la iniciativa social 
i que el seu abast és força limitat. Les llars amb suport són un tipus d‘habitatge 
alternatiu a les llars-residència, ja que només requereixen d‘una atenció 
professionalitzada puntual. En aquest sentit, cal destacar el treball realitzat per la 
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Comissió d‘habitatge de la Federació APPS amb la publicació i revisió periòdica d‘un 
manual per a les entitats en el qual es donen les eines per a la creació de llars-
residència i llars amb suport. 
 
En l‘àmbit de les discapacitats per motiu de malaltia mental, també s‘han impulsat 
pisos amb suport, en una línia similar de les Llars amb Suport. Novament l‘abast de la 
iniciativa és limitat per la manca de recursos en el sentit que és de les entitats socials 
que s‘impulsen els pisos amb suport que suposen un model de convivència i 
autonomia per a les persones molt diferent a l‘ofert per les institucions hospitalàries. El 
Centre de Salut Mental Pi i Molist de Barcelona és una de les entitats que més suport 
ha donat a aquesta iniciativa. 
 

* * * 

 
En l‘apartat següent hem intentat determinar els principals obstacles en l‘accés a un 
habitatge per cada una de les discapacitats apuntades. Les especificitats vinculades al 
fet de tenir una discapacitat física, psíquica o mental ens han semblat prou notòries 
com per fer esment per separat a la realitat de cada un dels col·lectius. No cal dir que 
no es tracta d‘una enumeració exhaustiva de tot els obstacles sinó d‘un esforç de 
síntesi per assenyalar els més importants. 
 
D‘altra banda, en l‘apartat on recollim diverses fitxes descriptives d‘experiències, ens 
aturem amb més deteniment sobre algunes de les respostes concretes que s‘han 
donat per facilitar l‘accés a l‘habitatge de les persones discapacitades. 
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Les dificultats de les persones amb discapacitats físiques per accedir a un habitatge 

 
1. Dificultats econòmiques: 
 
Les discapacitats físiques afecten a famílies de categoria socioeconòmica molt 
diversa, amb la qual cosa els costos vinculats a la discapacitat poden representar una 
càrrega més o menys gran per a cada família. Tot i amb això, generalment s‘obvia el 
fet que tenir una persona amb disminució física a la llar implica una sèrie de despeses 
fixes associades a la discapacitat que disminueixen la renda familiar. 
 
Al cost econòmic de la discapacitat cal afegir-hi el fet que el suport econòmic de 
l‘Administració (les pensions no contributives) prenen per barem els ingressos familiars 
sense haver-hi restat les despeses originades per la discapacitat (que poden arribar a 
ser molt importants en el cas de persones amb una gran discapacitat física) amb la 
qual cosa són moltes famílies que, en termes de renda absoluta, superen els barems 
per sobre dels quals hom no pot ser receptor d‘una pensió no contributiva) i, 
conseqüentment no es beneficien de cap ajuda. 
 
En aquest àmbit caldria dur a terme una revisió dels barems per poder matisar la 
renda absoluta que s‘ingressa en funció de les despeses fixes associades a la 
discapacitat. 
 
2. El cost de rehabilitar els habitatges: 
 
Un altre dels temes claus en relació amb l‘accés a l‘habitatge són els alts costos que 
suposa la rehabilitació i el fet que les ajudes de l‘Administració triguen molt a fer-se 
efectives.  
 
De fet, ja s‘han donat casos d‘immigrants accidentats que no poden cobrir les 
despeses d‘adaptació de l‘habitatge a la seva nova condició física. També s‘han donat 
casos de persones que pateixen una disminució física un cop ja s‘han independitzat i 
que es troben que no és possible rehabilitar l‘habitatge en el qual viuen i n‘han de 
marxar (quan, per exemple, a l‘escala de l‘edifici no hi cap la instal·lació d‘un 
ascensor). També s‘han donat casos de problemes amb el veïnat quan aquest s‘oposa 
a fer modificacions en l‘edifici ja que, al seu parer, no és problema seu sinó de la 
persona discapacitada. 
 
En aquest àmbit és important introduir la mediació veïnal i agilitar les ajudes 
econòmiques de l‘Administració. 
 
3. La manca d‘informació: 
 
La manca d‘informació és un altre dels temes candents. No es disposa d‘informació 
dels habitatges adaptats per a persones discapacitades ni en l‘àmbit de l‘habitatge de 
compra ni en l‘àmbit de l‘habitatge de lloguer.  La cerca de pisos adaptats es fa molt 
complicada perquè, o no existeix la informació —pisos de lloguer— o no s‘informa 
sobre els pisos de nova construcció que compleixen les normes d‘accessibilitat.  
 
En el cas dels pisos de nova construcció de protecció oficial, per exemple, la llei 
preveu que es faci una reserva del 2% de pisos que compleixin les normes 
d‘accessibilitat. A la pràctica, però, la reserva només és obligatòria quan la promoció 
supera els 33 habitatges i, en cas de complir amb la normativa d‘accessibilitat, només 
preveu discapacitats menors. Quan es fa efectiva la reserva del 2% dels habitatges 
construïts, cal difondre l‘existència de tal reserva per evitar que, per manca 
d‘informació, els pisos no siguin demanats. 
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Per resoldre la manca d‘informació, una acció clau seria la creació d‘una borsa 
d‘habitatges adaptats per poder localitzar les reserves d‘habitatges de compra i també 
per poder localitzar pisos adaptats en règim de lloguer. 
 
 
4. Propostes del col·lectiu per facilitar l’accés a l’habitatge 
 
Les propostes de les persones i entitats entrevistades quant a accions que es podrien 
o s‘haurien de promoure des dels diferents àmbits d‘actuació —públic, privat i de la 
iniciativa social— són les següents: 
 
El paper de l‘administració pública: 
 

 Garantir a la persona discapacitada física que ho necessiti els serveis d‘un 
assistent personal. 

 Millorar els barems d‘accés a pensions no contributives o a altres tipus d‘ajuts. 

 Revisar i actualitzar el codi d‘accessibilitat i vetllar pel seu compliment. 

 Donar més informació als llogaters sobre quins són els seus drets i adoptar un rol 
més intervencionista quan aquests drets es veuen vulnerats. Per exemple en el 
cas d‘una persona gran quan és forçada a abandonar l‘habitatge. 

 Promocionar un parc d‘habitatges de lloguer protegits per a les persones amb 
discapacitat i vetllar perquè es faci efectiva la reserva i difusió d‘habitatges de nova 
construcció. 

 Impulsar una borsa d‘habitatges que permeti saber quins són els habitatges de 
lloguer adaptats o adaptables disponibles a la ciutat de Barcelona. 

 Fomentar i agilitar les subvencions per a la rehabilitació d‘habitatges  

 Garantir un servei d‘arbitratge veïnal en cas que es faci necessari. 
 
El paper del mercat: 
 

 Proporcionar informació sobre els pisos de lloguer adaptats o adaptables per a 
persones amb discapacitat. 

 Proporcionar informació sobre la reserva d‘habitatges quan aquests són de nova 
construcció. 

 
El paper de la iniciativa social: 
 

 Treballar per millorar l‘autoestima de les persones amb discapacitat ja que la baixa 
autoestima afebleix la demanda de recursos, la mobilització com a col·lectiu. En el 
mateix sentit, cal treballar per incrementar la consciència del minusvàlid com a 
ciutadà de ple dret i qüestionar les polítiques que els tractin com a ―objecte de 
beneficència‖. 

 Trencar la imatge tipificada que el discapacitat físic és la persona que està a la 
cadira de rodes i prou. Hi ha un gran diversitat de possibilitats i de discapacitats 
diferents en les que cal pensar a l‘hora de garantir l‘accés a l‘habitatge. 

 Repensar el concepte de la vida independent: barreres psicològiques, físiques, 
polítiques, econòmiques i administratives que dificulten la plena participació a la 
comunitat. El problema està en la societat, en l‘entorn i en el propi procés de 
rehabilitació personal. 

 Apostar per fórmules d‘habitatge flexibles en les quals hi intervingui el desig de la 
persona (com i amb qui viure,...). El suport que hom necessita pot variar en funció 
de la fase (hi ha coses que es poden aprendre a fer), la qual cosa implica 
personalitzar molt les necessitats. La residència tendeix a crear dependència i a 
oferir el que s‘ha decidit el primer dia sense revisar si allò és realment el que la 
persona necessita. Es pot començar per preguntar a la persona afectada: què és el 
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que necessites per fer vida independent? I així anar solucionant les necessitats 
plantejades. 

 Acompanyar les persones discapacitades en el procés d‘organització de la seva 
vida independent i en la superació d‘obstacles. 

 Conscienciar els APIS de la necessitat de disposar d‘informació sobre els pisos 
disponibles. 

 Impulsar una borsa per poder trobar pisos de lloguer adaptats. 
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Les dificultats de les persones amb discapacitat psíquica per accedir a un habitatge 

 
En el cas de les discapacitats psíquiques cal subratllar el fet que, en l‘actualitat, 
existeixen tres modalitats d‘habitatge (llars amb suport, llars-residència i residències)23, 
les dues darreres normativitzades. Això permet a la persona discapacitada de viure en 
una llar diferent dels pares, en la mesura que hi hagi places disponibles. 
 
Tanmateix, malgrat la major definició dels recursos d‘habitatge en l‘àmbit de les 
discapacitats psíquiques, no les eximeix d‘altres problemàtiques. 
 
1. El cost econòmic dels serveis residencials: 
 
El problema principal amb què es troben les famílies amb persones discapacitades 
psíquiques és el cost econòmic dels serveis residencials. Una plaça no subvencionada 
per l‘Administració pot costar entre 100.000 i 120.000 ptes a la família. D‘altra banda 
els barems actuals per a la concessió d‘ajuts econòmics són molt baixos, per la qual 
cosa són força difícils d‘aconseguir.  
 
2. La manca de places 
 
El segon problema és la manca de places, ja que les inversions de l‘Administració en 
aquest àmbit són molt escasses. Generalment, l‘Administració inverteix en el servei 
residencial un cop aquest ja ha estat creat per alguna entitat del tercer sector, per  la 
qual cosa el problema es planteja a l‘hora d‘impulsar nous serveis de llar per als 
disminuïts psíquics.  
 
3. La manca de normativització de les llars amb suport 
 
Aquestes llars són els habitatges que necessiten un menor suport. Són un tipus de llar 
que preveu acollir entre 3 i 4 persones, amb una atenció puntual a la setmana en 
funció de les necessitats de cada Llar. Normativament aquesta modalitat de llar no 
està contemplada, la qual cosa implica que no poden rebre cap ajut econòmic de 
l‘Administració.  
 
D‘altra banda la posada en marxa de llars amb suport és un procés difícil, atès que la 
recerca de pisos és molt complicada (molts pisos vells no tenen ni la possibilitat de ser 
adaptats als requeriments del codi d‘accessibilitat). El compliment de la normativa 
d‘accessibilitat implica, en la majoria dels casos, la necessitat de fer-hi obres i el cost 
de les obres no surt a compte si no es compra el pis. Per tant, posar en marxa una llar 
amb suport implica gairebé sempre la compra del pis i aquesta no és sempre una 
opció viable per la gran quantitat de diners que es requereixen. 
                                                           
23

 Llars amb suport: són llars previstes per acollir entre 3 i 4 persones, amb una atenció puntual 
a la setmana en funció de les necessitats de cada llar. Normativament aquesta modalitat de llar 
no està contemplada i per tant tampoc rep suport econòmic de l‘Administració. Les despeses 
les solen assumir les famílies juntament amb el sou que la persona discapacitada rep al centre 
especial de treball i a l‘ajut que pugui subministrar l‘entitat que ha impulsat la llar amb suport. 
Llars residència: són llars amb suport intermitent i limitat en els aspectes personals, socials i 
laborals. Pensades per acollir entre 8 i 15 persones. Són l‘homònim dels ―Pisos Tutelados‖ a 
Espanya. Després de passar el dia al centre de dia, al taller ocupacional o al centre especial de 
treball, la persona va a dormir a la llar residència. L‘ajuda de l‘Administració en aquesta 
modalitat és de 113.000 per persona, a la qual la família ha d‘afegir unes 40.000 a 60.000 
ptes/mes per poder cobrir el cost total de la plaça. 
Residència: són llars d‘atenció 24h, tot i que la persona pot assistir a un centre de dia fora de la 
residència. S‘atenen els aspectes personals i socials de la persona. El 90% de les residències 
han estat impulsades per entitats privades que reben subvencions de l‘Administració per cada 
resident. 
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Paradoxalment, tot i que es tracta del recurs més econòmic (en comparació amb les 
llars-residència i les residències) i del que més marge d‘independència ofereix als seus 
ocupants, a causa de les despeses que comporten les llars amb suport, són una 
fórmula d‘habitatge que ha de ser íntegrament assumida pels familiars de les persones 
discapacitades. 
 
 
4. Propostes del col·lectiu per facilitar l’accés a l’habitatge 
 
El paper de l‘administració pública: 
 

 Incrementar les inversions en la creació de serveis i també més ajudes per al seu 
manteniment. 

 Impulsar la construcció d‘habitatges adaptats (tot i que es tendeix a assimilar la 
rehabilitació a les discapacitats físiques, les discapacitats psíquiques també 
requereixen una adaptació dels habitatges). 

 
El paper del mercat: 
 

 Donar resposta a les noves necessitats residencials. El nou repte que s‘acosta és 
el de l‘envelliment de les persones amb discapacitat psíquica que han incrementat 
la seva esperança de vida. Cal començar a dissenyar serveis específics ja que les 
residències de gent gran no poden cobrir les necessitats específiques. El problema 
s‘agreuja quan moren els pares que són els que n‘han tingut cura fins aleshores. 

 
El paper de la iniciativa social: 
 

 El tercer sector es troba davant la necessitat de professionalitzar-se d‘entrar a 
competir amb els serveis que ofereixen empreses de serveis a la persona. El repte 
dels serveis del tercer sector passa per oferir major qualitat en els serveis i per 
superar els models sobreprotectors que han desenvolupat la majoria 
d‘associacions de pares. 
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Les dificultats de les persones amb trastorns mental per accedir a un habitatge 
 

1. Estigmatització social de la malaltia mental: 
 
L‘àmbit de les discapacitats per malaltia mental és el que més camí ha de recórrer 
encara en la lluita per garantir un accés a l‘habitatge. 
 
D‘una banda, l‘escassetat de recursos residencials per als malalts mentals és el reflex 
de la perspectiva que es té sobre la malaltia mental. Una perspectiva biomèdica que 
obvia que la malaltia és abans que res un procés i que per poder-se guarir cal un 
treball orientat a la reinserció social normalitzada i no la institucionalització total 
(Unitats de mitja o llarga estada), que sovint impliquen l‘estancament o l‘empitjorament 
de la malaltia.  
 
D‘altra banda, la determinació del grau de disminució que suposa la malaltia és una 
avaluació complicada en la mesura que la malaltia mental és un procés amb molts alts 
i baixos que fa que el diagnòstic no sempre s‘adeqüi a la realitat i que pugui ser molt 
canviant. 
 
També cal assenyalar que es tracta d‘un col·lectiu molt marcat pels estereotips que 
reflecteixen la manca de coneixement de la realitat de les malalties mentals.  
 
2. Les dificultats econòmiques: 
 
Quan l‘estadi de la malaltia permet plantejar-se la vida independent, el primer obstacle 
és l‘econòmic, en la mesura que la persona que pateix el trastorn mental s‘ha 
d‘enfrontar al mateix mercat d‘habitatge que qualsevol altre ciutadà. No es tenen en 
compte els ingressos minsos derivats de les dificultats d‘inserció sociolaboral, o del fet 
de treballar en feines de poca qualificació i baixa remuneració.  Com és possible llogar 
un pis i mantenir-se amb un sou mitjà de 60.000 ptes d‘un centre especial de treball? 
 
3. La manca de pisos amb suport: 
 
A nivell de necessitats d‘allotjament cal distingir entre dos tipus bàsics de 
necessitats24:  
 

a) les necessitats d‘allotjament independent: persones (majors de 18 anys) que no 
requereixen un suport especialitzat i que per dificultats econòmiques no poden 
accedir a un lloc de vida independent.  
b) les necessitats d‘allotjament residencial: persones (majors de 18 anys) amb 
necessitats d‘allotjament i suport especialitzat i en una situació familiar que no els 
pot atendre (per mort dels familiars directes o situació familiar molt conflictiva). 

 
En molts casos la sortida residencial és l‘única alternativa per independitzar-se de la 
llar familiar, malgrat que l‘estada temporal en un pis protegit sigui, en molts casos, la 
millor solució —atenent-nos sempre a la situació personal de cada persona—. A la 
pràctica, però, les persones que requereixen poc suport són les que queden més 
fàcilment fora dels programes subvencionats per l‘Administració i és per als qui resulta 
més difícil independitzar-se de la llar dels pares. El fet que l‘única necessitat del malalt 
sigui accedir a un habitatge (tenint en compte que és una persona raonablement 
autònoma) no és considerat motiu suficient per beneficiar-se del programa de llars 
assistides. 
 

                                                           
24

 Distinció feta pel Grup de Salut Mental del Consell Sectorial de Benestar Social del Districte 
Horta-Guinardó de Barcelona, març de 1998. 



 75 

Novament, el recurs més barat i que millor garanteix la vida autònoma de la persona 
discapacitada és el que menys freqüentment s‘assigna. 
 
L‘impuls de pisos amb suport també cal fer-lo des de les entitats, però això implica un 
problema important de sostenibilitat econòmica del projecte (per poder-ne cobrir les 
despeses o possibles casos d‘impagaments). L‘associació és qui ha de començar 
localitzant el pis i després fent la inversió per ajustar-lo a la normativa d‘accessibilitat 
(aquesta inversió pot superar fàcilment el milió de ptes). Només després de posar en 
marxa la llar assistida l‘Administració subvenciona —sempre a partir de barems molt 
baixos dels quals queden fora moltes famílies— les places d‘algunes persones. Això 
permetrà que l‘associació es refaci de la inversió feta per posar en marxa la llar 
assistida. Aquest procés és molt difícil d‘assumir per part d‘institucions petites que no 
tenen els fons necessari per iniciar el procés. 
 
 
4. Propostes del col·lectiu per facilitar l’accés a l’habitatge 
 
El paper de l‘administració pública: 
 

 Ampliar el nombre de pisos de lloguer de protecció oficial i establir clàusules 
socials que garanteixin la reserva d‘alguns habitatges per a persones que pateixen 
algun trastorn mental. 

 Invertir en estructures (places residencials i pisos protegits). Oferir pisos de 
protecció oficial, pisos protegits o semiprotegits que estiguin a l‘abast de les 
possibilitats dels malalts mentals i específicament reservats per a aquest col·lectiu. 

 Oferir una finestreta única per als ciutadans que es perden en el laberint de 
l‘administració i en les competències d‘una o altra administració. 

 Oferir ajudes econòmiques per al pagament dels lloguers dels pisos de protecció 
oficial. 

 Oferir un servei de suport a domicili a aquelles persones que, havent perdut els 
familiars directes, continuen vivint al mateix habitatge. 

 Creació de més places residencials per als que necessiten d‘un acompanyament 
constant i especialitzat i/o suport a les entitats de tercer sector perquè puguin tirar 
endavant els seus projectes de provisió de places residencials. 

 Incloure a les polítiques d‘urbanització del sòl les necessitats d‘infrastructura 
residencial del col·lectiu de persones que pateixen alguna malaltia mental greu. 

 Impulsar una borsa de pisos per a malalts mentals. 

 Entrar en la lògica de la diversitat: el nivell de suport que necessita cada pis pot ser 
molt diferent. 

 Flexibilitzar l‘accés als recursos: actualment tothom ha de passar ―per la institució‖ 
(pel diagnòstic de la Generalitat) tant si la persona requereix molt suport com si en 
requereix molt poc. Això fa que hi hagi molta gent acollida al programa de la 
Generalitat quan hi podria haver un terme mig per facilitar l‘accés als pisos. En 
canvi a la pràctica, quan la necessitat a cobrir és ―únicament‖ la d‘habitatge aquest 
no és motiu suficient per ser acollit al programa i la persona s‘ha de quedar a casa 
dels pares. 

 Augmentar els recursos per evitar que les necessitats detectades s‘ajustin als 
recursos disponibles i no a les necessitats reals. 

 Fer front al buit actual davant l‘envelliment dels malalts mentals. La malaltia mental 
no dóna ―punts‖ per a l‘accés a una residència pública de gent gran, i sovint la 
privada no se la poden pagar. Resultat: envelleixen als pisos (hi ha majors de 65 
anys) o a casa. 

 Oferir facilitats fiscals quan una entitat impulsa la creació d‘una llar amb suport o la 
creació de places residencials. 
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El paper del mercat: 
 

 Informar dels pisos susceptibles de convertir-se en llars amb suport per a malalts 
mentals. 

 
El paper de la iniciativa social: 
 

 Donar a conèixer la realitat de les malalties mentals perquè el desconeixement 
generalitzat fa que esdevingui un col·lectiu molt marcat pels prejudicis. 

 Treballar en la provisió de places residencials i pisos protegits o semiprotregits. 

 Promoure els pisos amb suport quan la situació de la persona ho requereixi, tenint 
en compte que aquest és el recurs que més respecta l‘autonomia personal i la vida 
independent de la persona malalta mental. 
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Habitatge i polipatologies socials 

 
 
 
1. Introducció 
 
Amb la denominació de polipatologies socials hem considerat oportú distingir tres 
grups que per les seves característiques podem considerar diferents, però que entre 
ells tenen en comú l‘aïllament social que pateixen i les dificultats d‘inserció en una 
societat que dificulta i bloqueja la seva admissió. Aquests tres subgrups són les 
persones drogodependents o exdrogodependents, les persones penades o expenades 
i les persones sense sostre. 
 
Com en els altres col·lectius especificats podem trobar casos que reprodueixen més 
d‘una de les qualitats esmentades, així, podem trobar expresidiaris drogodependents i 
sense sostre. Òbviament aquests casos presenten uns perfils socials que requereixen 
una atenció especial. Tot i compartir patologies socials, d‘aquí l‘enunciat global de 
polipatologies socials, per distingir amb més rigor les problemàtiques associades hem 
optat per dividir els diferents col·lectius especificats. 
 
Persones drogodependents o exdrogodependents: 
 
Aquest col·lectiu en una situació sociosanitària degenerativa pot patir el tema de 
l‘habitatge de manera especial. Moltes de les persones drogodependents acaben 
perdent totes les seves pertinences i els seus propis lligams familiars i sociolaborals, 
com a resultat de les seves addiccions. En aquest cas podem diferenciar les dificultats 
pròpies dels drogodepenents producte de la seva addicció, de les dificultats que són 
producte de les discriminacions socials que pateixen. Mentre que en el cas dels 
exdrogodepenents el factor discriminatori pel seu passat és el que determina la seva 
situació de desigualtat i d‘inserció social. 
 
 
1. Possibilitats i limitacions del col·lectiu per accedir a un habitatge 
 
La dificultat per accedir a un habitatge digne és un problema important en aquest  
col·lectiu que hem agrupat sota l‘epígraf de polipatologies, tot i que cada subgrup dels 
definits anteriorment presenta diferències importants. 
 
Les persones drogodependents també es troben amb situacions de difícil accés a 
l‘habitatge, a causa del rebuig social a què són sotmesos. Com destaca la directora 
d‘ABS25, Felisa Pérez, la seva associació té greus problemes per trobar pisos de 
lloguer perquè, tot i tenir recursos, treballen amb un col·lectiu al qual ningú vol llogar el 
seu pis. Tot i poder llogar pisos a preu de mercat, molt pocs accedeixen a llogar pisos 
a persones d‘aquest col·lectiu pels problemes que pot comportar a la resta de veïns, 
tot i que es troben sota seguiment i no són problemàtiques.  
 
 
 

                                                           
25

 L‘Associació Benestar i Salut treballa principalment amb persones drogodependents i realitza les seves 
activitats coordinadament  amb els centres d‘Assistència Primària de Barcelona. Tenen tres tallers situats 
en els mateixos CAP. També tenen un pis on viuen malalts de SIDA. Reben subvencions de l‘Ajuntament, 
la Generalitat, el Ministeri de Serveis Socials i des de fa poc també tenen un projecte europeu. Treballen 
amb diferents col·lectius discriminats que pateixen una gran estigmatització i marginació social. 
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2. Respostes de la iniciativa social a la problemàtica 
 
Respecte les accions portades a terme des de la iniciativa social entorn del col·lectiu 
de drogodependents destaquem la tasca realitzada per l‘Associació Benestar i Salut 
(ABS) que gestiona un pis a Barcelona on actualment hi conviuen deu persones que 
havien patit problemes de drogodependència. Val a dir que aquest pis ha estat 
possible llogar-lo per amistat amb el propietari i voldrien ampliar aquesta experiència, 
que es valorada molt positivament, perquè consideren que amb un sol pis no es pot fer 
massa incidència en la problemàtica que treballen. 
 
 
Persones penades o expenades: 
 
Un altre col·lectiu que pateixen una situació difícil en acabar les seves condemnes són 
els expresidiaris i les expresidiàries. En primer lloc perquè quan una persona surt de la 
presó sovint té força problemes econòmics i dificultats per accedir al mercat laboral. 
Malgrat existir una paga d‘excarceració que dura entre 10 i 16 mesos aproximadament 
aquesta és d‘unes 52.000 ptes. I sovint es triga a cobrar. Els primers mesos, un cop 
acomplida la condemna, són fonamentals per a la reinserció social de la persona a la 
comunitat, i si no es realitza un suport i seguiment de la seva situació és fàcil que la 
única sortida que vegin viable algunes persones sigui la delinqüència. De manera que 
aquestes persones entren en un cercle viciós de difícil sortida. 
 
Entitats com la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà26, intenten generar 
recursos per evitar això. Una de les demandes de la Coordinadora és buscar altres 
vies alternatives que facilitin la inserció social, com la possibilitat de facilitar el tercer 
grau als presos abans de donar la llibertat total (el pres surt durant el dia i torna a 
dormir). Aquesta situació es valora més positivament de cara a facilitar aquest trànsit i 
han demanat una casa-alberg d‘acollida que ajudi a fer aquest itinerari d‘inserció de la 
presó a la ―vida normalitzada‖. 
 
Un altre factor vinculat amb la reinserció social dels expresidiaris és la seva reinserció 
laboral. Aquest element ja es té en compte en el sentit que actualment s‘estan 
implementant algunes mesures que faciliten la inserció laboral. Per exemple, els 
presos poden fer feines dintre la presó i així s‘habituen a treballar 8 hores diàries. Això 
es pot valorar positivament per la formació complementària que pot aportar a la 
persona, però el que no és tan positiu és el fet que cobrin entre 10.000 i 15.000 
ptes/mes i puguin cobrar com a màxim unes 60.000 ptes/mes. 
 
Per altra banda, també cal destacar el fet, que un gran percentatge dels presos 
provenen de les bosses de pobresa social. A més, molts d‘ells presenten altres 
patologies socials. Com destaca un educador social de la CCMC els toxicòmans o 
alcohòlics tenen moltes més dificultats a l‘hora de la reinserció perquè tenen 
problemàtiques molt complexes i difícils de superar.  
 
 
1. Possibilitats i limitacions del col·lectiu per accedir a un habitatge 
 
 
Respecte a l‘accés a l‘habitatge de les persones expresidiàries, cal dir que aquest és 
un dels problemes fonamentals amb què s‘enfronta aquest col·lectiu, afegit als baixos 
                                                           
26

 La CCMC va néixer l‘any 1985 per un problema específic de dues persones de Cornellà. Són 
un grup d‘autoajuda que treballa en barris marginals amb una pobre vida associativa i social. 
Van okupar una casa al 1990 creant l‘Ateneu Popular de Cornellà que s‘utilitzà com a local i 
posteriorment es van establir com a coordinadora amb un local propi. 
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recursos econòmics i a la reinserció laboral. Persones pròximes a la problemàtica 
d‘aquests ciutadans distingeixen entre aquells expressos que tenen una família 
estructurada i aquells altres que o bé no en tenen o bé està desestructurada, ja que el 
suport familiar és bàsic per a la reinserció d‘aquestes persones. 
 
Com ja hem mencionat en el seu moment, el principal motiu de discriminació és 
l‘econòmic en la majoria de col·lectius definits, però després n‘hi ha d‘altres que estan 
més relacionats amb els prejudicis. En el cas dels expresos hi ha el problema de 
l‘autonomia econòmica i les dificultats per la inserció social i laboral. En primer lloc, 
sovint els manca formació i hàbits (alguns d‘ells no han treballat mai). I en segon lloc, 
hi ha força prejudicis socials. 
 
Per tant, en aquest cas també ens trobem davant d‘una doble dificultat: la situació i els 
recursos de la persona per inserir-se de manera normalitzada al seu context social, i 
els prejudicis socials amb què s‘ha d‘enfrontar. En el primer cas es tracta d‘una 
dificultat pròpia de l‘individu que si no rep un suport extern difícilment se‘n sortirà. 
Mentre que en el segon cas, cal tot un treball de sensibilització social amb l‘entorn de 
l‘individu, que va més enllà de les pròpies possibilitats de la persona.  
 
 
2. Respostes des de la iniciativa social 
 
Respecte al col·lectiu d‘expresidiaris hem destacat el paper que porta a terme la 
Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà (CCMC). Aquesta associació tracta 
temes de drogues, delinqüència, reinserció laboral i social i habitatge. És una entitat 
que treballa contra l‘exclusió social, la pobresa, i la manca de recursos, per això el 
col·lectiu beneficiari són tots els ―marginats‖ tot i que es fa un èmfasi especial amb els 
expresos. 
 
No és un grup assistencial sinó que té la filosofia de l‘autoajuda. Es dedica a reclamar i 
organitzar el propi col·lectiu d‘afectats i pretén que sigui la mateixa gent la que treballi 
per superar el seu problema al mateix temps que fan una tasca de crítica i denúncia de 
les realitats socials més difícils. Una de les actuacions més importants de la CCMC ha 
estat la creació d‘una empresa d‘inserció laboral per a expresos que s‘encarrega de 
gestionar la deixalleria de Cornellà. És concebuda com una plataforma per adquirir 
hàbits, en la qual les persones treballen cinc hores diàries per un sou de 110.000 ptes. 
Així se‘ls facilita un primer pas cap a la inserció laboral. 
 
Respecte al seu accés a l‘habitatge, la Coordinadora està treballant des de fa anys per 
obrir un pis d‘acollida per a expresidiaris, però per manca de suport institucional 
encara no s‘ha pogut implementar. 
 
 
Persones Sense Sostre: 
 
Per últim, el tercer subgrup que considerem en aquest apartat són el col·lectiu de 
persones sense sostre. Aquest grup, que es defineix per la manca d‘una llar pròpia 
digna engloba persones de característiques molt diverses. Com destaca Ramon 
Noro27 hi ha un col·lectiu de persones que ell considera els més ―desarrelats‖ que 
acumulen una sèrie de patologies que accentuen la seva situació precària. Aquestes 
polipatologies van des de problemàtiques personals i familiars, fins a malalties, atur, 
desestructuració familiar, drogodependències, SIDA, dones embarassades amb alt risc 
i víctimes de la violència domèstica, etc. 
 

                                                           
27

 Ramon Noro, Cap de Programes de la Fundació Arrels. 
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El mateix Ramon Noro destaca un seguit de circumstàncies que poden portar les 
persones a no tenir la seva pròpia llar: 
 

1. Desarrelament en l‘estructura familiar. 
2. Desarrelament sociocultural (és un fracàs de l‘estil de vida de benestar actual). 
3. Exclusió laboral o, en el millor dels casos, precarietat laboral. 
4. Problemàtiques de salut mental i física. 

 
En aquest sentit, destaca un estudi de l‘Ajuntament de Barcelona que considerava que 
el 50% dels sense sostre atesos (que són un 15% del total) són malalts mentals o 
alcohòlics, o totes dues coses. Per tant, estem parlant de malalts desatesos. Les 
addiccions són un problema important entre les persones d‘aquest col·lectiu i el seu 
ritme de vida afecta la seva salut orgànica, cosa que queda demostrada amb la seva 
curta esperança de vida comparada amb la de la resta de la població. En concret, en 
els últims deu anys, la Fundació Arrels28 ha ―assistit‖ a la mort de 140 persones, que 
han establert una esperança mitjana de vida de 55 anys i la majoria de les quals són 
persones soles. 
 
Observant les dades de la mateixa Fundació Arrels veiem que de les 800 persones a 
l‘any que passen per la Fundació se n‘atenen un centenar amb un seguiment més 
específic (arriben persones de tot Catalunya tot i que l‘Equip de Carrer es mou 
sobretot pel Raval, Sants, l‘Eixample i la Sagrada Família de Barcelona). 
 
D‘aquest centenar de persones que reben una atenció més específica: un 89% són 
homes, amb una edat mitjana d‘uns 41 anys (12‘6% menors de 30 anys, 23‘2% entre 
30 i 40 anys, 21‘2% de 40 a 50 anys, i un 33‘2% majors de 50 anys). Un 30% són 
d‘origen català, un altre 30% de la resta de l‘Estat i un 40% són immigrants. 
 
 
1. Possibilitats i limitacions  del col·lectiu per accedir a un habitatge 
 
La dificultat per accedir a un habitatge digne és de fet, la característica definitòria del  
col·lectiu sense sostre, però cal tenir en compte que en molts casos estem davant 
d‘un accentuat procés de degeneració personal. Moltes de les persones sense sostre 
estan en aquesta situació de forma molt prolongada, fins i tot indefinida, i tenen 
dificultats per mantenir els hàbits i les estructures mínimes que permeten un 
funcionament autònom.  
 
Per altra banda, més enllà de les pròpies dificultats per assolir un cert grau 
d‘autonomia, aquestes no són benvingudes pels llogaters o propietaris de pisos o 
pensions. De fet, Ramon Noro destaca que molts dels pisos tutelats per atendre 
aquests col·lectius provenen de pisos que són de propietat o d‘amistats d‘alguna de les 
entitats sense ànim de lucre que s‘ocupen d‘aquest col·lectiu.  
 
El col·lectiu de les persones sense sostre té un problema d‘origen important en tant 
que ja s‘arriba massa tard per intervenir en les causes que han portat a les persones a 
quedar-se sense llar (problemes: laborals, familiars, psicològics, etc). Per això entitats 

                                                           
28

 La Fundació Arrels és un Patronat que té personalitats importants en el seu interior (Francesc Vilurbina, 
Carme Zapata, Josep M. Pañella, Alfred Vernis, Antoni Basses, Josep M. Feliu, Maria Concepció Ferré, 
Josep Miralles). Els Jesuïtes tenen un paper important dintre del patronat. 
Compta amb 131 voluntaris i 9 persones contractades (2 educadors, 2 treballadors socials, 1 pedagoga, i 
gestors interns). Compte també amb 650 socis, i força donants. 
L‘any 2.000 la Fundació va ingressar 72.851.495 ptes, de les quals un 41‘7% eren subvencions públiques 
i el 58‘3% restant eren donatius (39‘5%) i quotes dels socis (16‘4%). Les despeses van ser de 71.020.235 
ptes. 
Objectiu de la Fundació Arrels: L‘objectiu de la Fundació Arrels és treballar per a les persones sense llar. 
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com la Fundació Arrels incideixen en la recuperació de l‘habitatge com a punt 
fonamental del procés de recuperació personal.  
 
Cal tenir en compte que la majoria d‘aquestes persones cobren unes rendes baixes 
(entre 42.000 i 47.000 mil pessetes al mes), amb la qual cosa només poden pagar 
pensions que costen unes 2.000 pessetes al dia, o lloguers que sobrepassen en molt 
les seves rendes. És evident que estem parlant d‘un col·lectiu que no és solvent. 
 
 
2. Respostes de la iniciativa social 
 
Respecte a la iniciativa social amb el col·lectiu sense sostre hem volgut destacar 
l‘acció que porta terme la Fundació Arrels: 
 
La Fundació Arrels divideix les seves actuacions en tres grans àmbits: 
 

a) Programes d‘atenció a les persones sense llar, on podem trobar:  
 
1. Equip de carrer: educadors dedicats a atendre les persones sense llar que 
troben pel carrer. 
2. Centre de dia: es realitza al local de l‘associació i compta amb dos programes: 
Taller ocupacional, Programa d‘accés a l‗habitatge (vegeu més endavant*), i 
Programa de salut mental (on es coordinen amb el CAP de Salut Mental de la zona 
i l‘Alberg Sant Joan de Déu). 
3. Equip hospitalari: s‘encarrega de visitar les persones ingressades. 
4. Àrea de treball social: fan un seguiment transversal de totes les persones 
ateses. 

 
b) Activitats de sensibilització social: intenten fer propostes per solucionar els 
problemes dels sense llar, informen les escoles i fan mailings de sensibilització (on 
aprofiten per fer campanyes per captar socis). 

 
c) Programa de voluntariat: intenten promoure el voluntariat en l‘àmbit de la 
solidaritat i l‘atenció als més desfavorits. 

 
En alguns casos la seva tasca consisteix en derivar les persones cap a altres serveis, 
especialment, serveis municipals. 
 
*Programa d‘accés a l‘habitatge: 
 
Dintre del programa d‘accés a l‘habitatge actualment tenen tres pisos: un que té un fort 
tutelatge sobre les persones que hi viuen, que té com a objectiu inculcar hàbits a les 
persones ateses, i per tant té caràcter transitori; després tenen dos pisos més on hi ha 
un règim de pensió més normalitzat. Entre aquests 3 pisos actualment atenen 10 
persones. Però en trobem 30 més en pensions del mercat, amb els lloguers pagats per 
la Fundació. Aquest programa te la intenció d‘ampliar-se força, fins al punt d‘arribar a 
llogar 10 pisos al 2002 que donin cabuda a unes 50 persones. 
 
Tota persona té un seguiment amb caràcter indefinit un cop entra a formar part del 
col·lectiu atès, tot i que s‘intenta incentivar la seva autonomia i independència. Per tant 
es considera que l‘atenció és indefinida sempre que es consideri necessari. Tan sols el 
―pis tutelat‖ té un cert aire transitori en tant que s‘estableix un contracte de sis mesos 
que es pot renovar si es creu convenient. 
 
Cal mencionar que també tenen un projecte futur important: Projecte Llar Pere Barnés. 
Estan condicionant un edifici de dues plantes que té la fundació al Poble Sec per 
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ubicar-hi un hotel social, una miniresidència i un menjador social (vegeu fitxes 
d‘experiències). 
 
Un punt important detectat és que el fet que la Fundació sigui una entitat legalment 
establerta complica la relació amb els propietaris de les pensions, perquè el seu 
caràcter d‘entitat obliga als propietaris a formalitzar el contracte legalment. 
 
Un altre cas que els afecta de forma negativa és el fet que Família i Benestar, que 
s‘encarrega de fer habitatge social, no pot vendre un pis a una entitat, perquè 
legalment no està permès. Això ha portat a les entitats a proposar a la Generalitat que 
canviï la legislació perquè les entitats sense ànim de lucre puguin comprar pisos 
d‘habitatge social. Fins i tot es demana una borsa de pisos de promoció pública en què 
aquests puguin ser cedits a les entitats sense ànim de lucre per fer una funció 
d‘inserció social, i aquestes siguin les encarregades de gestionar-les. 
 
Respecte als vincles de la Fundació Arrels amb altres entitats destaca la relació que 
tenen amb Càritas, Sant Joan de Deu i la Fundació Busquets de Terrassa. Entre totes 
estan intentant aglutinar i coordinar les entitats del ―sector dels sense sostre‖ amb molt 
bona predisposició, però està per veure si hi haurà temps i recursos per activar la seva 
tasca conjunta. 
 
 
3. Respostes de l’Administració i el mercat a la problemàtica del col·lectiu de 
polipatologies socials 
 
En general tant des del tercer sector (entitats sense ànim de lucre que treballen per a 
la millora de la situació dels més desafavorits), com des de l‘administració pública 
(tècnics que treballen el tema de l‘habitatge) hi ha un cert consens a l‘hora de 
considerar que respecte l‘atenció als més desvalguts caldria una major inversió pública 
i una política social més compromesa a resoldre el problema de l‘accés a l‘habitatge 
d‘alguns ciutadans. 
 
Si bé es destaca l‘estreta relació i coordinació —especialment a nivell d‘atenció— 
entre les entitats i l‘Administració, això no supleix la necessària dotació de recursos 
mínims. El límit pressupostari amb què es troben i la forma jurídica amb què es 
relacionen (a través de convenis d‘un o dos anys) dificulten una planificació a llarg 
termini. 
 
Respecte a les actuacions més rellevants en favor d‘aquests col·lectius destaquen els 
habitatges de protecció oficial però, a més de ser escassos, presenten certes 
mancances per atendre col·lectius com aquests, que requereixen d‘una atenció 
especial. Els tècnics implicats en l‘atenció d‘aquestes persones apunten la necessitat 
de tenir programes específics de suport i seguiment per a cada grup i persona en 
situació de dificultat. Es en aquest sentit que es denuncia des del tercer sector una 
manca de política d‘habitatge adaptada a les necessitats de cada grup de risc i una 
manca de dotació de recursos de les administracions destinats a solucionar el 
problema. Aquestes limitacions  dificulten encara més la integració d‘aquests 
col·lectius. 
  
En aquest sentit, en molts casos, les administracions opten per donar suport a entitats 
com la Fundació Arrels o ABS perquè siguin elles les que realitzin una atenció 
específica per a cada col·lectiu amb dificultats. Cal tenir en compte que és fonamental 
per a l‘èxit de les polítiques en matèria d‘habitatge que aquestes vagin acompanyades 
de polítiques de reinserció social.  
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En general es critica l‘Administració Pública competent per la manca de recursos que 
es destinen a l‘habitatge social (manquen centres de dia, cases d‘acollida, programes 
d‘acompanyament, etc.) i pel procés burocràtic del sistema (lentitud amb què es 
realitzen els processos i les dificultats per implementar propostes, perquè s‘estudien 
les coses, les tenen en compte però no acaben de comprometre‘s). 
 
Respecte al paper del mercat privat, en primer lloc, cal destacar l‘absència d‘interès 
del mercat per facilitar l‘accés a l‘habitatge dels col·lectius més desafavorits. És una 
evidència que actualment llogar pisos o comprar habitatges a Barcelona és força difícil. 
De fet, el mercat de l‘habitatge a Barcelona està saturat per una gran demanda en 
relació a l‘oferta existent. Això afecta de manera especial els lloguers que cada cop 
són més escassos i més cars.  Per tant, ens trobem davant d‘una situació que, deixada 
a les mans del mercat, provoca que entitats com ABS o Fundació Arrels hagin arribat a 
llogar pisos de tres habitacions per 100.000 ptes. al mes perquè no tenen altra 
alternativa que operar amb preus de mercat. 
 
En tot cas, si observem les respostes del mercat a la situació d‘aquests col·lectius 
veiem que en cap cas és positiva. Per exemple, respecte el col·lectiu sense llar podem 
destacar dues pràctiques habituals que podríem considerar del mercat: per un costat, 
alguns particulars lloguen habitacions que no acompleixen els requisits mínims 
d‘habitabilitat, i per un altre, trobem el que popularment s‘anomenen pisos de ―llits 
calents‖ on els propietaris lloguen llits o fins i tot sofàs per unes hores. Es poden 
arribar a trobar 40 persones en un pis. Per tant, podem observar com fins i tot algunes 
iniciatives del mercat senzillament és limiten a aprofitar la situació precària en què es 
troba aquest col·lectiu per al seu benefici. 
 
 
4. Propostes per facilitar l’accés a l’habitatge 
 

 Prioritat treballar amb les famílies: importància de l‘estructura familiar per a les 
persones amb un alt risc social. 

 Actualment és Serveis Socials qui treballa les problemàtiques familiars però hi ha 
una situació de saturació. Dintre del col·lectiu amb problemàtica derivada de la 
desestructuració familiar destaca la problemàtica de les dones amb càrregues 
familiars, que sovint tenen problemes per mantenir l‘habitatge. 

 En general hi ha un consens que ha de ser l‘Administració Pública la que doni el 
suport bàsic per fer del dret a l‘habitatge digne una realitat. Respecte al tipus 
d‘iniciativa que s‘ha de portar a terme, es planteja la necessitat de realitzar un 
estudi detallat de les necessitats socials de cada col·lectiu per donar la resposta 
més eficient. 

 
- Però més enllà de les necessitats concretes s‘han destacat algunes línies d‘actuació 
possibles, com per exemple: 
 

 Promoure habitatges per a col·lectius susceptibles d‘alt risc d‘exclusió social. 
Aquests habitatges podrien ser gestionats per entitats encarregades de donar 
suport a cada problemàtica específica. 

 Facilitar habitatges de protecció oficial i subvencionar lloguers a persones en 
situació d‘exclusió. I en aquesta mateixa direcció hi ha qui destaca la necessitat de 
donar ajudes per a la rehabilitació d‘alguns habitatges. 

 
Entre les conclusions a les quals va arribar el seminari ―Reflexions i debat sobre 
l‘accés a l‘habitatge de col·lectius vulnerables‖ realitzada en el marc de la reunió 
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nacional de membres de FEANTSA29 a Espanya el 20 d‘abril d‘aquest mateix any, 
destaquen: 
 

 Concebre l‘habitatge com una necessitat social, bàsica i de primer ordre per a totes 
les persones. És un element d‘integració i cohesió social, tot i que no garanteix per 
si sol l‘èxit dels itineraris d‘inserció social. Per tant, cal un acompanyament social 
per garantir l‘accés a l‘habitatge, ja que és imprescindible per una inserció social 
efectiva. 

 

 Superar la separació de competències entre habitatge i altres qüestions socials en 
les administracions públiques espanyoles que dificulta la resolució dels problemes 
de forma integral.  

 

 Incrementar la despesa pública en habitatge per poder oferir les ajudes directes a 
persones amb pocs recursos, en comptes de les indirectes, que sovint beneficien a 
persones amb més capacitat econòmica. 

 

 Promocionar més habitatges públics en règim de lloguer, perquè és el règim més 
accessible als col·lectius més vulnerables. 

 

 Adaptar els requisits i sistemes d‘adjudicació d‘habitatges públics que sovint no es 
corresponen amb les característiques dels usuaris finals d‘aquestes mesures (un 
exemple clar n‘és l‘obligatorietat de l‘empadronament). 

 

 Adaptar també les polítiques d‘habitatge a les noves realitats i tenir en compte els 
diversos models familiars actuals com l‘increment de les llars unipersonals.  

 

 Garantir una reserva d‘habitatges en la promoció pública específica per a persones 
sense llar com una mesura de discriminació positiva. 

 

 Augmentar el nombre d‘habitatges públics cedits a les entitats socials que treballen 
amb aquests col·lectius i que es troben amb notables inconvenients en aquesta 
matèria. 

 

 Fomentar el lloguer d‘habitatges de propietat particular tot subvencionant els  
col·lectius vulnerables, evitar els habitatges buits i augmentar els ajuts a la 
rehabilitació d‘immobles que després siguin destinats al mercat de lloguer. 

 

 Establir un control administratiu eficient de les condicions d‘habitabilitat dels pisos 
que es dediquen al lloguer en el mercat privat, i d‘altres, com les pensions, per 
evitar que hi hagi habitatges sense condicions d‘habitabilitat. 

 

 Augmentar significativament el nombre de places d‘albergs i millorar les condicions 
d‘altres dispositius d‘emergència que en molts casos no són adequades. 

 

 Professionalitzar les persones que treballen en aquests dispositius d‘allotjament 
d‘emergència i aportar més recursos econòmics i materials per garantir la qualitat 
dels serveis.  

 
 Elaborar indicadors actuals i fiables que permetin fer les anàlisis i les reflexions 

corresponents enfront del fenomen de l‘exclusió social i permetin també adequar 
les polítiques públiques d‘habitatge a la realitat. 

                                                           
29

 Federació Europea d‘entitats que atenen els sense sostre. 
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Quadres de síntesi per col·lectius 
 

 
Els següents quadres pretenen recollir de forma sintètica quins són els problemes amb 
què s‘enfronten els col·lectius anteriorment analitzats i quines propostes caldria 
implementar per solucionar la seva situació. En primer lloc se situen les 
característiques de cada col·lectiu i les dificultats i limitacions que obstaculitzen l‘accés 
a l‘habitatge i, seguidament es plantegen algunes de les iniciatives que existeixen des 
de les administracions, el mercat i el tercer sector que s‘han detectat en el transcurs 
d‘aquest estudi però sense entrar a valorar la intensitat i l‘abast de les seves 
actuacions. No es tracta, doncs, d‘un resum exhaustiu sinó d‘apuntar línies d‘anàlisi 
que cal aprofundir i propostes que cal desenvolupar amb la participació de tots els 
agents afectats. 
 
 
- Quadre resum dones: 
 

DONES 

Col·lectius de dones 
més afectades 

 Dones amb mancança de recursos econòmics 

 Dones en situació d‘inestabilitat i precarietat laboral 

 Dones amb pocs recursos econòmics i desocupades, incloses al PIRMI 

 Dones que encapçalen famílies monoparentals 

 Dones víctimes de maltractaments i violència familiar 

 Dones immigrants 

 Dones que pateixen desestructuració familiar 

 Dones que surten de la presó 

Dificultats i 
limitacions en l’accés 
a un habitatge 

 Lloguers molt cars 

 Manca recursos econòmics 

 Inestabilitat laboral 

 Prejudicis i rebuig social (immigrants, expreses,...) 

 Dificultats per trobar avals 

Iniciatives de les 
administracions 
públiques 

 Albergs temporals per a dones víctimes de violència domèstica 

Iniciatives del mercat  No detectades 

Iniciatives del tercer 
sector 

 De manera indirecta, la formació i acompanyament a grups de dones 
millora la seva independència econòmica i facilita l‘autonomia personal, 
ambdós factors importantíssims per possibilitar l‘accés a un habitatge 

Propostes 

 Programes públics que facilitin l‘accés al mercat de lloguer de pisos 

 Reserva de pisos de protecció oficial per a dones amb determinada 
problemàtica social 

 Sensibilització social sobre les discriminacions de gènere 

 Plans actius contra els maltractaments i suport a les dones víctimes de 
violència domèstica 

 Programes especials per a dones que pateixen discriminacions per 
motius d‘origen ètnic i/o geogràfic 
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- Quadre resum edat: 
 

 

EDAT 
 

Subcol·lectiu 

Gent Gran Joves 

Característiques del 
col·lectiu 

 Situacions de forta dependència 
(malaltia, discapacitat,..) 

 Possibles problemes de mobilitat 

 Llars unipersonals 

 Necessitat d‘atenció sanitària 

 Pocs recursos econòmics 

 Inestabilitat laboral 

 Necessitat d‘emancipació 

 
 
Dificultats i limitacions 
 
 

 Barreres arquitectòniques 

 Soledat 

 Habitatges no adaptats a les 
seves circumstàncies i 
necessitats 

 Lloguers molt cars 

 Prejudicis socials sobre la joventut 

 Dificultats de tenir avals per 
accedir a un habitatge 

Iniciatives de les 
administracions públiques 

 Residències per a gent gran 

 Programes d‘atenció domiciliar 

 Habitatges tutelats 

 Habitatges de promoció pública 
per a joves 

 Borses d‘Habitatge Jove 

 L‘Administració com institució 
avaladora 

 
Iniciatives del mercat 
 

 Serveis a domicili per a gent gran  No detectats 

Iniciatives del tercer sector 

 Habitatges compartits entre gent 
gran 

 Habitatges compartits entre gent 
gran i joves 

 Tasques de mediació i avals per 
als joves 

 Mobilització juvenil per reivindicar 
l‘accés a l‘habitatge - Moviment 
okupa 

Propostes 

 Relacionar habitatge amb altres 
serveis a fi de garantir 
l‘autonomia personal de les 
persones grans i retardar al 
màxim el seu ingrés en residència 

 

 Canvi legislatiu important 

 Fons per avalar joves 

 Creació de borses públiques 
potents d‘oferta lloguer 

 Potenciar ús d‘immobles buits 

 Polítiques de rehabilitació 
d‘habitatges 
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- Quadre resum immigrants extracomunitaris: 
 

IMMIGRANTS EXTRACOMUNITARIS 

 
Característiques 

 

 Dificultats legals vinculades al fet migratori (permisos de treball i residència, 
situació regularitzada al país) 

 Paràmetres culturals i hàbits diferents als predominants a la societat d‘acollida 

 
 

Dificultats i 
limitacions 

 
 

 Lloguers molt cars 

 Manca recursos econòmics 

 Inestabilitat i precarietat laboral 

 Prejudicis socials i problemes de convivència 

 Dificultats per trobar avals 

Iniciatives de les 
administracions 

públiques 

 Serveis de suport a l‘accés a l‘habitatge per a immigrants 

 Programes d‘avals 

 Subvencions a entitats que treballen la problemàtica 

 Programes d‘informació adaptats al col·lectiu immigrant 

Iniciatives del 
mercat 

 No s‘han detectat programes específics per al col·lectiu d‘immigrants 

Iniciatives del 
tercer sector 

 Programes de mediació i suport per aconseguir pisos de lloguer per immigrants 

 Campanyes de sensibilització social i foment de la convivència entre els veïns 

 Programes d‘avals amb el suport de l‘Administració 

 Mobilització social pels drets socials de les persones immigrades 
 

 
 

Propostes 
 
 

 Drets de ciutadania: facilitar l‘accés a processos de regularització que donin 
cobertura legal i facilitin l‘accés a un habitatge 

 Sensibilització, informació i mediació per afavorir l‘accés a l‘habitatge a les 
persones immigrants 

 Mediació conjunta de les entitats i l‘Administració entre el col·lectiu d‘immigrants i 
els agents privats 

 Informació destinada als canals de contacte habituals dels immigrants que arriben 
per primera vegada a la ciutat 

 Política d‘avals i intermediació en el mercat d‘habitatge 

 Programes adaptats a les realitats de la immigració però que no comportin 
estigmatitzacions d‘aquests col·lectius 

 Crear habitatge temporal dirigit a les persones immigrants que estan curts 
períodes de temps per raons laborals o per solventar el problema del primer 
allotjament 

 Espais d‘acollida temporal i albergs per donar una resposta ràpida i integral 
davant dels problemes amb què es troben els immigrants 

 Reconèixer les bones pràctiques que s‘han donat a altres països amb alts índex 
d‘immigració i que poden ser útils per aplicar a la ciutat de Barcelona 
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- Quadre resum origen ètnic: 

 
 

COMUNITAT GITANA 

 
Característiques 
 

 Paràmetres culturals i d‘organització social diferents als de la societat 
predominant 

Dificultats i limitacions 

 Manca recursos econòmics davant de lloguers molt cars 

 Inestabilitat laboral 

 Prejudicis socials contra els col·lectius gitanos 

 Dificultats per trobar avals 

 Dificultats d‘alguns dels seus membres per adaptar-se a les pautes de 
convivència del veïnat 

Iniciatives de les 
administracions 
públiques 

 Reserva de pisos de protecció oficial 

 Programes d‘educació social 

 Projectes de rehabilitació d‘habitatges 

Iniciatives del mercat 
 Empreses que es dediquen a gestionar la rehabilitació de campaments 

gitanos 

Iniciatives del tercer 
sector 

 Associacions gitanes que fan la funció de mediació cultural i d‘educadors 
socials per fomentar la convivència entre paios i gitanos 

Propostes 

 Reconeixement de la cultura gitana i discriminació positiva per pertànyer a 
una cultura minoritària ( el que implica respectar i valorar la perspectiva 
gitana per solucionar els problemes del col·lectiu) 

 Incidir en una distribució equilibrada de la població gitana en el territori per 
evitar la creació de guetos 

 Necessitat d‘acompanyar les polítiques d‘habitatge amb polítiques socials 
integrals (destinar un pressupost anual regular als projectes destinats a les 
condicions de vida del poble gitano) 

 Preparar tècnics d‘origen gitano per desenvolupar les tasques de mediació i 
integració social i per dialogar amb les famílies. Per una banda és 
necessari treballar amb aquells gitanos que no s‘adapten al seu entorn 
perquè acceptin i respectin les normes de convivència; per l‘altra cal 
fomentar una tasca pedagògica amb l‘entorn social que encara estigmatitza 
al col·lectiu gitano 

 Major aportació econòmica de les administracions a les ONG i entitats 
gitanes que treballen el tema i confiar en el seu paper de mediadors i 
gestors 

 Treball específic en el cas dels gitanos estrangers que es troben en una 
situació i una realitat encara més precària  

 És necessària una legislació mínima entorn de la seguretat i la sanitat dels 
habitatges i controlar el seu compliment 
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- Quadre resum discapacitats: 

 

 
DISCAPACITATS 

 

Subcol·lectiu 

Discapacitats físics Discapacitats psíquics Malalts mentals 

 
 

Característiques 
 
 

 Manca d‘autonomia 
personal 

 Barreres 
arquitectòniques 

 Manca d‘autonomia 
personal 

 Forta sobreprotecció i 
institucionalització 

 Manca d‘autonomia 
personal 

 Estigmatització social 
 

 
 

Dificultats i 
limitacions 

 
 

 Costos vinculats a la 
discapacitat 

 Majors dificultats 
d‘inserció laboral 

 Limitacions en 
l‘autonomia personal 
vinculades a la 
discapacitat 

 Costos vinculats a la 
discapacitat 

 Escassetat de recursos 
econòmics (salaris molt 
baixos) 

 Manca de places 
residencials i de 
recursos alternatius 

 Inestabilitat personal 
vinculada a la 
progressió de la malaltia 

 Dificultats d‘inserció 
laboral 

 Escassetat de recursos 
econòmics 

 

 
Iniciatives de les 
Administracions 
públiques 

 Reserva de pisos de 
nova construcció 

 Residències 

 Llars residència 
 

 Pisos amb suport 

Iniciatives del 
mercat 

 No detectada  No detectada  No detectada 

 
 

Iniciatives del 
tercer sector 

 
 

 Servei de suport i 
informació per l‘accés a 
l‘habitatge 

 Servei de suport i 
informació per l‘accés a 
l‘habitatge 

 Impuls de noves places 
residencials i de llars 
amb suport 

 Servei de suport i 
informació per l‘accés a 
l‘habitatge  

 Impuls de pisos amb 
suport 

 

 
 

Propostes comuns 
al conjunt de 
discapacitats 

 
 

 Construcció de nous habitatges i informació:  
o impuls d‘habitatges de nova construcció (llars amb suport, pisos 

amb suport, habitatges adaptats) 
o Impuls d‘un parc de lloguer d‘habitatges adaptats 
o Borsa d‘habitatges: punt d‘informació de les reserves d‘habitatges 

de nova construcció adaptats (finestreta única) 

 Ajudes econòmiques: 
o agilitar les subvencions per a la rehabilitació d‘habitatges o per 

facilitar-ne l‘accés (clàusula social) 
o incrementar els serveis d‘ajuda a domicili o d‘assistents personals 

 Foment de l’autonomia personal: 
o Trencar les imatges tipificades de la discapacitat (entrar en la lògica 

de la diversitat i en la necessitat de personalitzar cada cas) 
o Personalitzar les necessitats tot impulsant fórmules d‘habitatge 

flexible en les quals quedi reflectit el desig de la persona (superar 
els models sobreprotectors en què la persona afectada no té ni veu 
ni vot) 

o Repensar el concepte de vida independent: plantejar-se quines són 
les barreres reals i quines les barreres psicològiques, 
administratives, físiques 

o Reivindicar el dret a l‘habitatge des del convenciment que es tracta 
d‘un dret vulnerat 

 Fer aflorar la problemàtica discapacitat i envelliment. Els discapacitats 
grans no disposen de recursos d‘habitatge específics que responguin a les 
seves necessitats específiques  
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- Quadre resum problemàtiques específiques amb forta repercussió sobre la integració 
social 

 
 

POLIPATOLOGIES 
SOCIALS 

 

Subcol·lectiu 

Persones ‘sense sostre’ 
Persones 

drogodependents o 
exdrogodependents 

Persones penades o 
expenades 

 
Característiques 

 Desestructuració 
personal bio-psico-
social 

 Problemes de salut 

 Situació sota el llindar 
de la pobresa. 

 Manca recursos i 
problemes per la 
integració social i 
laboral 

  Problemes socio-
sanitaris 

 Manca recursos i 
dificultats inserció 
laboral 

 Manca d‘hàbits 
personals 

 Desestructuració 
familiar 

 
 
Dificultats i 
limitacions 
 
 

 Manca d‘hàbits 
personals 

 Exclusió social i 
discriminacions 

 

 Estigmatització social i 
rebuig 

 

 Estigmatització social 

 Problemes de 
drogodependència 

 Exclusió sociolaboral 

Iniciatives de les 
administracions 
públiques 

 Albergs 

 Pisos d‘acollida 

 Pisos d‘acollida 

 Pisos per tractaments 

 Programa d‘ajut 
econòmic 

Iniciatives del 
mercat 

 No detectades  No detectades  No detectades 

Iniciatives del 
tercer sector 

 Albergs 

 Cases tutelades 

 Pisos cedits 

 Cases tutelades 

 Granges de 
desintoxicació 

 Pisos d‘acollida 

 Cases tutelades 

Propostes 

 

 És fonamental i prioritari el treball amb les famílies i efectuar un acompanyament 
per garantir que l‘accés a l‘habitatge va lligat a una inserció social integral  

 Cal conèixer millor les necessitat de cadascun d‘aquests col·lectius 

 Reserva d‘habitatges per a col·lectius susceptibles d‘alt risc d‘exclusió social  

 Subvencionar lloguers a persones que pateixen un fort grau de discriminació per 
ser exdrogodependents i/o expenats 

 Política d‘avals per l‘itinerari d‘inserció d‘aquestes persones i promoció del 
lloguer per aquests col·lectius 

 Adaptar els criteris i sistemes d‘adjudicació d‘habitatges públics per cenyir-los a 
les característiques dels usuaris i que no representin un obstacle per accedir a 
un habitatge 

 Cal augmentar el nombre d‘habitatges públics cedits a les entitats socials que 
treballen amb aquests col·lectius que pateixen una estigmatització social molt 
negativa 

 Control administratiu eficient de les condicions d‘habitabilitat dels habitatges que 
es dediquen al lloguer en el mercat privat per eliminar abusos 

 Augmentar el nombre de places d‘albergs i millorar les condicions d‘altres 
dispositius d‘emergència 

 Professionalització de les persones que treballen amb aquests col·lectius en els 
acompanyaments i en els dispositius d‘allotjament d‘emergència 
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5. Propostes de les principals polítiques per garantir l’accés a 
l’habitatge 
 

 

Un cop recollida la problemàtica dels principals col·lectius socials pel que fa a l‘accés a 

l‘habitatge, ens aturarem en les principals iniciatives i polítiques d‘habitatge que caldria 

impulsar per poder cobrir els buits que actualment existeixen en aquest àmbit. Si bé en 

l‘apartat anterior hem esmentat les principals característiques i dificultats de cada 

col·lectiu amb un seguit de propostes concretes, també considerem oportú donar una 

visió més global i transversal de les possibles respostes per millorar l‘accés a 

l‘habitatge. Per últim, es presenta un quadre que reuneix les dues perspectives d‘acció 

i estratègies en l‘àmbit de l‘habitatge: aquelles polítiques destinades als col·lectius 

específics i, per tant, que contemplen les seves situacions heterogènies i aquelles 

accions més genèriques per combatre les causes de les discriminacions en relació a 

l‘habitatge. 

 

 

I. Reactivar les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona 

 

Tot i que pugui semblar redundant o un ‗donat per descomptat‘, la necessitat  imperant 

d‘augmentar la despesa pública en l‘àmbit de l‘habitatge a la ciutat de Barcelona fa 

que no haguem d‘estalviar cap ocasió per subratllar-ho.  Per assolir aquest objectiu, 

tanmateix, caldria un compromís de totes les esferes de govern implicades i una major 

coordinació en les accions. En definitiva, per molt ben definides que estiguin les 

polítiques d‘habitatge és imprescindible un augment de la inversió pública i major 

implicació dels poders públics en aquesta problemàtica. 

 

En relació a Barcelona, el punt 2.4 d‘aquest informe deixava ben palesa la necessitat 

de reactivar intensament les polítiques públiques d‘habitatge per combatre l‘extrema 

precarietat d‘aquest dret: 

 

―Els trets estructurals del mercat de l‘habitatge a Barcelona ofereixen un escenari on la necessitat 

de polítiques públiques és del tot evident, si és que l‘objectiu de l‘habitatge com a dret de les 

persones no es vol perdre de vista.  

 

 L‘existència d‘habitatges desocupats hauria d‘impulsar polítiques d‘oferta d‘habitatge  

 La reducció del parc de lloguers i el seu encariment hauria d‘impulsar polítiques de reactivació 

sobre bases de seguretat en l‘ocupació i de regulació social de rendes 

 L‘increment dels preus de mercat i de l‘esforç d‘accés hauria de potenciar polítiques de promoció 

pública i d‘accés protegit suficientment potents 

 La rehabilitació pública hauria de tenir una nova embranzida 

 La progressiva diversificació en l‘estructura de les llars hauria de motivar la imaginació cap a 

polítiques innovadores 

 La persistència de fortes desigualtats entre districtes i de bosses d‘exclusió urbana hauria de 

pressionar cap a iniciatives de regeneració integral amb l‘habitatge com a component central 

  

(...) Tanmateix, els últims cinc anys presenten un escenari de regressió en tots aquests elements 

i dibuixen novament una situació molt precària pel que fa al dret a l’habitatge a Barcelona, 

d‘alguna forma semblant a la de fa deu anys. (...) En l‘últim quadrienni a Barcelona el preu de 

compra s’incrementa un 100%, el del lloguer al voltant d’un 35%, l’esforç d’accés quasi es dobla, 
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i les taxes d’habitatges protegits cauen del 51% al 19%. Si a tot això li sumem la problemàtica 

específica que tractem a la resta d‘aquest informe, és a dir, les discriminacions específiques 

d‘accés, ens adonem que tots els elements reclamen clarament una reactivació potent de les 

polítiques públiques d’habitatge a Barcelona.‖ 

 

El quadre 20 ens ho mostra clarament: 

 

Quadre 20:  Habitatges protegits, oferta de mercat, evolució de preus i d‘esforç econòmic d‘accés 
 

Any 
Oferta de 
mercat 

Protecció 
intensa (1) 

Protecció 
feble (2) 

Habitatge 
protegit s/ 

mercat 

Preu m
2
 

lliure 
Preu m

2
 

lloguer 
Esforç 

d’accés (3) 

1997     7162     902     102    14,01 242.463      910    36,4 

1998  10.196     699     206     8,87 260.976      877    32,7 

1999     5181   1075     198   24,50 318.328    1032    40,9 

2000     4735     544     386   19,60 360.283    1159    49,8 

2001     3028    ------     ----    ------ 478.000    -------    61,1 

(1) Promoció pública i HPO de règim especial. La pràctica totalitat d‘aquests habitatges han estat 
promocions públiques a Ciutat Vella en el marc de la política de regeneració del districte. 

(2) HPO de règim general i preu taxat 
(3) Percentatge dels ingressos familiars destinats a adquisició d‘habitatge 
Font: Patronat Municipal de l‘Habitatge, 2000. 

 

 

 

II. Orientar les polítiques per a la millora de l’accés a l’habitatge en base als 

criteris de ‘proximitat’, ‘integració de polítiques’ i ‘implicació social’ 

 

Hem considerat oportú reafirmar la necessitat de reactivar de forma potent les 

polítiques públiques d‘habitatge a Barcelona, però el treball realitzat permet enumerar 

moltes altres polítiques d‘habitatge. 

 

Tanmateix, abans d‘entrar a enumerar les que, al nostre parer i en base al treball de 

recerca realitzat serien les polítiques d‘habitatge més encertades, estructurarem la 

nostra proposta en base a tres eixos que pretenen impulsar les polítiques 

d’habitatge buscant la màxima eficiència i eficàcia:  
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Criteris per 
impulsar 
polítiques 

d’habitatge 

 
EIX 1: Proximitat territorial 
 

Les polítiques d‘habitatge s‘han d‘impulsar des de la 
màxima proximitat en l‘atenció als col·lectius amb més risc 
d‘exclusió residencial. En aquest sentit esdevé fonamental 
incrementar la capacitat regulativa de les Comunitats 
Autònomes, així com fer efectiu el traspàs de 
competències en matèria d‘habitatge a les administracions 
locals (sense oblidar la participació activa del tercer 
sector). 
 

 
EIX 2: Integració entre polítiques 
 

Les polítiques d‘habitatge han d‘anar coordinades amb 
totes les polítiques de territori i s‘han de vincular les 
actuacions en matèria d‘habitatge amb les actuacions dels 
serveis socials, promoció econòmica, urbanisme, sanitat, 
educació, etc. 

 

 
EIX 3: Implicació social 
 

Les polítiques d‘habitatge han de donar suport en tot 
moment als promotors socials i comunitaris, han de 
garantir la màxima participació social i la dinamització 
comunitària. S‘han de concretar en instruments 
d‘intermediació i autogestió de l‘accés a l‘habitatge en què 
intervinguin totes les parts implicades: sector públic, sector 
privat i iniciativa social. 

 

 

 
En consonància amb els tres eixos apuntats —que pensem que han de fonamentar el 

disseny de noves polítiques d‘habitatge— presentem les que entenem que haurien de 

ser polítiques prioritàries d‘habitatge per garantir l‘accés als col·lectius que en 

l‘actualitat es veuen més discriminats: 
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  EIX 1: Proximitat territorial 

 

 
1. Fomentar la recuperació i rehabilitació de l’habitatge buit o que es troba  
habitat en males condicions. Barcelona disposa de poc sòl urbanitzable, per 
la qual cosa hauria d‘orientar bona part dels seus esforços a la rehabilitació i 
condicionament dels habitatges buits o que no compleixen les condicions 
mínimes d‘habitabilitat. 
 
2. Fomentar la màxima proximitat en l’atenció als col·lectius amb alt risc 
d’exclusió a l’habitatge impulsant un sistema de clàusules socials que 
garanteixin l’accés a l’habitatge dels col·lectius que més ho necessitin. 
Tanmateix, si bé estimem necessari l‘impuls de polítiques d‘accés a l‘habitatge 
per a col·lectius específics, cal estar molt atents a no fomentar paral·lelament 
una major estigmatització social d‘aquests col·lectius.  
 
3. Potenciar des de les administracions públiques línies de suport que 
garanteixin l’efectiu compliment del dret a l’habitatge. Pensem que les 
polítiques d‘avals, subvencions i/o ajuts econòmics directes són eines molt útils 
per garantir l‘accés als col·lectius amb més dificultats econòmiques. 
 
4. Fomentar fórmules d’habitatge adaptades a les circumstàncies i a les 
estructures familiars actuals, com per exemple, habitatges compartits, llars 
temporals, habitatges amb espais comunitaris. Els habitatges pensats i 
dissenyats per acollir llars tradicionals (pares i mares amb fills/es), no són els 
més idonis per la diversitat d‘estructures familiars que caracteritza la nostra 
societat actual. 

 
 
 

EIX 2: Integració de Polítiques 

 

 
1. Reforçar el paper de l’habitatge com un element fonamental en la lluita 
contra l’exclusió social, en el marc de les altres polítiques de lluita contra 
l’exclusió impulsades en el territori. Les polítiques d‘habitatge, per exemple, 
han d‘estar acompanyades de polítiques d‘inserció sociolaboral, de polítiques 
de serveis socials, d‘urbanisme, etc. 
 
2. Considerar l’habitatge no només com un dret social, sinó també com 
un element clau per a l’autonomia de les persones. El fet de disposar d‘un 
espai propi, permet desenvolupar molts aspectes personals útils per a la vida i 
per al treball (alimentació, higiene personal, gestió econòmica, organització de 
les tasques de la llar, etc.) 
 
3. Promoure les fórmules d’habitatges tutelats o de llars amb suport, com 
alternativa a la institucionalització de les persones. Cal potenciar fórmules 
d‘habitatge assistit amb suport puntual o tutela, davant de les residències i les 
institucions totals que generen fortes dependències i una limitació important de 
l‘autonomia personal. D‘altra banda cal no oblidar que la institucionalització és 
un recurs molt car. 

 
 
 
 
  EIX 3: Implicació Social 
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1. Fomentar espais de participació dels agents vinculats amb el tema de 
l’habitatge (públics, privats, d’iniciativa social), i assegurar la 
implementació real de les decisions preses en aquests espais de 
participació. Si de la participació ciutadana en temes d‘habitatge no se‘n 
desprenen accions reals, no només es desprestigia la idea de ‘participació‘ sinó 
que també es reforça l‘apatia social i el desinterès pels afers de la comunitat. 
 
2. Fomentar la participació de totes les parts implicades: col·lectius 
afectats, administracions, iniciativa social i mercat, en l’elaboració i 
implementació de les polítiques d’habitatge. Les mancances en l‘àmbit de 
l‘habitatge no poden ser únicament assumides per l‘Administració Pública, cal 
la implicació de tots els actors (lògicament a diferents nivells i amb diferents 
funcions). Si no és així, estarem reforçant la idea de l‘Estat paternalista que ho 
ha de resoldre tot. 
 
3. Fomentar la coordinació i el coneixement de les iniciatives de tots els 
sectors i agents implicats en temes d’habitatge. La desinformació i 
desconeixement entre el que fan uns i altres en matèria d‘habitatge encara és 
una tònica massa freqüent. La manca de coordinació resta eficiència a tot allò 
que s‘emprèn en matèria d‘habitatge; la falta d‘informació té el risc que se 
solapin accions i esbiaixa la percepció que uns i altres tenen de la realitat de 
l‘habitatge a Barcelona. 
 
4. Impulsar polítiques d’informació, sensibilització, mediació i arbitratge 
en temes d’habitatge. El desconeixement generalitzat de les dificultats 
específiques que viuen molts dels col·lectius als quals ens hem apropat, fa 
necessari impulsar campanyes d‘informació i sensibilització, sense les quals és 
difícil generar dinàmiques de solidaritat a les diferents comunitats veïnals. 
Encara ara hi ha casos freqüents de conflicte veïnal en què la comunitat es 
desentén de les necessitats específiques de persones que han de superar 
importants barreres arquitectòniques sense comptar amb el suport dels altres. 
En aquests casos l‘arbitratge veïnal pot ser un bon instrument de mediació i 
sensibilització de les persones que es veuen implicades en el conflicte. 
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6. Fitxes d’experiències de millora d’accés a l’habitatge          
 

 
 
Títol dels projectes i entitats impulsores: 
 

1. Programa d’Habitatge / Llar Pere Barnés 
Fundació Arrels 

2. Servicio Vivienda Municipal de l’Ajuntament de Múrcia 
Serveis Socials de l‘Ajuntament de Múrcia. 

3. Experiència de Masoveria Urbana a Mataró 
Col·lectiu Dret a Sostre 

4. Projecte de reallotjament de persones immigrants a Viladecans 
AMIC, UGT 

5. Projecte Igloo Catalunya. El Cas de Rubí 
Ajuntament de Rubí 

6. Punt d’Informació d’Habitatge  

Veïns Sense Fronteres - Desenvolupament Comunitari 

7. Programa de rehabilitació d’Habitatges  
Associació PROBENS 

8. Servei Jove d’Habitatge a Terrassa 
Ajuntament de Terrassa i Prohabitatge. 

9. Projecte de rehabilitació d’un edifici al carrer San Rafael de Ciutat Vella 

SODEPAU – Projecte Xenofília 

10. Projecte de pis d’acollida per a expresos  

Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà  

11. Llar amb suport a pisos amb malalts mentals  

Fundació Benito Menni – Sant Boi de Llobregat 
 

12. Servei residencial experimental Vila Olímpica Paralímpica  

Institut Municipal de Persones amb Disminució 
 
13. Projecte Xenofília 

Sodepau, Desenvolupament Comunitari, Món3, Entro Pobles i Cooperacció. 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 1 
 
 
Titol del projecte: Programa d‘habitatge / Llar Pere Barnés  
 
Entitat impulsora: Fundació Arrels  
 
Entitats i col·lectius participants: Fundació Arrels  
 
Objectius del projecte: Dotar d‘una llar a persones sense sostre 
 
Inici i duració del programa: El programa d‘habitatge porta força anys realitzant-se 
però amb diferents fases, la llar tutelada fa més anys que la tenen, ara comencen 
pisos compartits, i aviat començarà el projecte Llar Pere Barnés. 
  
 
Descripció 
 
La Fundació Arrels realitza activitats per a persones sense llar i concretament respecte 
a l‘accés a l‘habitatge tenen un programa amb el qual faciliten l‘accés d‘algunes 
persones a pensions (30 actualment) o fins i tot a pisos compartits o tutelats (10 
actualment). El pis tutelat té un caràcter transitori i es distingeix del pis compartit en 
què rep una major atenció i seguiment de les persones que hi viuen perquè adquireixin 
uns hàbits de convivència i autonomia domèstica. 
 
Col·lectius beneficiaris: Persones sense sostre. 
 
Pressupost: El de l‘entitat és de 72.000.000 ptes. anuals però tenen més programes. 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: Actualment donen acollida a 10 persones 
mitjançant els pisos que té l‘entitat, però tenen 30 persones més en pensions, en règim 
de lloguer. És una part molt minoritària del col·lectiu sense sostre, però ells atenen els 
més desfavorits dintre d‘aquest grup. 
 
Punts forts i febles: Considera que és un tema que compta amb força dificultats. En 
primer lloc, el propi context del mercat del habitatge, i en segon lloc, la problemàtica 
entorn de les dificultats que tenen les persones sense llar. Destaca el fet que s‘ha de 
considerar un col·lectiu malalt que ―mai més tornarà a ser autònom. 
 
Propostes i continuïtat: Tenen la intenció d‘augmentar força els pisos de la Fundació 
per arribar a poder acollir més persones, en concret tenen pensat arribar als 10 pisos a 
finals del 2002 per poder donar acollida a 50 persones. A més tenen el projecte Llar 
Pere Barnés que és un edifici de dues plantes que té la Fundació i on hi pensa 
destinar un hotel social, un menjador social i una miniresidència. 
 
Suport institucional: El projecte d‘habitatge no rep cap subvenció, però un 41‘6% 
dels ingressos (72 milions de pessetes) procedeixen de subvencions públiques. 
 

 

Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Fundació Arrels 
Persona de contacte: Ramon Noro. 
Adreça i tel: C. Riereta, 24, baixos. Barcelona. Tel: 93 4412990 



 98 

FITXA D’EXPERIÈNCIA 2 
 
 
Titol del projecte: Servicio de Vivienda Municipal ―La Casa de Todos‖ 
 
Entitat impulsora: Ayuntamiento de Murcia 
 
Entitats i col·lectius participants: Ayuntamiento de Murcia - Concejalía de Vivienda y 
Juventud 
 
Objectius del projecte: cobrir les necessitats d‘habitatge a les franges de població del 
municipi amb menys recursos econòmics mitjançant la gestió del parc municipal 
d‘habitatge en els seus diferents règims: cessió (recolzament social), lloguer o venda 
assistida. 
 
Inici i duració del programa: Programa de caràcter permanent. 
 
 
 
Descripció i metodologia del programa 
 
A partir del parc públic d‘habitatges de l‘ajuntament, les famílies que tenen dificultats 
per accedir als habitatges del mercat privat poden presentar una sol·licitud a 
l‘Ajuntament de Múrcia o a les seves oficines municipals amb la documentació 
necessària per poder tramitar la petició. 
 
Un cop feta la sol·licitud, la família passa a una llista d‘espera ordenada per criteris de 
necessitat en funció de la situació socioeconòmica del sol·licitant. 
 
No s‘estableix cap termini específic per fer la sol·licitud, ja que el canvi de 
circumstàncies de les persones que viuen en habitatges de promoció pública fa que hi 
hagi rotació de pisos i que les entrades i sortides es produeixin al llarg de tot l‘any. 
 
Els requisits mínims que han de reunir els sol·licitants són tres: 
 

1. Residir al municipi de Múrcia en un període mínim de 3 anys. 
2. Tenir un nivell d‘ingressos inferior al 2,5 del SMI (Salari Mínim 

Interprofessional) 
3. Demostrar una necessitat justificada d‘habitatge: 

a. habitatge en condicions deficients d‘habitabilitat 
b. habitatge amb barreres arquitectòniques 
c. superfície inadequada a la composició familiar 
d. lloguer superior al 25% dels ingressos familiars 
e. desnonament imputable a l‘interessat/da 

 
El preu del lloguer dels habitatges oscil·la entre les 9.000 (54‘09 E) i les 18.000 ptes 
(108‘18 E). Amb tot, existeix la possibilitat d‘acollir-se a beques per a la reducció 
d‘entre un 20 i un 50% del preu dels lloguers.  
 
La resolució de les sol·licituds es fa mitjançant un barem basat en la mida de les 
famílies i els seus ingressos. Les famílies més necessitades poden accedir als 
habitatges cedits pels serveis socials. El règim de ‗cessió‘ implica el pagament d‘una 
quantitat mínima en concepte de manteniment de l‘habitatge.  
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Activitats realitzades: Els habitatges de promoció pública s‘han construït a Múrcia 
capital i a la seva pedania: Espinardo, El Palmar, Monteagido, Los Ramos, Beniaján, 
Corvera, Lobosillo, Gea y truyols, La Ñora, Patiño, Jabalí Nuevo, Aljucer i Churra. 
 
Col·lectius beneficiaris: Totes aquelles famílies amb dificultats econòmiques per fer 
front al cost de l‘habitatge del mercat privat, sempre que compleixin els requisits 
establerts pel programa. Es concedeix una especial atenció a les famílies ateses pels 
serveis socials, a les dones del programa ―Atención a Mujeres Maltratadas‖, a la gent 
gran, a les persones discapacitades i als joves. 
 
 
 
Dades del projecte 
 
Entitat impulsora: SERVICIO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
Persona de contacte: Remedios Nicolás (Jefe de la Sección Social de Vivienda) 
Adreça i telf: Plaza Bohemia, 1 bajo Tel. 968 28 54 40 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 3 
 
 
Titol del projecte: Masoveria urbana  
 
Entitat impulsora: Col·lectiu Dret a Sostre  
 
Objectius del projecte: Oferir sortides al problema de l‘habitatge amb solucions 
innovadores de les quals se‘n poden beneficiar tant propietaris com persones amb 
dificultats per trobar habitatge.  
 
Inici i duració del programa: L‘origen de la idea va néixer el 1998 i encara funciona, 
el primer contracte d‘arrendament va ser a l‘abril del 2000. 
 
 
Descripció 
 
El Col·lectiu intenta ser el nexe d‘unió entre els propietaris d‘habitatges buits amb 
―desperfectes‖ i els joves interessats. El masover i el propietari estableixen els criteris i 
objectius de millora de l‘habitatge durant cinc anys amb una revisió periòdica cada any. 
 
Col·lectius beneficiaris: Joves interessats i propietaris d‘habitatges buits que 
requereixen una rehabilitació. 
 
Pressupost: No hi ha un pressupost específic. 
 
Metodologia: Es basa en la cooperació voluntària dels implicats i la vinculació 
contractual. 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: Després de tres anys han aconseguit un 
arrendament i és per al local de la mateixa entitat, Col·lectiu Dret a sostre. Tot i que és 
una iniciativa innovadora i que s‘ha desenvolupat a altres ciutats l‘impacte per ara és 
molt baix. 
 
Suport institucional: Hi ha bona predisposició de col·laborar des de la Generalitat 
que s‘ha ofert a pagar l‘assegurança pel local, donar l‘aval de cara al propietari i fer la 
revisió jurídica del contracte. 
 
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora:  Col·lectiu Dret a sostre 
Persona de contacte: Jaume 
Adreça i telf: 93.7962879 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 4 
 
 
Titol del projecte: Programa d‘accés a un habitatge de lloguer per immigrants 
extracomunitaris a Viladecans  
 
Entitat impulsora: AMIC (Ajuda Mútua dels Immigrants de Catalunya) d‘UGT  
 
Entitats i col·lectius participants: Ajuntament de Viladecans i Generalitat de 
Catalunya. També col·laboren altres entitats com Creu Roja i Càritas. 
  
Suport institucional: Ajuntament de Viladecans i Generalitat de Catalunya 
 
Objectius del projecte: Eliminar el barraquisme i dignificar les condicions de vida de 
la població immigrant de Viladecans oferint intermediació en l‘accés a un habitatge de 
lloguer.  
 
Inici i duració del programa: 1997-1998  

 
  
Descripció 
 
A Viladecans resideixen un nombre important de ciutadans provinents d‘Àfrica que 
representen l‘1,26% de la seva població. Molts d‘ells, davant l‘extrema necessitat de 
tenir un sostre han d‘instal·lar-se en habitatges que no acompleixen les mínimes 
condicions. Per solucionar aquest problema de barraquisme, apilament i manca de 
pisos, AMIC, l‘Ajuntament de Viladecans i la Generalitat van impulsar un programa de 
reallotjament i eliminació de les barraques. El programa iniciat al 1997 va consistir en 
reallotjar a les famílies o individus mitjançant un aval de l‘Ajuntament de Viladecans, la 
Generalitat i el sindicat UGT. En data de 1998, el 60% de les persones que vivien a les 
barraques van ser reallotjades en 7 pisos i es va prosseguir la intermediació per 
aconseguir més habitatges.  
 
Col·lectius beneficiaris: Població immigrant que resideix a Viladecans 
 
Metodologia: L‘entitat AMIC va ser l‘encarregada de gestionar el projecte ja que el 
seu treball es focalitza en la població immigrant i que consisitia en intermediar entre els 
llogaters i els APIS i els propietaris (vegeu annex 1 i 2). Es va decidir celebrar una 
assemblea per informar totes les persones interessades de la localitat de quin seria el 
procés per adquirir un habitatge de lloguer.  Aquest consistia en una fase d‘inscripció 
(en la qual es van rebre 107 demandes de pisos) i després, en una segona fase en 
què s‘intentava trobar un pis que s‘adaptés a les necessitats dels demandants. Aquest 
programa garantia als propietaris que no hi haurien riscs d‘impagaments ja que 
l‘Ajuntament i la Generalitat oferien el seu aval. Es donaven facilitats econòmiques per 
als pagaments d‘accés al pis, així com també una assegurança multirisc. AMIC es 
responsabilitzava alhora del seguiment dels pisos per evitar qualsevol eventualitat.  
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: La clau de l‘èxit del programa va ser l‘aval ofert 
per les tres entitats que va demostrar que la por a l‘impagament per part dels 
propietaris és més un prejudici que una realitat. Només es va produir un cas 
d‘impagament, per la resta de pisos va funcionar tot bé. També la mediació i 
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seguiment de l‘entitat AMIC va facilitar el bon desenvolupament del programa, la 
convivència a les comunitats de veïns, el paper d‘interlocutor entre propietaris i 
llogaters, i va evitar, per exemple, casos de subarrendament. 
 
Punts forts i febles: Com a punt positiu cal destacar la implicació de l‘Administració i 
de diverses entitats de Viladecans —especialment Càritas i Creu Roja o SOS 
Racisme— per temes puntuals. Els elements més insatisfactoris van ser la resposta de 
les agències de propietat immobiliària, que es van mostrar reticents a llogar pisos a 
immigrants i això va alentir el procés (amb algunes excepcions que van ajudar de 
forma important en el projecte). 
 
Propostes i continuïtat: El projecte va finalitzar el gener de 1999. Malgrat això es 
considera necessària la seva permanència. 
 
Suport institucional: Aquest programa va rebre finançament del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales a la convocatòria de 1997. També va rebre suport de la Generalitat 
de Catalunya i ADIGSA i l‘Ajuntament de Viladecans. 
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: AMIC 
Persona de contacte: Jesus Husillos, director d‘AMIC, UGT. 
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 FITXA D’EXPERIÈNCIA 5 
 
 
Titol del projecte: Projecte Igloo de Rubí  
 
Entitat/s impulsora/es: L‘origen del projecte europeu parteix d‘una iniciativa de tres 

entitats: CES (Confederació Europea de Sindicats), CECODHAS (Confederació 
Europea d'habitatges socials), i FEAMTSA (Confederació de Persones sense Sostre). 
A Catalunya l‘impuls parteix de la CONC (CC.OO.). 
 
Entitats i col·lectius participants: Ajuntaments del Prat del Llobregat, Terrassa, 
Manresa i Rubí i, incialment, els Departaments de Treball i de Benestar Social de la 
Generalitat que més tard van abandonar. 
 
Objectius del projecte: El projecte Igloo és una iniciativa europea que té com a 
objectiu crear ―xarxes Igloo‖ arreu d‘Europa, de caràcter nacional o regional, per 
promoure l‘ocupació i l‘accés a un habitatge. Les línies d‘actuació van dirigides a tres 
àmbits: formació, inserció laboral i habitatge.  
 
Inici i duració del programa: Va començar el 1997 i va tenir una durada de dos anys. 

 
 

Descripció 
 

L‘origen del projecte sorgeix a partir de la iniciativa de tres entitats: CES (Confederació 
Europea de Sindicats), CECODHAS (Confederació Europea d‘habitatges socials), i  
FEAMTSA (Confederació de Persones sense Sostre). Aquestes tres organitzacions 
aconsegueixen que en el període 1995-2000 s‘obrin iniciatives en temes d‘habitatge. 
El compromís és crear xarxes Igloo a tots els estats membres, que treballin la qüestió 
de l‘habitatge, i per això s‘han de pressionar tots els governs. El 1997 arriba a 
Catalunya de mans de la CES, en concret de CCOO (i més específicament de la 
CONC). La CONC implica la seva Secretaria d‘Ocupació i la Secretaria de Política 
Social. A partir d‘aquí es crea la Xarxa Igloo Catalunya amb el suport de la CONC, els 
Ajuntaments del Prat del Llobregat, Terrassa, Manresa i Rubí i els Departaments de 
Treball i de Benestar Social de la Generalitat (que més tard sortirien per la 
―impossibilitat‖ de ser ―jutge i part‖). 
 
Les línies d‘actuació anaven en tres àmbits: formació, inserció laboral i habitatge. La 
vessant formativa tenia tres àmbits: formació bàsica (aprenentatge), formació d‘oficis 
vinculats amb l‘habitatge (paletes, electricistes, etc.), i formació social (educació i 
coneixement social, formació com a ciutadà de drets i deures, etc.). La formació 
d‘oficis es va realitzar en habitatges on després anirien a viure les persones 
―seleccionades‖. 
 
Es van rehabilitar quatre habitatges on van anar 4 persones implicades en el procés 
d‘inserció. El model tenia la filosofia d‘un pis transitori per tant oferia la fórmula del 
lloguer, no de la propietat. 
 

 
Col·lectius beneficiaris: Persones amb dificultats econòmiques i socials. A Rubí van 
implicar 15 persones, mentre que al total de Catalunya van ser 60. 
 
Pressupost: A Rubí el pressupost va ser de 19.000.000 de ptes, el 50% dels quals els 
aportava la UE, el 37% els ajuntaments i 13% restant el Departament de Treball. El fet 
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que vingués d‘un Fons Europeu impedia que s‘utilitzés per fer habitatges. Per aquest 
motiu l‘Ajuntament de Rubí va afegir 20.000.000 de ptes. només per a habitatges. 
 
 
 

Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: La valoració de l‘experiència per part de 
l‘entrevistat és positiva, però destaca també alguns punts febles; en concret, la inserció 
laboral no va tenir els efectes desitjats. Destaca el fet que l‘oferta laboral tenia un perfil 
molt ―masculí‖ i es van trobar amb la situació que les dones que van participar en el 
procés es van veure discriminades per ―prejudicis socials‖ ja que les empreses no 
volien dones per realitzar feines ―tradicionalment masculines‖, com per exemple 
paletes o electricistes. De fet, els sis homes participants en el projecte van trobar feina 
mentre que les 9 dones han tingut un grau d‘inserció menor i les que n‘han trobat ha 
estat al sector serveis (dependentes, caixeres, etc). 
 
Punts forts i febles: El més positiu va ser el treball transversal, però amb algunes 
―mancances a l‘hora de plantejar la formació ocupacional‖. Calia fer un disseny per 
facilitar la inserció de les dones i que no rebessin un tracte discriminatori (formació 
específica, sensibilització a les empreses...). 
 
Propostes i continuïtat: El projecte es desenvolupava en el període 1995-2000, tot i 
que encara té continuïtat. 
 
Suport institucional: Aquest projecte va ser liderat per la CONC i els ajuntaments, 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de Rubí el procés va ser liderat per l‘àrea de Serveis Socials amb la 
col·laboració del IMPES (Institut de Promoció Econòmica i Social) en els temes de 
formació ocupacional. Per la seva banda, PROURSA, feia el treball de mediació amb 
recursos propis. 
 
El Pla d‘ocupació va ser gestionat pel Departament de Treball, fet que va possibilitar 
que en acabar la formació es pagués als participants el sou durant sis mesos. Per la 
seva banda, la Direcció General de Serveis Comunitaris de la Generalitat de Catalunya 
assistia a les reunions perquè tenien interès en fer una base de dades de tots els 
habitatges de protecció oficial que hi havia a la zona (però més tard per manca 
d‘entesa amb l‘Ajuntament  van deixar de participar-hi). 
 
 
 

Dades del projecte 
 
Entitat impulsora: Ajuntament de Rubí (Àrea de Serveis Socials). 
Persona de contacte: José Luís 
Adreça i telf: C. Justícia s/n, Rubí. Tel. 93.588.70.77 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 6 
 
 
Titol del projecte: Punt d‘informació d‘habitatge  
 
Entitat impulsora: Desenvolupament Comunitari (Veïns Sense Fronteres) 
 
Entitats i col·lectius participants: Desenvolupament Comunitari, Consell Comarcal 
de l‘Alt Penedès i el Garraf. 
 
Objectius del projecte: Evitar les dificultats i obstacles que alguns veïns d‘origen 
immigrant tenen per accedir, en igualtat de condicions, a un habitatge digne.  
 

Inici i duració del programa: 1997-2001  

 
 
  
Descripció 
 
Ajudar a trobar un habitatge, assessorar sobre qüestions jurídiques, informar per 
accedir a l‘oferta d‘habitatge social, contactar amb propietaris i llogaters, i informar i 
sensibilitzar sobre la igualtat de drets i deures de tots els ciutadans en relació amb 
l‘accés a un habitatge digne. 
 
Col·lectius beneficiaris: El col·lectiu beneficiari són els immigrants extracomunitaris, 
especialment aquells que no són atesos pels serveis socials. 
 
Metodologia: IAP (Investigació-Acció-Praxis), la implementació del projecte es basa 
en processos participatius 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: Després de quatre anys de programa, els 
organitzadors de l‘experiència consideren que treballar individualment cada cas 
concret és molt poc ―productiu‖ perquè l‘origen del problema és estructural. Primer 
caldria prioritzar un treball des d‘una dimensió més global, motiu pel qual es vol 
redefinir el programa. Així, un fet destacable és que en dos anys el Punt d‘Informació 
només ha aconseguit llogar un pis per a una persona immigrant. Malgrat tot, la 
valoració de la tasca no pot ser únicament quantitativa ja que també s‘ajuda a la 
comunitat i es fomenta la participació i el respecte, valors no quantificables.  
 
Punts forts i febles: Una crítica habitual és la manca de treball concret en relació a 
l‘habitage i les dificultats per aconseguir subvencions per intervenir. També es 
produeix una manca d‘implicació dels actors que prenen part en aquest tipus de 
projectes i això dificulta el seu desenvolupament. Per altra part, un obstacle clau és el 
fort prejudici de les persones autòctones respecte als immigrants, un tema que cal 
treballar més a fons. Així, els recursos destinats a aquest tipus d‘experiències haurien 
de destinar-se més a la sensibilització i no tant als casos individuals.  
 
Propostes i continuïtat: Cal comptar amb un servei de suport als immigrants per 
ajudar-los en l‘accés a un habitatge digne entre altres coses, així com potenciar una 
coordinació entre les administracions públiques i l‘àmbit privat. Un altre element 
prioritari és la tasca de sensibilització de la societat d‘acollida envers la convivència 
intercultural. 
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Cal impulsar noves experiències com convenis d‘arranjaments d‘habitatges entre 
agències o particulars amb administracions públiques que aconsegueixin rehabilitar 
edificis amb pressupost públic, a canvi de lloguers per a determinats col·lectius en risc 
d‘exclusió. 
 
Suport institucional: Ministeri d‘Assumptes Socials i el Consell Comarcal del Garraf i 
l‘Alt Penedès.  
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Desenvolupament Comunitari 
Persona de contacte: Laia Vinyes 
Adreça i telf: Via Laietana, 54. Tel. 932680477 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 7 
 
 
Titol del projecte: Programes de rehabilitació d‘habitatges 
 
Entitat impulsora: Probens (Associació per a l‘estudi i Promoció del Benestar Social) 
 
Entitats i col·lectius participants: els Ajuntaments de Sant Vicenç de Torelló, 
Torelló, Manlleu, Roda de Ter, Sta. Maria de Corcó, Les Masies de Roda, Manresa, 
Olesa de Montserrat, Mataró i St. Boi de Llobregat. L‘empresa de construcció i 
rehabilitació CSV-99 S.L. i l‘empresa OAI Gabinete para la Optimización de Activos 
Inmobiliarios S.L. i l‘empresa Forum S.A (Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manersa) 
 
Suport institucional: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Unió Europea, AILE 
(Association Insertion Logement Emploi). 
 
Objectius del projecte: Millorar les condicions d‘allotjament i habitatge dels col·lectius 
que es troben amb més dificultats d‘accedir a un habitatge.   
 
Inici i duració del programa: Octubre 1996 (és un programa anual que no s‘ha 
interromput des d‘aleshores). 
 
 
Descripció i metodologia del programa 
 
El programa comença amb l‘establiment de convenis de col·laboració entre Probens, 
l‘Ajuntament que es vol acollir a aquest programa i el propietari/a de l‘habitatge que no 
reuneix els requisits mínims per poder ser habitat. El conveni de col·laboració estableix 
que l‘Ajuntament és el responsable de detectar els habitatges susceptibles d‘entrar en 
el programa i marcar les prioritats d‘actuació i les famílies beneficiàries. El conveni 
estableix que, a canvi de la rehabilitació del seu habitatge, el propietari/a —que de 
vegades és el mateix ajuntament— es compromet a mantenir unes condicions 
determinades de contracte i lloguer del pis en un període de temps establert. 
 
Probens és qui fa la selecció final de l‘habitatge que es rehabilitarà i gestiona tot el 
procés de rehabilitació. A més, garanteix que l‘empresa que realitza la rehabilitació 
dels habitatges faciliti la contractació de persones del col·lectiu afectat; d‘aquesta 
manera es combina la inserció social amb la laboral. Finalment, és l‘ajuntament el que 
mitjançant els serveis socials, fa un seguiment de les famílies allotjades per tal 
d‘assegurar el bon ús dels habitatges i la inserció de la família al barri o al poble. 
 
Activitats realitzades: Fins al moment, 13 municipis de Catalunya s‘han beneficiat 
d‘aquest projecte (Sant Vicenç de Torelló, Torelló, Manlleu, Roda de Ter, Sta. Maria de 
Corcó, Les Masies de Roda, Manresa, Olesa de Montserrat, Mataró, St. Boi de 
Llobregat, Badalona, Les Masies de Voltregà i Barcelona) i s‘han rehabilitat un total de 
40 habitatges. 
 
Col·lectius beneficiaris: El programa s‘adreça principalment a famílies immigrants 
que no tenen on allotjar-se o que estan vivint en habitatges que no compleixen les 
condicions mínimes d‘habitabilitat. Tanmateix qualsevol dels col·lectius als quals 
Probens adreça les seves activitats pot ser beneficiari d‘aquest programa: dones amb 
càrregues familiars, famílies amb rendes baixes en risc d‘exclusió social, entre d‘altres. 
 
Pressupost del programa: 30.000.000.- anuals 
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Valoració i continuïtat de l’experiència 
 
Resultat i impacte de l’experiència: La valoració és positiva ja que s‘ha aconseguit  
millorar les condicions dels habitatges en els municipis en els quals s‘ha intervingut, 
així com també potenciar la implicació dels ajuntaments i dels propietaris en un procés 
de normalització de l‘accés a l‘habitatge dels col·lectius més desfavorits. 
 
Punts forts i febles: El punt més fort és la participació, sovint difícil, dels diversos 
agents implicats. Com a punt feble es podria destacar la dependència excessiva de les 
subvencions públiques per seguir realitzant el programa. Per això l‘entitat Probens es 
proposa, a través de la Immobiliària Social, el poder amortitzar les inversions fetes, per 
generar recursos propis i reinvertir-los en noves actuacions que ja no depenguin de 
subvencions públiques. 
 
Propostes i continuïtat: Probens té com a projecte de futur la creació d‘una 
Immobiliària Social (de fet ja està funcionant des de l‘octubre del 2000) que tindria com 
a principals objectius: detecció i rehabilitació d‘habitatges en males condicions a 
diferents municipis de Catalunya; adquisició d‘immobles a fi de disposar d‘un patrimoni 
que es pugui destinar a finalitats socials un cop rehabilitat; servei de mediació entre 
propietaris i famílies que desitgin llogar o comprar un habitatge (avals econòmics o de 
solvència, assegurar el bon manteniment de l‘habitatge, etc); disposar d‘una borsa 
d‘habitatges que reuneixin les condicions mínimes d‘habitabilitat adreçada a persones i 
famílies que disposin de pocs recursos. 
 
La Immobiliària Social seria una estructura mitjançant la qual s‘hauria de poder donar 
cobertura a les situacions problemàtiques detectades i que no han pogut ser resoltes 
al llarg dels 3 anys del programa.  
 
 
 
Dades del projecte 
 
Entitat impulsora: PROBENS (Associació per a l‘Estudi i Promoció del Benestar 
Social) 
Persona de contacte: Montserrat Ros i Serra 
Adreça i telf: C/St. Rafel, 10 local esquerre 08001 Barcelona Tel. 93 441 41 05 
E-Mail: probens@lix.intercom.es 

mailto:probens@lix.intercom.es
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 8 
 
 
Titol del projecte: Servei Jove d‘Habitatge a Terrassa 
 
Entitat impulsora: Ajuntament de Terrassa  
 
Entitats i col·lectius participants: Prohabitatge (gestiona el servei) 
 
Objectius del projecte: Aquest servei, gestionat per una entitat social, ofereix 
intermediació entre propietaris i inquilins amb l‘objectiu de facilitar l‘accés a un 
habitatge a la població jove.  
 

Inici i duració del programa: Programa de caràcter permanent en funcionament des 
de febrer de 1999. 
 
  
Descripció 
 
El treball del Servei Jove d‘Habitatge es basa en buscar habitatges per poder oferir a 
joves interessats en llogar-los. També realitza una tasca d‘informació i assessorament 
gratuïta en la compra, venda o lloguer d‘un pis i sobre la possibilitat de tenir una 
assegurança multirisc, i en casos d‘impagament. Aquest servei funciona com una 
agència de propietat immobiliària municipal que ha arribat a oferir avals i que garanteix 
habitatges dignes a preus justos amb la confiança que és la pròpia Administració la 
que dóna suport a la intermediació entre joves i propietaris. 
 
Col·lectius beneficiaris: El 25% de la població de Terrassa se situa en la franja jove 
de 18 a 35 anys i és el col·lectiu destinatari d‘aquest servei municipal ja que es 
considera dels sectors socials amb més dificultats per accedir a una residència. 
 
Metodologia: Prohabitatge és la associació que gestiona el Servei Jove d‘Habitatge i 
té una llarga experiència en el camp de l‘habitatge a diverses ciutats espanyoles. La 
seva funció és intermediar en el mercat d‘habitatge com si es tractés d‘una agència 
més que es concentra en la població jove. Intenta generar confiança per tal que els 
propietaris s‘animin a llogar els seus pisos a persones joves. 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: La valoració d‘aquesta experiència és bona per 
totes les parts implicades: tant els propietaris de finques com els joves que han 
aconseguit pis es troben satisfets, principalment perquè és un servei imparcial, sense 
ànim de lucre, que considera que ambdues parts tenen drets i obligacions i que, per 
tant, té l‘autoritat moral i la legitimitat per exigir que s‘acompleixin els acords. 
L‘associació Prohabitatge també es troba molt satisfeta amb el funcionament del servei  
i considera que ha creat una necessitat a la ciutat ja que la seva implantació ha estat 
ràpida i va en creixement. 
 
Punts forts i febles: Com a fet positiu cal destacar que aquest servei ha tingut una 
important demanda i cada vegada més s‘apropen propietaris per oferir les seves 
finques. En algun cas, han fomentat la rehabilitació dels pisos amb acords entre 
propietaris i llogaters, però potser aquesta línia de treball és feble i caldria establir 
ajudes concretes  per millorar les condicions d‘habitabilitat dels pisos.  
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Un punt fort és l‘experiència de Prohabitatge en aquest camp i la implicació dels seus 
membres en el servei. 
 
Una altra qüestió és que  aquest Servei té com a destinataris els joves però aquests no 
participen en el disseny i gestió del mateix sinó que la pròpia Administració Municipal 
cedeix la gestió a una entitat sense ànim de lucre. 
 
Propostes i continuïtat: El Servei Jove d‘Habitatge ha estat creat amb vocació de 
futur i cada vegada són més els seus usuaris. De fet, davant la bona recepció 
d‘aquesta experiència a Terrassa altres ajuntaments han demanat a Prohabitatge la 
creació d‘un servei similar als seus municipis. 
 
  
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Ajuntament de Terrassa i Prohabitatge 
Persona de contacte: Paco Moreno (Prohabitatge) 
Adreça i telf: Casa Bauman, Direcció General de Joventut – 93 786 11 12 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 9 
 
 
Titol del projecte: Rehabilitació d‘una finca al barri del Raval de Barcelona  
 
Entitat impulsora: Projecte Xenofília  
 
Entitats i col·lectius participants: Arquitectes Sense Fronteres  
 
Objectius del projecte: Ajudar a la rehabilitació d‘una finca al carrer Sant Rafael de 
Barcelona que es troba habitada i en estat ruïnós. 
 
Inici i duració del programa: 1997-1998  
 
 
Descripció 
 
Amb el suport de la Projecte Xenofília i altres entitats es va aconseguir rehabilitar una 
finca en estat ruïnós que comportava un greu risc per als seus inquilins, famílies amb 
escassos recursos econòmics. L‘interès d‘aquest cas —sense tractar-se de cap 
problemàtica d‘accés però si d‘un col·lectiu de persones amb rendes molt baixes i 
majoritàriament immigrants— és la mobilització dels mateixos veïns afectats i el treball 
de diferents entitats que es van ―bolcar‖ en el problema. Les reformes necessàries 
suposaven una rehabilitació de les estructures de l‘edifici, motiu pel qual la 
responsabilitat no era dels inquilins sinó de la propietat, que va expressar la voluntat 
de no realitzar-les.  Finalment, i després de llargues negociacions, la propietat va 
accedir a vendre l‘edifici i així les famílies van poder-se fer càrrec de la rehabilitació. 
 
Col·lectius beneficiaris: Veïns de l‘immoble situat al carrer Sant Rafael, 27 de 
Barcelona. 
 
Metodologia: La petició va sorgir dels mateixos veïns de l‘immoble, en perill de 
desnonament, que van sol·licitar suport al programa sobre habitatge de Xenofília. 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: Molt positiu quant a la participació dels veïns 
afectats i de les associacions i quant a la resolució de la problemàtica que consistia en 
rehabilitar el bloc de pisos i evitar així el desnonament de les famílies.  
 
Punts forts i febles: Com a punt fort destaca el treball en equip i la creació de xarxes 
de solidaritat entre els afectats i les entitats col·laboradores. La lentitud de 
l‘Administració i la manca d‘un suport decidit van ser les notes negatives, que van 
comportar el procés de deteriorament dels habitatges. 
 
Propostes i continuïtat: Va finalitzar amb la rehabilitació de l‘immoble. 
 
 

Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Projecte Xenofília i veïns afectats 
Persona de contacte: Mariel Araya 
Adreça i telf: Sodepau, Pg Crèdit, 7. Barcelona, Tel: 93 3010171 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 10 
 
Titol del projecte: Projecte de creació d‘un pis d‘acollida a Cornellà 
 
Entitat impulsora: Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà  
 
Entitats i col·lectius participants: Membres de la Coordinadora Contra la Marginació 
de Cornellà 
 
Suport institucional: Ajuntaments de Sant Joan Despí, Esplugues i Cornellà i 
Direcció General de Serveis Penitenciaris.  
 
Objectius del projecte: L‘objectiu del projecte és que el pis d‘acollida per a expresos 
ajudi a aquestes persones a adaptar-se al medi social i adquireixi una autonomia 
pròpia que els permeti viure abans de donar el ―pas definitiu‖.  
 
Inici i duració del programa: El projecte es va començar a plantejar fa quatre anys i 
encara està en procés de resolució. 
 
 

Descripció 
 
L‘idea és que en el pis d‘acollida els usuaris tinguin un lloc on dormir de manera 
temporal abans no troben el seu propi habitatge però a més es pretén facilitar el 
procés de reinserció. En el marc del projecte s‘haurien de desenvolupar també 
activitats i processos d‘autoocupació i formació laboral, cultural i social. 
 
També s‘haurien de tenir en especial consideració els casos de persones amb 
problemes de drogodependència i acompanyar-los per tal que poguessin superar la 
seva situació. De la mateixa manera es vol treballar amb els familiars dels presos i 
expresos i implicar-los en el procés de reinserció. 
 
Col·lectius beneficiaris: Tota la població en dificultat social i/o laboral però en 
especial els expresos i les seves famílies. 
 
Pressupost: Entitat Privada d'Iniciativa Social, té recursos de caràcter permanent i 
suport institucional per al projecte del pis d‘acollida per a expresos dels ajuntaments 
implicats i la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: Actualment, l‘experiència encara no s‘ha 
implementat tot i estar dissenyada, però en altres casos similars es pot considerar 
força exitosa: l‘únic problema és que la demanda de places supera en gran mesura 
l‘oferta actual. 
 
Punts forts i febles: La clau del projecte és l‘equip que desenvolupa les tasques 
d‘acompanyament i en últim terme de la voluntat de les persones beneficiàries.  
 
Suport institucional: Tenen el suport dels ajuntaments implicats, Sant Joan Despí, 
Esplugues, Cornellà i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà 
Adreça i telf: Cornellà de Llobregat, C/ Garraf s/n, 08940, tel. 93/ 3750102
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 11 
 
Titol del projecte: Servei de recursos residencials comunitaris per a malalts mentals 
de Benito Menni  
 
Entitat impulsora: Servei de Salut Mental de les Germanes Hospitalàries del Sagrat 
Cor  
 
Entitats i col·lectius participants: Dpt. Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya  
 
Objectius del projecte: Rehabilitació i reinserció a la comunitat de la persona malalta 
mental  
 
Inici i duració del programa: Inici 1975 – servei de caràcter permanent  
  

 
Descripció 
 
Es tracta de programes individuals de rehabilitació —en activitats de vida diària—, 
coordinació amb altres centres per a la realització de les activitats ocupacionals i 
activitats grupals organitzades. 
 
Col·lectius beneficiaris: Malalts mentals 
 
Metodologia: Equip multidisciplinar —treballadora social, psicòloga, auxiliar, germana 
del Centre—. Inicialment es fa una valoració a nivell psicopatològic i psicosocial de la 
situació del pacient i de les possibilitats d‘entrar a viure en un pis. Generalment els 
casos arriben derivats dels CAPS o d‘altres centres hospitalaris. Un cop rebuda la 
petició es valora l‘informe, es fan entrevistes amb el pacient, amb la família i amb 
l‘equip derivador.  
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: es valora molt positivament. S‘observa una 
millora en la qualitat de vida de les persones. Les descompensacions disminueixen 
una mica i els ingressos hospitalaris també. 
 
Punts forts i febles: molts pacients i poques places.  
 
Propostes i continuïtat: Més diversitat de recursos residencials, a més d‘altres 
recursos de tipus ocupacional o centres de dia que complementessin les necessitats 
d‘habitatge. 
 
Suport institucional: Dpt. Benestar Social de la Generalitat de Catalunya 
 
 

Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Servei de Salut Mental de les Germanes Hospitalàries del Sagrat 
Cor 
Persona de contacte: Mª Jesús Fumanal 
Adreça i telf: C/ Dr. Pujades 38 -08830- Sant Boi de Llobregat 93640 24 00 / 93 652 99 
99 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 12 
 
 
Titol del projecte: Servei residencial experimental Vila Olímpica Paralímpica  
 
Entitat impulsora: Institut Municipal de Persones amb Disminució 
 
Entitats i col·lectius participants: Fundació ONCE, ICASS 
 
Objectius: Equipament residencial domotitzat amb assistència permanent amb un 
total de 12 places en 6 apartaments diferents destinats a acollir persones amb 
disminució física i/o visual. 
 
Inici i duració: Inici maig de 1999. Des d‘agost de 2000 es gestiona des d‘IPPS 
(Institut per a la Promoció Social i de la Salut). El recurs és de caràcter permanent. 
 
 
 
Descripció 
 
Serveis d‘assistència personal a qualsevol tipus de necessitat bàsica de la persona 
disminuïda (els ocupants dels pisos disposen de servei de menjador, neteja, 
bugaderia, mobiliari). La taxa a pagar pels usuaris es calcula en funció dels seus 
ingressos (amb la garantia de poder disposar, en qualsevol cas, del 40% del salari 
mínim interprofessional (SMI). 
 
Col·lectius beneficiaris: Disminuïts físics i/o visuals. 
 
Pressupost anual: 40.932.614 ptes (any 2001) 
 
Metodologia: per poder accedir a aquest servei residencial, l‘usuari ha de ser derivat 
per l‘ICASS juntament amb l‘Institut Municipal de Persones Disminuïdes. 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: pendent d‘avaluar amb l‘ICASS (el projecte 
encara és molt recent) 
 
Propostes i continuïtat: es preveu que el recurs sigui de caràcter permanent, tot i que 
en base a l‘avaluació que se‘n faci poden canviar-se algunes de les línies actuals del 
servei residencial. 
 
Suport institucional: ICASS 
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Institut Municipal de Persones amb Disminució (IMD) 
Persona de contacte: Charo Borda 
Adreça i telf: Av. Diagonal 233, 1er  -08013- Barcelona – 93 413.27.85 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 13 
 
 
Titol del projecte: Llars Compartides 
 
Entitat impulsora: Conex-Coneixement i Experiència 
 
Entitats i col·lectius participants: Gent Gran 
 
Objectius: Compartir un habitatge entre diferents persones 
 
Inici i duració: En el moment de la presentació encara no havia començat a funcionar, 
però estava previst que comencés el mes de setembre del 2001. 
 
 
 
Descripció 
 
Cal partir de les necessitats que presenta la gent gran referent al tema de l‘habitatge. 
Considera que normalment la ―classe mitjana‖ gran no és un col·lectiu gaire ben atès 
perquè tots els recursos per a la gent gran van als col·lectius més dèbils, com és lògic. 
En aquest sentit, la seva proposta va més dirigida a la gent gran de classe mitjana que 
a un altre grup, especialment a aquells que no tenen familiars ―pròxims‖. Bàsicament 
consisteix en que un grup de persones decideix compartir un habitatge. 
 
Col·lectius beneficiaris:  
 
Gent Gran interessada en compartir l‘habitatge. Especialment a la gent gran de classe 
mitja que no tenen familiars ―pròxims‖. 
 
Pressupost anual:  
 
Depèn del lloguer de l‘habitatge i del nombre de persones que el comparteixen. 
 
Metodologia:  
 
El concepte de llar compartida és: domicili on viu gent gran que comparteix els 
mateixos drets (destaca que no té perquè ser concebut com la casa tradicional de 
sempre, però sí en el sentit d‘entorn pròxim i el sentit de pertinença a un lloc). 
 
La diferència entre llars compartides i habitatges tutelats, és que mentre que en els 
habitatges tutelats és l‘Administració la que decideix quines són les persones que 
tenen dret a anar-hi i qui són els que finalment hi van, a les llars compartides hi va un 
grup de gent que decideix per si mateixa el fet d‘anar-hi, que estableix les seves 
pròpies normes de convivència i la seva gestió. 
 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència:  
 
Aquest setembre passat van començar les dues primeres experiències de llars 
compartides a Barcelona al carrer Concili de Trento. S‘ha intentat respectar la ubicació 
(barri) on vivien les persones que començaran l‘experiència. 
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Per tant, podem dir que és una experiència que encara està madurant, de manera que 
encara hi ha preguntes que cal resoldre, com per exemple: com es ―lliguen‖ legalment 
les llars compartides? Aleshores es planteja la necessitat que una associació controli 
aquesta llar i en pugui donar garanties. Qui és el propietari? I el responsable? Què 
passa quan un d‘ells es mor? Com s‘escull la persona que ha de venir de nou? És a 
dir, encara hi ha punts a resoldre. 
 
A altres indrets han solucionat aquesta qüestió de diverses maneres. A Jaén ja hi ha 
experiències d‘aquest tipus i a Anglaterra també hi ha més de 1000 habitatges 
d‘aquesta mena. Allà és una ONG la que s‘ha encarregat de fer un reglament i de 
controlar els habitatges. 
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Associació Conex - Coneixement i Experiència 
Persona de contacte: Agustí Gómez Passolas (president Conex) 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 14 
 
 
Titol del projecte: Persones grans, habitatge i serveis 
 
Entitat impulsora: Els promotors són Emili Gomà i Josep M. Del Rio 
 
Entitats i col·lectius participants: Va dirigit a la gent gran. 
 
Objectius: Els promotors del projecte destaquen la situació que genera l‘actual context 
social on hi ha un envelliment creixent de la població per l‘augment de l‘esperança de 
vida i la baixa natalitat. Això planteja la necessitat de realitzar canvis en la concepció 
dels habitatges i adaptar-los a les noves necessitats. La gent gran vol continuar vivint a 
casa seva però l‘assistència sanitària actual és insuficient. Per tant cal plantejar un nou 
model d‘habitatge amb serveis incorporats. Serveis sanitaris, familiars, ordinaris, i 
comunitaris compartits. 
 
Inici i duració: És una proposta de futur sense cap termini d‘implementació.  
 
 
 
Descripció 
 
Per fer front a aquesta nova situació Emili Gomà i Josep M. Del Rio ens proposen un 
nou model d‘habitatge: 
 

 Aquests ―habitatges‖ haurien de tenir uns mini-centres sanitaris als baixos dels 
blocs dels edificis perquè el metge pogués atendre els pacients en el mateix edifici. 

 El fet d‘oferir serveis col·lectius comporta alguns avantatges: més econòmics, més 
pròxims i més accessibles. 

 Aquests habitatges estarien destinats a la gent que encara manté una certa 
autonomia perquè en els casos més delicats la millor opció és una residència. 

 Per portar a terme aquest projecte cal unir les polítiques socials i les d‘habitatge. 
Així es pot concebre un servei conjunt assistencial més eficient. L‘atenció ha de ser 
personalitzada no estandarditzada com és actualment, i els horaris han de ser més 
flexibles que els actuals. 

 
Destaca el fet que part del col·lectiu de la gent gran viu marginada. I cal plantejar com 
organitzar les seves necessitats. Requereixen de serveis pròxims però també de dret a 
la intimitat. L‘habitatge s‘ha d‘adaptar a les noves necessitats de la gent gran i a la 
seva situació. 
 
Col·lectius beneficiaris:  
 
Gent gran.  
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Promotors Emili Gomà i Josep M. Del Rio 
Adreça i telf:  
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 15 
 
 
Titol del projecte: Projecte Viure i Conviure 
 
Entitat impulsora: Fundació Viure i Conviure (Caixa Catalunya) 
 
Entitats i col·lectius participants: Caixa de Catalunya, universitats, ajuntaments, 
joves universitaris i gent gran sola. 
 
Objectius: L‘objectiu d‘aquesta experiència era tant trobar companyia per les 
persones grans com oferir un servei d‘allotjament per a joves universitaris. 
 
Aquest programa es va començar a plantejar en detectar que moltes persones grans 
es volien quedar a les seves llars, però vivien soles. I per un altre costat, una important 
franja d‘estudiants universitaris que venien a Barcelona a estudiar tenien dificultats per 
trobar habitatges. 
 
De les dues necessitats va sorgir el programa ―Viure a l‘Eixample‖, en el qual estaven 
implicades les universitats UB, UPF i URLL. Es centrava a Barcelona. Més endavant  
es va estendre a la resta de ciutats universitàries. 
 
La filosofia del projecte és potenciar la convivència entre les dues generacions. 
S‘intenta fomentar la solidaritat i el voluntariat. 
 
Inici i duració: Es va iniciar l‘any 1996 i encara segueix vigent. 
 
 
Descripció 
 
Les persones eren prèviament seleccionades i havien de complir alguns requisits: 
 
- Les persones grans: ser major de 65 anys, no tenir problemes físics ni psíquics, viure 
preferentment soles i que l‘habitatge estigués en condicions. 
 
- Els estudiants: ser estudiant universitari menor de 30 anys, no treballar, amb 
disponibilitat horària, tenir el municipi familiar fora de Barcelona, i unes rendes anuals 
familiars limitades. 
 
Un cop es comprovava que les persones complien aquests requisits es realitzaven 
unes proves de convivència. El procés de selecció el porten a terme l‘equip de 
professionals encarregats del programa. 
 
Col·lectius beneficiaris: Joves universitaris i gent gran. 
 
Metodologia:  
 
El programa inclou donar una ajuda econòmica compensatòria a la gent gran pel 
consum extra d‘aigua, llum i gas que pugui realitzar l‘estudiant. D‘aquest ajuda se 
n‘encarrega Caixa Catalunya. 
 
Respecte algunes de les normes de convivència que hi ha establertes destaca que el 
jove ha de tornar tots els dies laborables abans de les 22:30, s‘ha de netejar i comprar 
les seves coses, i ajudar en algunes feines a les persones grans (comprar el menjar, 
etc.). 
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Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència:  
 
Alguns dels arguments que els encarregats del programa donen per seguir fent-lo són 
que fomenta la solidaritat, millora la imatge dels dos col·lectius, ajuda a fer  companyia 
a les persones grans, afavoreix la convivència intergeneracional i les relacions 
afectives. 
 
Porten cinc anys realitzant el programa i fan una valoració molt satisfactòria del 
resultat fins el moment. Fins i tot han comprovat que les persones grans han millorat el 
seu estat. 
 
Suport institucional:  
 
Hi ha tres institucions implicades: 
- Caixa de Catalunya: Posa els professionals que el porten a terme: una psicòloga i 
una treballadora social. 
- Universitats: s‘encarreguen de recollir les demandes i les sol·licituds dels joves. 
- Ajuntaments: fan difusió del programa i recullen les sol·licituds de les persones grans. 
 
 
Dades del projecte 
 

Entitat impulsora: Fundació Viure i Conviure (Caixa Catalunya) 
Persona de contacte: Teya Roger i Àngels Penaba, psicòloga i treballadora social 
encarregades del projecte Viure i Conviure 
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FITXA D’EXPERIÈNCIA 16 
 
 
Titol del projecte: Projecte Xenofília (Servei de Suport al Lloguer d‘Habitatges) 
 
Entitat impulsora: Sodepau, Cooperacció, Desenvolupament Comunitari, Món-3. 
 
Entitats i col·lectius participants: Entitats i col·lectius participants: FAVB, Arquitectes 
Sense Fronteres  

 
Objectius: Afavorir la promoció social dels immigrants extracomunitaris, la convivència 
veïnal i el coneixement mutu a través d‘un treball conjunt amb el teixit associatiu dels 
barris de Ciutat Vella. Aconseguir un habitatge digne ha estat una de les qüestions 
prioritàries del projecte. 
 
Inici i duració: 1996-1998  
 
 
 
Descripció 
 
Activitats realitzades: El projecte pretén incidir en diferents aspectes de la integració 
social i cultural dels immigrants extracomunitaris.  Inicialment, van ser quatre àmbits de 
treball als quals van anar sumant-se altres accions: 
-Suport a l‘habitatge 
-Servei de mediació intercultural 
-Programa Migra-Media de mitjans de comunicació 
-Xivella-Xarxa d‘intercanvi de coneixements. 
 
Col·lectius beneficiaris: Immigrants extracomunitaris. Ciutat Vella és un dels barris on 
es concentra majoritàriament la població immigrada: hi resideixen més del 50% 
d‘immigrants marroquins, paquistanesos o filipins de la ciutat. 
 
Pressupost: El projecte rep el suport de la Comissió Europea (GD-V) i del Ministerio de 
Asuntos Sociales (dins del projecte Veïns sense Fronteres). 
 
Metodologia: El treball en xarxa, la participació veïnal i la diagnosi prèvia a la 
intervenció són part de la metodologia basada en la investigació-acció del projecte. 
 
 
 
Valoració i continuïtat 
 
Resultat i impacte de l’experiència: 
L‘experiència es valora molt positivament. A partir de diverses metodologies,  es va 
realitzar una diagnosi de la situació de la població immigrada en relació al parc 
d‘habitatges que va demostrar les greus situacions de discriminació que pateixen i les 
condicions dels seus habitatges. Es va crear el Servei de Suport al Lloguer com una 
borsa de pisos per proporcionar accés i informació als inquilins i també ajuts i 
informació per rehabilitar pisos. Va haver-hi una tasca de sensibilització important 
envers la població en general però també envers les administracions públiques per 
aconseguir una major intervenció i facilitar a la població immigrada l‘accés a un 
habitatge.  
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Punts forts i febles: 
 
El projecte es va basar en una anàlisi de la realitat residencial al districte de Ciutat 
Vella (subvencionat per la Comissió Europea) i en la qual van treballar diverses 
entitats d‘immigrants i del camp de la solidaritat. Un punt fort és la creació d‘una xarxa 
de treball en el camp de l‘habitatge on no existia cap intervenció concreta. Es  vincula 
el teixit associatiu i es fa una important tasca de sensibilització. 
 
 
Propostes i continuïtat: 
El Projecte Xenofília es va crear l‘any 1993 amb la reunió de diferents entitats i va 
durar fins el 1999. Aquest any, l‘associació Sodepau va decidir continuar el projecte i 
fins al moment el gestiona. 
 
Suport institucional: Comissió Europea (GD-V) i Ministerio de Asuntos Sociales (dins 
del projecte Veïns sense Fronteres). 
 
 
Dades del projecte 
 

Entitats impulsores: Sodepau, Cooperacció, Desenvolupament Comunitari, Món-3, 
Entrepobles. 
Persona de contacte: Mariel Araya (Sodepau) 
Adreça i telf: Pgte. Crèdit, 7 Baixos, Barcelona - 93 301 01 71 
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7. Aspectes metodològics de la recerca 
 

 

Per l‘elaboració d‘aquest estudi s‘han realitzat un total de 37 entrevistes a persones 

que per la seva vinculació professional o experiència en el camp de l‘habitatge i els 

col·lectius socialment més exclosos podien aportar-nos informació i anàlisi de gran 

valor. Excepte dues entrevistes telefòniques, el treball de camp ha consistit en 

entrevistes presencials a responsables d‘administracions públiques, organitzacions 

privades i del món associatiu que podien aportar informació rellevant en relació a la 

problemàtica de l‘habitatge a Barcelona.  

 

En coherència amb el marc de recerca, les entrevistes es presenten classificades en 

relació als col·lectius estudiats que tenen problemàtiques específiques a l‘hora 

d‘accedir a un habitatge. Tanmateix, com s‘assenyala a l‘informe, els col·lectius socials 

que pateixen la discriminació en matèria residencial tenen en comú els problemes 

derivats de les desigualtats socials: és a dir, la pobresa i l‘exclusió social. Per aquest 

motiu, algunes entrevistes corresponen a aquest eix transversal. Per últim, s‘han afegit 

les entrevistes complementàries que tractaven el tema de l‘habitatge i els fenòmens 

urbans des d‘una perspectiva més global. Algunes de les entrevistes han estat més 

focalitzades cap a les experiències concretes que es recullen en les fitxes i ens han 

estat útils per detectar exemples concrets de bones pràctiques en relació al problema 

de l‘habitatge. També ha estat d‘interès per a la recerca l‘assistència a dues jornades 

relacionades amb col·lectius específics i habitatge. 
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7.1. Llistat d’entrevistes realitzades 
 

1) EIX TRANSVERSAL: POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

Carme Trilla  
Grup Habitatge Social, Consell Municipal Benestar Social 
 
Antoni Salamero 
Fundació Foment de l‘Habitatge, CÀRITAS 
 
Elsa López 
Arquitectes Sense Fronteres 
 
Jordi Ferré i Eduard Vallbona 
PROBENS 
 
Enric Castellà 
Masoveria Urbana 
 

José Luís 
Projecte IGLOO de Rubí 
 
Francesc Borrell 
Fundació Família i Benestar 
 

 

2) GÈNERE 

 
Fina Rubio 
Surt 
 
Chani Suàrez 
Associació Salut i Família 
 

 

   3) IMMIGRACIÓ 

 
Mariel Araya 
SODEPAU 
 
Jesús Husillos 
AMIC, UGT. 
 
Ghassan Saliba 
CITE, CCOO. 
 
Mariel Araya 
Desenvolupament Comunitari 
 
Laia Viñas 
Desenvolupament Comunitari 
 
Assistència a les Jornades de Treball: Habitatge i immigració organitzada per Sodepau 
i el Col·legi d‘Administradors de Finques 
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4) ORIGEN ÈTNIC 

 
Dolors Camats i Manuel Heredia 
Federació Associacions Gitanes de Catalunya 
 

Francisco Manuel Cortés 
Unió Romaní 

 

 

 

5) EDAT  

 
David Brunet 
Consell de Joventut de Barcelona 
 
Assistència a les Jornades: Habitatge i Serveis per a la Gent Gran. Alternatives i noves 
propostes. 

 

 

 

6) PERSONES DISCAPACITADES 

 
Immaculada Josa 
Institut Municipal de Persones amb Disminució 
 
Jordi Foix 
Associació Tres Turons 
 
Sílvia Costa 
Federació ECOM 
 
Mònica Platas 
Federació Catalana Pro-Persones amb Retard Mental, APPS 
 
Jesús Basora 
Centre de Salut Mental Pi i Molist 

 

 

 

7) POLIPATOLOGIES SOCIALS 

 
Ramon Noro 
Fundació Arrels 
 
Felisa Pérez 
Associació ABS 
 
Fundació Valldaura 
 
Eduard Moreno 
Coordinadora contra la Marginació de Cornellà 
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8) PROBLEMÀTIQUES SOBRE L’HABITATGE 

 
Antoni Forradellas 
Patronat Municipal de l‘Habitatge de Barcelona 
 
Enrica Mata 
Servei de Suport a l‘Habitatge. Ajuntament de Barcelona 
 
Daniel Font 
Diputació de Barcelona 
 
Rosa Barenys 
Centre de Recursos per l‘Autonomia Personal, CRID 
 
Miquel Modrego 
Director General d‘Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya 
 
Sebastià Benet 
Justícia i Pau (Plataforma Habitatge Digne) 
 
Montse Torrent 
OCUC (Plataforma Habitatge Digne) 
 
Francesc Xavier Duran 
Col·legi d‘Administradors de Finques 
 
Francesc Moreno 
Servei Jove d‘Habitatge de Terrassa i Provivienda 
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Jornades: Habitatge i Discriminació 

 
Aquest informe és el recull de la tasca desenvolupada pels assistents a les jornades  
Habitatge i Discriminació organitzades per la Regidoria de Drets Civils i que van tenir 
lloc els dies 19 i 20 d‘abril al Consorci El Far de Barcelona. 
 
Les jornades van ésser la continuació de l‘estudi previ realitzat per l‘Equip d‘Anàlisi 
Política de la Universitat de Barcelona per aprofundir sobre les discriminacions i sobre 
les respostes que s‘estaven donant a la ciutat i a altres localitats en relació a la 
residència. 
 
L‘estudi posa en evidència que el dret a l‘habitatge és un dret vulnerat, però també 
defineix quins són els col·lectius de la ciutat que es troben amb més dificultats a l‘hora 
d‘accedir a un habitatge i especifica quines són algunes d‘aquestes dificultats.   
 
Sota aquestes premisses la Regidoria va organitzar les Jornades Habitatge i 
Discriminació, l‘objectiu de les quals va ser donar a conèixer els resultats de l‘estudi, 
però sobretot, debatre més àmpliament entre el conjunt d‘agents socials l‘actual 
situació i les possibles solucions. A fi de poder definir quines han de ser les prioritats 
d‘actuació i quin és el paper que han de jugar tant el sector públic, com el sector privat, 
com la iniciativa social.  
 
La jornada va estar definida sota una perspectiva participativa, amb l‘objectiu de fer 
propostes per impulsar possibles línies d‘actuació per combatre la discriminació en 
l‘accés a l‘habitatge. Per facilitar el treball es va plantejar un format reduït de treball per 
fomentar la reflexió conjunta en un marc més operatiu. Així mateix, es va comptar amb 
l‘ajut metodològic d‘INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries, per dinamitzar i 
moderar el debat, i així treure el màxim de profit a la tasca realitzada.  
 
Agraïm la participació de tots els assistents que van col·laborar a enriquir el debat i les 
propostes que van sorgir del treball conjunt. A les jornades hi van participar tant 
membres de l‘administració pública, com del tercer sector i agents de la propietat 
immobiliària. Es va convidar a assistir a tothom amb qui es va contactar durant la 
recerca, per així poder aprofundir en el treball ja encetat i també es van convidar altres 
persones i institucions que estan vinculades al tema de l‘habitatge. Considerem les 
jornades com un pas més en el foment del treball en xarxa de tots els agents implicats. 
 
Les jornades van començar amb una presentació de l‘estudi realitzat per l‘Equip 
d‘Anàlisi Política i una ponència de context a càrrec de l‘economista Carme Trilla. Però 
durant el primer dia de la jornada també van participar Jaume Bernada, Director de 
Política de Sòl i Habitatge de Barcelona; Francesc Xavier Duran del Col·legi 
d‘Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida; Montserrat Torrent en 
representació de la Plataforma per un Habitatge Digne; Jaume Asens, membre de la 
Comissió de Defensa del Col·legi d‘Advocats; Mariel Araya, de SODEPAU; Jaume 
Cleries, representant de la Generalitat de Catalunya en política d‘habitatge; Antoni 
Salamero membre de Càritas; Isabel Macarulla, d‘ECOM; Bartolomé Aguado, del 
Servei Jove d‘Habitatge de Terrassa; Núria Oñoro, regidora de Serveis Socials de 
Rubí; Antonio Peralta, de Desenvolupament Comunitari; i  Ramon Noro, de la 
Fundació Arrels. 
 
El segon dia es va dedicar al treball en petits grups de debat entorn de cada un dels 
col·lectius plantejats on els assistents van poder exposar i debatre les seves propostes 
per fer front a l‘actual situació que pateixen els diferents col·lectius en relació amb 
l‘accés a l‘habitatge. 
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La metodologia concreta va consistir en dividir els assistents en grups de tres, de dos 
o individuals, en funció del nombre de participants de cada grup, perquè plantegessin 
les seves propostes en petits grups. Així facilitàvem que tothom pogués manifestar la 
seva opinió i al mateix temps ja s‘incitava el debat. 
 
Un cop cada subgrup tenia les propostes elaborades es posaven en comú a tots els 
membres del grup i s‘obria un debat on cadascú podia comentar les propostes 
exposades. 

 
Després, en un segon moment, es tornaven a dividir els membres del grup en petits 
grups, en funció del nombre d‘assistents de cada grup, perquè realitzessin propostes, 
però aquesta vegada concretant quina era la proposta, que es volia resoldre, quin 
paper haurien de tenir els diferents actors i com s‘hauria de fer. Per últim, els grups 
van valorar el grau d‘acord de les propostes i es va donar prioritat a les cinc primeres. 
 
Cada persona assistent podia ―votar‖ tres propostes. Així podia escollir aquelles amb 
què estava més d‘acord.30 
 
Un cop cada grup havia realitzat la seva tasca, a la tarda, els portaveus de cada grup 
van exposar les cinc propostes que tenien un grau d‘acord més alt i es van debatre 
entre tots els assistents a les jornades. 
 
Així doncs, en aquest informe de les jornades s‘han recollit tant les aportacions 
primeres que es van realitzar en cadascun dels grups de manera individual, per 
parelles o en grups de tres, com les aportacions més elaborades després del debat 
intern de cada grup, i aquelles cinc propostes que van tenir un grau més alt d‘acord 
dintre de cada grup. 
 
L‘objectiu d‘organitzar el debat d‘aquesta manera era intentar facilitar la participació de 
tots els assistents i fomentar el debat entorn de l‘elaboració de propostes per millorar 
la situació de discriminació que pateix cada un dels col·lectius plantejats.  
 
Finalment, les jornades van concloure amb la conferència ―La sostenibilitat en la vida 
de les ciutats‖ realitzada per l‘urbanista Coordinador del Grup Parlamentari Europeu 
dels Verds, Gianluca Solera. I les paraules de Valentí Salles de Serveis Comunitaris 
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya; Ferran Julià, 
responsable de la política d‘Habitatge a l‘Ajuntament de Barcelona; i Roser Veciana, 
Regidora Ponent de Drets Civils. 
 
A continuació s‘exposen les aportacions dels diferents grups de treball: 

                                                           
30

 En el quadre de propostes consensuades i portades a plenari es recull en número de vots 
que va tenir cada proposta. Val a dir, que va haver grups que no van voler valorar perquè 
tenien un alt grau d‘acord o perquè no va haver temps. 
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GRUP PROBESA 
 
APORTACIONS PRIMERES: 
 
1- Suprimir l‘habitatge de promoció pública de venda i crear urgentment una borsa 

àmplia d‘habitatge de lloguer social gestionada per cada ajuntament. 
Es va posar èmfasi en la necessitat urgent de prioritzar les inversions públiques en 
parc d‘habitatge de lloguer en front del de compra.31 

 
2- Establir algun mecanisme per tal que el preu de lloguer d‘habitatge social sigui 

proporcional a la capacitat d‘obtenció d‘ingressos del llogater. 
Es va comentar la impossibilitat que tenien les persones amb pocs recursos per 
accedir a habitatge social i proposaven ajustar el preu de lloguer en funció dels 
seus ingressos. Alguns participants van mostrar la seva incredulitat davant 
d‘aquesta proposta ja que la trobaven inviable. 

 
3- Millorar la protecció social en l‘estat del benestar. Que es contemplés l‘habitatge 

com un dret garantit i no com un luxe. Crear una partida pressupostària prou 
àmplia perquè cap persona en un moment de crisis no hagi de tenir l‘angoixa de 
perdre la seva llar. 
Reconèixer el dret a l‘habitatge a la pràctica i establir una partida pressupostària 
que s‘utilitzés en situacions d‘urgència de manera que ningú no arribés a quedar-
se al carrer en caas de passar per situacions personals difícils. 

 
4- Com que molta gent gran té unes condicions precàries en els seus habitatges en 

relació a les seves necessitats, una pensió reduïda i el cost del lloguer i de la vida 
són molt elevats, perden poder adquisitiu. Es proposa: 
- Donar ajudes per a la rehabilitació de l‘habitatge (ascensors, instal·lacions, 

reformes, adaptacions,... ) 
- Promoure pisos tutelats. 
- Augmentar la xarxa de residències públiques. 
- Facilitar ajudes econòmiques vitalícies per a persones amb pensions baixes i 

lloguers alts. 
- Fomentar el fet de compartir habitatge amb d‘altres col·lectius amb necessitat, 

amb un cert control social per evitar situacions d‘indefensió. 
Les propostes referents a compartir pis sempre s‘entenien amb un fort control 
tutelar perquè entenien que parlàvem de col·lectius sovint amb moltes 
problemàtiques i que no és com compartir pisos entre estudiants. 

 
5- Donar més facilitats per poder compartir pisos de lloguer. 

Crear una figura, agent social, que fes de mediador entre les parts. 
 
6- Ampliació del pressupost del pla interdepartamental per majors de 18 anys. 

Augmentar la dotació de parc d‘habitatges per a extutelats. 
 
7- A les dones que surten de cases d‘acollida amb càrregues familiars: 

- Que l‘administració donés avals. 
- Beques per a l‘accés a l‘habitatge. 
- Facilitats per accedir a un habitatge de promoció pública. 

 
8- Dignificació d‘habitatges de famílies amb pocs recursos. 
Es tractava d’una proposta genèrica que posava èmfasi en la importància que tenia l’habitatge 

com a eix vertebrador de qualsevol projecte de vida. Tenir una habitatge digne és el primer pas 

per treballar hàbits personals, higiene, responsabilitats, etc.. 

                                                           
31

 En cursiva es destaquen aspectes que el debat va reflectir en relació a la proposta. 
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CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 
 

- Reformar la L.A.U: limitar el preu màxim de lloguer per metre   
quadrat per tal que estigui en relació amb el salari mínim  
interprofessional. 

- Fomentar mesures per augmentar el parc de lloguer (fiscals, etc.). 
- Obligatorietat d‘un construir un percentatge d‘habitatges de 

promoció pública. 
- Mesures efectives per evitar la desocupació d'habitatges 

(sancionadores, possibilitat de compra pública). 

PERQUÈ... 
 

L‘habitatge és un dret universal i tothom ha de poder accedir a un 
habitatge digne. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les Corts Generals de l‘Estat. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

A través del poder legislatiu. 

Observacions: 
 

Tot i que els participants del grup destacaven la impossibilitat que 
l‘actual govern fes aquesta reforma trobaven que aquest era el camí 
per millorar la situació de l‘habitatge. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Ampliació de la xarxa actual de rehabilitació de pisos a tots els 
districtes. Rehabilitar i ajudar als propietaris a canvi que 
posteriorment aquests habitatges passin a ser habitatges socials. 

PERQUÈ... 
 

Per millorar l‘habitabilitat i les condicions econòmiques dels usuaris 
dels serveis. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Els ajuntaments i la resta d‘administracions públiques. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Crear una normativa, una xarxa d‘usuaris i un control per part de 
l‘administració. 

Observacions: 
 

Es proposa oferir rehabilitacions de pisos a canvi que el pis passi a 
ser propietat pública com a habitatge social quan el propietari es 
mori. S‘entenia que era viable amb gent que viu sola i no te família. 
Actualment ho fan algunes entitats però es proposa que ho faci 
l‘Administració. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Augmentar el parc d‘habitatges de lloguer públic. 

PERQUÈ... 
 

Donar accés a l‘habitatge a col·lectius amb dificultats. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘ajuntament a través del Patronat Municipal de l‘Habitatge. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Un llistat actualitzat de demandants. 
Un llistat actualitzat d‘habitatges públics buits. 
Un llistat actualitzat  d‘habitatges privats buits. 
Fomentar i donar sortida a projectes de llars compartides. 
Compra de pisos privats. 
Rehabilitar a canvi de lloguers assequibles. 
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PROPOSEM... 
 
 

Destinar el 5% del parc d‘habitatge del municipi a propietat 
municipal per a lloguer social i que el preu del lloguer no superi el 
35 % dels ingressos de la unitat familiar. 

PERQUÈ... 
 

Per la impossibilitat d‘accés de la gent amb pocs recursos al lloguer 
del preu del mercat . 

HO HAURIA DE 
FER... 

Això ho hauria de finançar l‘Estat Central. 
Però la gestió i la propietat hauria de ser municipal. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Mitjançant una llei estatal. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Fomentar i promoure els habitatges compartits. 

PERQUÈ... 
 

Perquè compartir redueix despeses a les dues parts. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les administracions locals. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Amb una normativa, un intermediari i un control. 
Aquestes llars compartides haurien d‘estar tutelades pels serveis 
socials ja que es tracta de col·lectius amb problemàtiques 
concretes. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Que els lloguers no puguin sobrepassar els 35 % dels ingressos de 
la unitat familiar. 

PERQUÈ... 
 

Perquè l‘ habitatge sigui un dret de cobertura universal. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Estat i les Autonomies. 

S‘HAURIA DE FER... Per llei estatal i autonòmica. 
Dotació pressupostària per suplir les diferències. 
Que l‘Estat reguli els preus dels lloguers. 

 
 
APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI: 
 
 

PROPOSTA 1 NOMBRE DE VOTS:  3 

PROPOSEM... 
 
 
 

- Reformar la L.A.U: limitar el preu màxim de lloguer per metre 
quadrat perquè estigui en relació amb el salari mínim 
interprofessional. 

- Fomentar mesures per augmentar el parc de lloguer (fiscals, etc.).  
- Obligatorietat de tenir un percentatge d‘habitatge de promoció 

pública. 
- Mesures efectives per evitar la desocupació d‘habitatges 

(sancionadores, possibilitat de compra pública). 

PERQUÈ... 
 

L‘habitatge és un dret universal i tothom ha de poder accedir a un 
habitatge digne. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les Corts Generals de l‘Estat. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Els poder legislatius. 

Observacions: 
aclariments del 
tècnic, etc. 

Tot i que veien impossible que l‘actual govern fes aquesta reforma 
trobaven que aquest era el camí per millorar la situació de 
l‘habitatge. 
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PROPOSTA 2 NOMBRE DE VOTS:  3 

PROPOSEM... 
 
 

Ampliació de la xarxa actual de rehabilitació de pisos a tots els 
districtes. Que es rehabiliti i s‘ajudi als propietaris a canvi que 
posteriorment l‘habitatge passi a ser un habitatge social. 

PERQUÈ... 
 

Per millorar l‘habitabilitat i les condicions econòmiques dels usuaris 
dels serveis. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Els ajuntaments i la resta d‘administracions. 

S‘HAURIA DE FER... Crear una normativa, una xarxa d‘usuaris i un control per part de 
l‘Administració. 

Observacions; 
aclariments del 
tècnic, etc. 
 

Es proposa oferir rehabilitacions de pisos a canvi que el pis passi a 
ser propietat pública com a habitatge social quan el propietari es 
mori. S‘entenia que era viable amb gent que viu sola i no te família. 
És el que ja fa alguna entitat, però es proposa que ho faci 
l‘Administració. 

 
 

PROPOSTA 3 NOMBRE DE VOTS: 2 

PROPOSEM... 
 

Augmentar el parc d‘habitatges de lloguer públic. 

PERQUÈ... 
 

Cal donar accés a l‘habitatge a col·lectius amb dificultats. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘ajuntament a través del Patronat Municipal de l‘Habitatge. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Un llistat actualitzat de demandants. 
Un llistat actualitzat d‘habitatges públics buits. 
Un llistat actualitzat  d‘habitatges privats buits. 
Fomentar i donar sortida a projectes de llars compartides. 
Compra de pisos privats. 
Rehabilitar a canvi de lloguers assequibles. 

 
 

PROPOSTA 4 NOMBRE DE VOTS: 2 

PROPOSEM... 
 

Destinar el 5% del parc d‘habitatge del municipi a habitatge de 
propietat municipal per lloguer social, i que el preu del lloguer no 
superi el 35 % dels ingressos de la unitat familiar. 

PERQUÈ... 
 

Per la impossibilitat d‘accés al lloguer de l‘habitatge a preu de 
mercat per part de les persones i famílies amb pocs recursos. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Estat Central hauria de finançar-ho. 
La gestió i la propietat haurien de ser municipals. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Mitjançant una llei estatal. 

 
 

PROPOSTA 5 NOMBRE DE VOTS:  1 

PROPOSEM... 
 

Fomentar i promoure els habitatges compartits. 

PERQUÈ... 
 

Perquè compartir redueix despeses a les dues parts. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les administracions locals. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Amb una normativa, un intermediari i un control. 
Aquestes llars compartides haurien d‘estar tutelades pels serveis 
socials tenint en compte que es tracta de col·lectius amb 
problemàtiques concretes. 
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GRUP JOVENTUT 
 
APORTACIONS PRIMERES:  
 

1. Denunciar el Decret Boyer aplicat a partir del 87. Va en contra el dret 
constitucional a l‘habitatge i afavoreix l‘especulació. Perquè: 
- El pas del contracte indefinit al de dos anys va ser un pas enrere en el dret a 
l‘habitatge. Limitava els contractes a 2 anys, i això és insuficient per fundar una 
família i tenir fills. 
- La justificació del decret va ser afavorir els propietaris per tal que 
augmentessin l‘oferta de lloguer. Però en realitat, va fer baixar els contractes de 
lloguer, ja que les condicions no satisfeien la necessitat d‘habitatge per fundar 
una família. 
- Els preus dels habitatges i la mortalitat dels joves es va multiplicar per un 2‘5 
en el 2 anys posteriors a l‘aplicació del decret. Considerem que es 
conseqüència de la frustració i de la indefensió dels joves, que fins i tot 
ploraven en veure la pujada de preus a les immobiliàries. 

 
2. Mesures legals per aconseguir més sòl per a habitatges, com per exemple 

apujar l‘IBI o fomentar la masoveria urbana. 
 
3. Mesures legals. 

 
4. Declarar els habitatges no com a habitatges privats sinó com a equipaments 

(possibilitat que mitjançant aquesta redefinició, s‘eviti l‘especulació, augmenti el 
sòl per a habitatge públic, i fomenti l‘habitatge compartit). 

 
5. Donar a conèixer el sistema de queixes que es pot passar al Parlament 

Europeu, a més dels normals: al Síndic de Greuges, al Defensor del Poble, al 
Parlament de Catalunya, a la Generalitat, a la Diputació Provincial, al Consell 
Comarcal i a l‘ajuntament respectiu.  

 
6. Els procediments d‘atorgament dels habitatges de protecció oficial haurien de 

poder comptar amb la participació dels agents públics (administracions) i 
privats (tercer sector). Així augmentaria la transparència en les adjudicacions 
públiques. 

 
7. Plans integrats, amb gestió permanent. Estimular (pacte) la seguretat al petit 

propietari. Promoure la circulació d‘habitatges per a joves  en zones 
conflictives. I potenciar l‘assessorament. 

 
8. Que la procedència prioritària d‘aquests joves sigui del mateix districte, ara bé 

diversificant l‘origen per no crear guetos. 
 

9. Revisió continuada de la situació de cada un dels casos per aconseguir abans 
dels 5 anys la seva entrada al mercat d‘habitatge normalitzat. 

 
10. Davant de la precarietat de la situació en què es troben els joves pel que fa als 

contractes laborals, demanar a l‘Administració que sigui avaladora del 
pagament quan el jove no pot aportar aval. 

 
11. Poder garantir que els preus dels lloguers siguin estipulats entre franges a 

partir del sou de què disposin els joves, tot creant bosses públiques que aportin 
la resta. 

 
12. Estratègies per conscienciar la societat i evitar prejudicis. 
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13. L‘Administració ha de promocionar (i no degradar) a través de: 
- Escolarització adequada de tothom. 
- Justícia social/no caritat. 
- Dispersió i no ―guetització‖. 
- La marginació moltes vegades no és problema de diners sinó de formació.32 

 
Un cop agrupades les idees, van quedar de la següent manera: 
 

1. Exigir a qui li correspongui que trobi fórmules legals que facilitin:  
a. L‘accés a l‘habitatge. 
b. Més habitatges de lloguer. 
c. Alternatives al poc sòl (definir-los com a equipaments). 
d. Denunciar el Decret Boyer. 
e. La transparència en les adjudicacions. 
 

2. Programes d‘accés i gestió d‘habitatges basats en: 
a. Assessorament. 
b. Informació. 
c. Acompanyament. 
d. Seguiment. 
e. Vinculació al territori. 
f. Diversitat per evitar guetos. 
 

3. Fórmules per part de l‘Administració que avalin els joves en el moment de 
llogar un pis, per suplir el desfasament existent entre la precarietat laboral i les 
condicions exigides per llogar un habitatge. 

 
4. Estratègies de conscienciació de la societat per evitar prejudicis. 

 
5. L‘Administració ha de promocionar i no degradar. Per tant ha de promoure la 

justícia social i no la caritat. 
 
 
CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 
 

Incentivar, mitjançant mesures de tipus fiscal, que els propietaris 
lloguin pisos a preus assequibles, de manera que els preus dels 
habitatges s‘ajustin a la realitat laboral i econòmica dels  joves. 

PERQUÈ... 
 
 

Per la manca d‘adequació entre la realitat laboral i econòmica dels 
joves a l‘accés a l‘habitatge. A més, cal potenciar una cultura de 
lloguer enfront d‘una cultura de la propietat privada. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

1. L‘Administració pública.33 
2. L‘Administració, sector privat i tercer sector. 
3. Els tres anteriors i la societat civil. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

1. Mitjançant el consens de mesures fiscals entre les diferents 
administracions. 

2. Consens sobre la qualitat de l‘habitatge i sobre els barems a 
tenir en compte pel que fa a la relació sous/preus lloguer 
(sostenibilitat social). 

3. Crear comissions que vetllin per a la transparència i l‘adequació 
de la realitat de cada cas amb la necessitat d‘ajut, en funció 
d‘una realitat canviant com la nostra. 

                                                           
32

 Aquestes dues últimes propostes estan fetes per les persones provinents del grup d‘origen ètnic. 
33

 Tant en qui ho hauria de fer com en com s‘hauria de fer hi ha un relació per apartats (1, 2 i 3). 
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PROPOSEM... 
 

Contractes de lloguer indefinits: mesures legals per tal d‘afavorir els 
contractes indefinits. 

PERQUÈ... 
 
 

Quan es lloga un habitatge per fundar una família i tenir fills es 
necessita per un llarg període de temps. I després es necessita per 
a la vellesa. Per tant, els contractes temporals estan en contra del 
dret a l‘habitatge de la família. Caldria crear la idea de protecció a la 
família, i el dret a formar-ne una. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Totes les administracions, afavorint els contractes indefinits però de 
manera que l‘oferta també fos interessant per al propietari. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

- A través d‘avantatges fiscals per als contractes indefinits. 
- Amb avantatges per a la venda d‘habitatges amb inquilins amb 

contracte indefinits. 
- Garantia d‘increment del lloguer segons el mercat. 
- Menor exigència d‘habitabilitat i donar permís al llogater per fer 

millores o reformes al pis. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Programes d‘accés i gestió: 
-Programes d‘accés basats en informació, assessorament, 

vinculació al territori i diversitat. 
-Programes de gestió basats en l‘acompanyament i seguiment. 

PERQUÈ... 
 
 

Creiem que els joves amb les condicions laborals actuals no poden 
tenir accés a un habitatge de mercat si no es creen programes 
específics. Els llaços familiars en un mateix territori afavoreixen el 
procés. L‘acompanyament i seguiment és una eina important per 
aconseguir una finalització de contracte  poc traumàtica. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘Administració hauria de subministrar eines per poder donar una 
informació i un assessorament fluid, amb el màxim de rigorositat 
possible, perquè el tercer sector i pugui actuar. 
La gestió ha de ser realitzada per tècnics especialitzats. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

- Dotar les entitats vinculades al territori d‘eines per informar i 
assessorar, col·laborant amb els tècnics en l‘acompanyament i el 
seguiment. 
- Hi hauria d‘haver una sola oficina dins de cada territori per fer la 
informació, l‘assessorament, l‘acompanyament i el seguiment 
sempre amb la coordinació del tercer sector. 

 

 

PROPOSEM... 
 

L‘Administració com a marc de pacte social, objectiu, transparent i 
legal (no paternalista). 

PERQUÈ... 
 
 

Per cohesionar la base social que considerem com a motor 
important de canvi. És fonamental que la societat pacti entre els 
diferents actors, necessitats i interessos que la composen. Això 
canviaria les actuals sensibilitats, que tendeixen a contraposar-se. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘Administració local hauria d‘assumir el cost dels serveis.  
L‘Administració estatal hauria de dotar a la local de més pressupost 
general (invertir el repartiment del fons públic) i utilitzant d‘alguna 
manera les plusvàlues del sector privat. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

- Oficines d‘informació i assessorament jurídic gratuït. 
- Plans de treball transversals personalitzats, de control i seguiment 

de tots els elements que composen l‘equilibri d‘una persona 
(habitatge, hàbits, feina, afectivitat,...) 

-Finançar, amb les plusvàlues del sector privat, programes 
d‘habitatge. 
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PROPOSEM... 
 
 

Mesures legals i alternatives a la manca de sòl: 
1. Penalitzar gradualment l‘habitatge en desús o cedir    

habitatge per a programes de lloguer taxat.34 
2. Exigir a les administracions el compliment de les lleis. 
3. Legislar la capitalització d‘aquests lloguers. 

PERQUÈ... 
 
 

1. Per donar ús als 200.000/400.000 habitatges buits que hi ha 
a Catalunya. 

2. Per no vulnerar la Constitució, permetent la discriminació per 
part de les administracions. 

3. Per permetre l‘accés al mercat ―normal‖. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

1. L‘administració local. 
2. Totes les administracions (poder judicial). 
3. Administracions, Caixes, etc. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

1. Programa de lloguer taxat i supervisat. 
2. Fent que s‘apliqui la llei. 
3. Programa de capitalització durant els primers 5 anys 

d‘ocupació d‘aquests habitatges. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

1. Recarregar l‘IBI pels habitatges buits a partir d‘un any sense 
llogar o vendre (dos anys el doble, tres anys el triple, etc.)35 

2. Càmpings amb ―mobil home‖ o ―rulots‖ amb aigua i electricitat. 
3. Recàrrecs per a gent gran que viu sola en un sol habitatge 

gran. 

PERQUÈ... 
 
 

1. Per augmentar l‘oferta de lloguers o venda. Aquest augment 
faria abaixar les pretensions abusives dels preus. 

2. Podria ser immediat. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

1. Les administracions, ja que són les que tenen la informació 
necessària per saber quins pisos estan buits i de qui són. 

2. Per evitar l‘incompliment de l‘article 33 de la Constitució. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

1. Normativa previ avís suficient. Els fons obtinguts d‘aquest 
recàrrec de l‘IBI podrien dedicar-se a un fons social per a 
l‘edificació d‘habitatge social per a joves. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

1. Posició clara, coherent i raonada, en plantejaments i conflictes 
de les administracions envers el respecte dels drets humans 
(polítiques de benestar social, d‘educació, d‘habitatge, etc.) 

2. Precisar i actualitzar el concepte ―d‘equipament‖ (bé social 
destinat a col·lectius que en un moment és necessari. 

PERQUÈ... 
 
 

1. Acabar amb els estereotips i prejudicis que hi ha en l‘actualitat.  
2. Cobrir les necessitats de la franja d‘edat entre les llars d‘infant i 

avis (joves immigrants, discapacitats, etc.) 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

1. Administracions: central, autonòmica i local en tots els àmbits 
(finances, ensenyament, benestar social, sanitat, mitjans de 
comunicació, etc.) 

2. Administracions i entitats ciutadanes. 

S‘HAURIA DE FER... 1. Informació de les situacions, objectiva i veraç. 
2. Debat, planificació, estudis,.... 

 
 
 

                                                           
34

 En tots els apartats hi ha relació entre números (1,2 i 3). 
35

 També hi ha relació entre números. 
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PROPOSEM... 1. Garantir el dret a l‘educació.36 
2. PIRMI‘s a canvi d‘aprendre un ofici. 
3. Dispersió de la marginació. 
4. Crear instàncies que obliguen a les administracions a complir 

les seves pròpies lleis. 
5. Crear un debat ciutadà per veure què es fa amb la marginació i 

els drogaaddictes.  

PERQUÈ... 
 
 

1. Perquè hi ha nens/es que no van a l‘escola. Hi ha escoles on 
molts nens i nenes són exclosos. 

2. Perquè tal i com es donen les PIRMI‘s, marginen i contradiuen 
la justícia social. 

3. Perquè es ―guetizten‖ zones i barris. 
4. Podem demostrar que moltes vegades són les pròpies 

administracions les que se salten les lleis. 
5. Perquè hi ha pactes de silenci sobre temes gravíssims. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

1. L‘Ajuntament i la Generalitat. 
2. Un consell de formació de l‘ajuntament a través d‘empreses 

que contracten i reben l‘ajuda. 
3. Les administracions públiques. 
4. La societat a través de la pressió. 
5. Drets Civils, Síndic de Greuges, Càritas. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

1. La Guàrdia Urbana o la Policia de proximitat. Equips de 
mestres voluntaris per zones conflictives. 

2. Els serveis personals. 
3. L‘Ajuntament i la Generalitat amb polítiques d‘habitatge social i 

acompanyament social. 
4. Reunint les diferents instàncies i col·lectius. 
5. És qüestió que algú s‘ho proposi i tingui poder per aglutinar. 

Dret Civil o Síndic de Greuges. 

 
 
APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI 
 
Aquest grup no va voler votar les propostes per dos motius: 

 De les set, van decidir reconvertir-ne dues en una, i per tant en quedaven sis. 

 No va haver-hi temps per fer el debat necessari per realitzar la selecció. 
A més, algunes propostes en recollien diverses en una de sola. Això va dificultar 
seleccionar les que s‘havien de portar al plenari. Finalment, es va optar per formular 
dues qüestions a priori o condicions prèvies a la fase propositiva: 
1. Que totes les administracions acompleixin el seu paper teòric de vetllar pels drets 

constitucionals, els drets humans i la justícia social decretades en les constitucions 
democràtiques. Que siguin les primeres en complir i fer complir aquests principis 
socials. Sota aquestes premisses les administracions haurien de ser el marc de 
pacte objectiu, transparent, legal, i sobretot, interlocutores de la part dèbil i per tant 
defensora dels drets vulnerats. Sense això no es poden entendre les propostes. 

2. En determinats col·lectius en situació d‘extrema marginalitat, com ara els d‘ètnia 
gitana, l‘habitatge s‘ha d‘enfocar no com el tema principal. Cal treballar prèviament, 
amb programes d‘intervenció, prevenció, conscienciació, seguiment i 
acompanyament, tot un seguit d‘aspectes com ara l‘educació en hàbits i valors que 
normalitzin l‘entorn i les condicions de vida d‘aquestes persones i/o col·lectius. Com 
per exemple: garantir i vetllar pel dret a l‘educació, obrir el debat a tota la població 
sobre el fenomen de la marginalitat, etc. 

                                                           
36

 Correlació entre números. Aquesta proposta va ser feta per una persona del grup d‘origen 
ètnic integrat al grup de joventut. 
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PROPOSTA 1  

PROPOSEM... 
 
 
 

Incentivar, mitjançant mesures de tipus fiscal, que els propietaris 
lloguin pisos a preus assequibles, de manera que els preus 
d‘aquests habitatges s‘ajustin a la realitat laboral i econòmica dels i 
les joves. 

PERQUÈ... 
 
 

Per la manca d‘adequació entre la realitat laboral i econòmica dels 
joves i l‘accés a l‘habitatge. A més a més, d‘una pràctica o cultura 
de propietat privada enfront d‘una cultura de lloguer. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

1. L‘Administració pública. 
2. L‘Administració, sector privat i tercer sector. 
3. Els tres anteriors i la societat civil. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

1. Mitjançant el consens de mesures fiscals entre les diferents 
administracions. 

2. Consens sobre la qualitat de l‘habitatge i sobre els barems a 
tenir en compte pel que fa a la relació sous/preus lloguer 
(sostenibilitat social). 

3. Crear comissions que vetllin per la transparència i l‘adequació a 
què s‘ha fet esment per suggerir els canvis adients en funció 
d‘una realitat canviant com la nostra. 

 

 

PROPOSTA 2  

PROPOSEM... 
 

Gravar, en relació amb el temps, els habitatges buits. 

PERQUÈ... 
 
 

- Per donar un ús als habitatges buits. 
- Per ampliar l‘oferta de pisos de lloguer i venda. 
- Aquest augment faria abaixar les pretensions abusives dels preus. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les administracions locals, perquè l‘Administració és la que té tota 
aquesta informació. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Mitjançant programes de lloguer taxat i supervisat. 

Observacions; 
aclariments del 
tècnic, etc. 

Aquesta proposta pretén recollir en una de sola les dues propostes 
que fan referència a penalitzar o posar un recàrrec als propietaris de 
pisos buits. 

 
 

PROPOSTA 3  

PROPOSEM... 
 
 
 

Programes d‘accés i gestió: 
- Programes d‘accés basats en informació, assessorament, 

vinculació al territori i diversitat. 
- Programes de gestió basats en l‘acompanyament i el seguiment. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Creiem que els joves amb les condicions laborals actuals no poden 
tenir accés a un habitatge de mercat si no es creen programes 
específics. Els llaços familiars en un mateix territori afavoreixen el 
procés. L‘acompanyament i el seguiment són eines importants per 
aconseguir una finalització de contracte  poc traumàtica. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

L‘Administració hauria de dotar els tècnics d‘eines per poder donar 
una informació i un assessorament fluid, amb el màxim de rigorositat 
possible, perquè el tercer sector pugui actuar. 
La gestió ha de ser realitzada per tècnics especialitzats 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

- Dotar d‘eines les entitats vinculades al territori, per informar i 
assessorar, tot col·laborant en l‘acompanyament i el seguiment. 
- Dotar cada territori d‘una sola oficina per: informar, assessorar, 
acompanyar i fer el seguiment, amb la coordinació del tercer sector. 
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PROPOSTA 4  

PROPOSEM... 
 

Mesures legals per tal d‘afavorir els contractes de lloguer indefinits. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Quan es lloga un habitatge per fundar una família i tenir fills, es 
necessita per un llarg període de temps. I, després, es necessita per 
a la vellesa. Per tant, els contractes temporals estan en contra el 
dret a l‘habitatge de la família. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

Totes les administracions, afavorint els contractes indefinits però de 
manera tal que l‘oferta fos també interessant per al propietari. 
Caldria protegir la família, i el dret a crear-ne una. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

A través d‘avantatges fiscals pels contractes indefinits. 
Amb avantatges en la venda d‘habitatges amb inquilins amb 
contracte indefinits. 
Garantir l‘increment del lloguer segons el mercat. 
Menor exigència d‘habitabilitat donant permís al llogater per fer 
millores o reformes al pis. 

Observacions: Aquesta proposta es va portar a plenari tot i que no totes les 
persones del grup hi estaven d‘acord.  

 
 
Un cop es va obrir el debat en el plenari hi va haver persones que no consideraven 
suficients les aportacions fetes per aquest grup, i es va proposar adjuntar a la resolució 
definitiva les conclusions de les jornades ―¿Els joves son ciutadans de ple dret? 
HABITATGE, ESPAIS I EMANCIPACIÓ‖, realitzades el 26 de juny del 2000 a la Sala 
d‘Actes del Col·legi d‘Arquitectes de Catalunya i organitzades per Arquitectes Sense 
Fronteres. A continuació s‘exposen aquestes conclusions: 
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Els joves, són ciutadans de ple dret? 
HABITATGE, ESPAIS I EMANCIPACIÓ37 

 
Participants: 
 
- Regidora de Drets Civils de l‘Ajuntament de Barcelona 
- Representant de la Federació d‘Associacions de Veïns de Barcelona 
- Okupa (present entre el públic) 
-  Representant del Consell de la Joventut de Barcelona 
- President d‘Arquitectes sense Fronteres, ASF-E 
- Representant de M.A.P.A.F.S. (Mares i Pares Alarmats pels Fets de Sants) 
- Advocat 
-  Representant de la Federació de Col·lectius d‘Immigrants de Catalunya 
- Representant d‘Avalot, Joves de la  UGT de Catalunya 

 
 

CONCLUSIONS  A LA TAULA RODONA 
 

El model de ciutat: 

 La ciutat ha de ser un àmbit de formació i d‘oferta cultural per als joves. 
Malauradament, per als polítics és tan sols un mercat electoral. Per tant cal  cercar 
espais i recursos com a fet fonamental i tenir en compte models d‘ús propis i altres 
d‘altres països per aprofitar experiències i treure‘n conclusions.  
Cal doncs  cercar sòl i recursos, obrir-se a la gestió-autogestió  i a les noves 
possibilitats, sense tancar cap porta. 

 Realitzar els equipaments comptant amb el suport i la participació dels futurs 
usuaris per  fer-los funcionalment viables als clients reals i adaptats a les 
necessitats de la ciutat.  
Això vol dir també saber fer espais i edificis flexibles i variables que puguin donar 
resposta a usos (fins i tot aquells no previstos) i que donin màximes possibilitats a 
la creativitat dels ciutadans usuaris. 

 Saber respectar expressions alternatives fent-les compatibles amb els usos 
tradicionals (músics al carrer) com a alternativa de comunicació directa amb el 
ciutadà. 
 Promoció d‘espais a la ciutat que reflecteixin i promoguin l‘apropament 
intercultural. 

 
Models de gestió: 

 Centres cívics i casals de joventut, valoració i crítica objectiva de la gestió. 
Constatació que els joves no participen, necessitat de canvi de models. 
 Recollir experiències creatives de la pròpia ciutadania, experiències d‘autogestió, 
cogestió, etc. 

 Respectar i no reprimir els models alternatius de gestió propis dels joves. Per 
exemple: Centres socials okupats. 

 El dret a la informació com a política de la joventut. 
Tothom ha de poder saber  el que es fa  a tot arreu (treball en xarxa) i això implica 
una gestió integral, imaginativa, no coercitiva ni burocràtica. 

                                                           
37

 26 de juny del 2000, Sala d‘Actes del Col·legi d‘Arquitectes de Catalunya. 
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L’Administració: 

 Tot espai públic hauria de ser optimitzat al màxim de les seves possibilitats per 
millorar el seu rendiment social utilitzant-se les 24 hores del dia per a activitats, 
així respondria a la política de gestió integrada.  
Per exemple una escola podria ser utilitzada fora d‘horari per grups de joves, 
grups de gent gran, grups esportius, etc. 
Cal doncs un major respecte i una major col·laboració en aquest fet.  
No utilitzar la propietat pública de forma permanent  hipoteca la llibertat i el model 
de política envers la societat. 
Cal pensar en l‘ús múltiple des del projecte i la gestió, la qual cosa implica una 
política clara d‘ús i uns  pressupostos adequats. 

 Econòmicament tot benefici que puguin donar els espais per a joves ha d‘ésser 
revertit sense més pal·liatiu a la ciutat amb espais per a joves, intentant 
reequilibrar les dotacions  en els diferents barris per tal de donar igualtat 
d‘oportunitats. 

 Les administracions mitjançant la llei del sòl, les seves pròpies ordenacions i la 
seva participació en organismes de gestió aliens (caixes, bancs, grups, etc.) tenen 
opcions i possibilitats d‘obtenir recursos per fer de la ciutat un espai més útil per 
als joves i també per a la gent gran. El distanciament entre la política i els usuaris 
que s‘evidencia en la manca de solucions adaptades a les necessitats reals 
d‘aquests col·lectius és un perill que pot posar en crisi el sistema de participació 
democràtica.  
Fer anar a l‘uníson les polítiques de joves i les de gent gran ajudaria a evitar molts 
malentesos i ajudaria a integrar, fet imprescindible per a una major convivència. 

 Critiquem la falta de permeabilitat de l‘Administració per acceptar nous models de 
participació més acords amb els canvis de la societat. 

 Demanem a les diputacions que les Caixes, tenint en compte que els joves són el 
nostre futur immediat i que són la quarta part de la població de Catalunya, destinin 
com a mínim la quarta part dels seus beneficis a aquests ciutadans i que no siguin 
considerats com es fa ara tan sols com a clients potencials. En aquest sentit un 
primer signe d‘apropament seria el d‘informar a l‘opinió pública dels imports que 
els darrers anys han estat destinats als joves i en quins conceptes. 

 Recordem que continua sent necessari: 
- Despenalitzar l‘okupació. 
- Establir polítiques de sòl equitatives i beneficioses per a la comunitat. 
- Fer polítiques de recuperació d‘edificis  sense ús, tant públics com privats. 
- Considerar els immigrants com a ciutadans de ple dret en la nostra 

comunitat i les seves associacions com a interlocutores. 
- Donar als joves la possibilitat de posar en marxa iniciatives sense barreres 

preestablertes institucionalment. (autogestió, cogestió) 
- Fer pagar a aquells que extreuen grans beneficis de l‘activitat urbana 

(promotors, companyies de comunicació i de serveis, etc.) taxes pel foment 
d‘habitatges accessibles a la població jove.  

 
Els joves com a fet social i polític: 

 Entendre els joves com el futur immediat. 

 Els joves, com a protagonistes, amb els seus valors, inquietuds, hàbits i maneres 
de viure. 

 Necessitat d‘emancipació, cerca d‘alternatives. 

 Promoure i respectar l‘autonomia dels joves. 

 Necessitat d‘un canvi de model cultural. Por de la societat a la novetat, a allò que 
és diferent, a propostes creatives dels joves. Por de molts joves a causa de la 
inestabilitat i la precarietat laboral.  

 No criminalització dels joves (governs, mitjans de comunicació). 
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 Els joves i el qüestionament de la societat actual (individualisme, consumisme). 
Models alternatius. L‘okupació qüestiona el model social. 
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GRUP DISCAPACITATS FÍSICS 
 
APORTACIONS PRIMERES:  

 
1. Establiment de reunions periòdiques entre diferents administracions,  

departaments i entitats del sector. L‘objectiu d‘aquestes reunions podria ser 
definir conjuntament les grans línies de futur, plans d‘acció, nous projectes, etc.; 
entrant en relació, els diferents actors es coneixerien, coneixerien el seus serveis 
i es podria millorar l‘eficiència del servei...  

 
2. Formació d‘una comissió de seguiment i denúncia permanent del que s‘ha 

acordat a la ―Jornada d‘Habitatge i Discriminació‖. 
 
3. Ajuda incondicional als col·lectius vulnerables, discapacitats: físics, psíquics, etc. 

En especial, aquells que es trobin per sota del nivell de pobresa. 
 
4. Creació d‘un parc públic (de lloguer preferentment) d‘habitatges adaptats 

(particularitzats per a cada tipologia de disminució física, gent gran, etc.). 
 
5. Modificació dels requisits per accedir a habitatges de protecció oficial per a 

persones amb discapacitat física (no tenir cap pis en propietat limita l‘accés a un 
pis adaptat, etc.) 

 
6. Aclarir el tema de ―pis en propietat‖. 
 
7. Millorar el sistema de puntuacions per accedir als habitatges públics. 
 
8. Que no puntuï quan es demana un habitatge de protecció oficial ja que si la 

persona té un accident no té data. Que tampoc es tingui en compte el sou que 
tingui. 

 
9. Revisió exhaustiva del codi d‘accessibilitat de Catalunya i avenç cap a 

l‘elaboració d‘un codi de la Unió Europea i Universal. 
 

10. Reforma legislativa de la normativa d‘accessibilitat en edificació: augment de 
l‘exigència en reformes, nova creació d‘habitatges, ampliacions, etc. 

 
11. Compliment de la normativa (arbitratge i aplicació obligatòria de mesures 

correctores per l‘accessibilitat i la mobilitat). 
 

12. Augment de la inversió pública en la millora de les condicions d‘accessibilitat en 
l‘interior dels edificis existents. 

 
13. Els ascensors dels habitatges haurien de tenir portes automàtiques i de gran 

capacitat per poder entrar amb les cadires de rodes. 
 

14. Compliment del circuit d‘informació d‘habitatges des de la qualificació provisional 
(amb l‘anterior normativa, aquest circuit si que funcionava). 

 
15. Caldria una borsa de pisos adaptats, de compra i de lloguer. 

 
16. Programes de suport d‘accés a l‘habitatge digne (inventari en habitatges, borsa 

de pisos, etc.). 
  

17. Residències especials per a discapacitats físics (tipus habitatge, amb serveis 
compartits). 
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18. Construcció d‘apartaments independents amb serveis comuns, com poden ser: 

l‘assistència personal de cada discapacitat físic, servei d‘ajuda en la seva higiene 
personal, serveis de menjador, bugaderia, gimnàs, etc.  

(Tipus ―ARCADIAS‖ però que aquests apartaments no estiguin fora de Barcelona). 
 

19. Sensibilització i modificació dels estàndards en habitatge, de manera que 
l‘habitatge  de qualitat s‘identifiqui amb l‘habitatge accessible i sense barreres 
arquitectòniques. 

 
20. Necessitat de crear serveis per ajudar les persones amb discapacitats físiques, 

tenint en compte que les necessitats augmenten a mesura que la persona es fa 
gran.38 

 
21.    Personal preparat que pugui ajudar a les persones amb disminució física. 

 
 
CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 

Realitzar campanyes de sensibilització. 

PERQUÈ... 
 

Per prendre consciència de la problemàtica que pateixen els  
col·lectius vulnerables. 

HO HAURIA DE 
FER... 

El conjunt de la societat. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Xerrades, conferències, exposicions, etc. 
Formació d‘equips on estiguin representats els col·lectius 
vulnerables. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Denúncia del tema d‘accessibilitat a l‘habitatge, transports públics, 
centres públics, etc. 

PERQUÈ... 
 

Perquè no es compleix la normativa, moltes vegades obsoleta. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Els organismes públics i privats. 

COM S‘HAURIA DE 
FER ? 

Mitjançant la sensibilització i conscienciació de tots els estaments 
públics i privats. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Millorar les condicions d‘accés a l‘habitatge públic de protecció 
oficial en les modalitats de compra i lloguer. 

PERQUÈ... 
 
 

Per adequar-lo a les necessitats específiques del col·lectiu.  
No tenir més puntuació per patir disminució a la unitat familiar de 
convivència. Es planteja que la puntuació per accedir a un habitatge 
de protecció oficial hauria de ser independent de la unitat familiar de 
convivència per potenciar l‘autonomia d‘aquestes persones. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘administració competent. 
 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Modificar el decret d‘aquest any i assimilar la puntuació que a altres 
col·lectius se‘ls atorga, per manca d‘habitatge. 
Reconèixer el fet que, tot i tenir un habitatge de propietat, aquest no 
reuneix les condicions d‘accessibilitat /adaptació necessària. 

                                                           
38

 Una de les persones assistents es preguntava qui la cuidaria quan fos gran?   
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PROPOSEM... 
 
 

Reserva d‘habitatges: 
- Compliment de la quota de reserva  i/o millorar-la amb un augment 
de la quota i fent-la més oberta. 
- Evitar la desqualificació dels habitatges de protecció oficial i 
incrementar el termini d‘informació. 

PERQUÈ... 
 

Per augmentar el nombre d‘habitatges disponibles. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘organisme competent haurà d‘iniciar el circuit establert sobre la 
reserva d‘habitatges i facilitar-la als col·lectius, ja sigui persones 
individuals o jurídiques. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Pels mitjans d‘informació i comunicació existents. Per exemple, 
utilitzant la pàgina web del Departament de Política Territorial. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Crear una comissió que: 
- Faci el seguiment de les propostes que s‘han elaborat en aquestes 

jornades d‘‖Habitatge i discriminació‖. 
- Denunciï els problemes i deficiències que existeixen en aquest 

tema i respecte els diferents col·lectius. 
- Coordini els col·lectius afectats entre ells i amb les diferents 

administracions. 
- Promogui la recerca i estudi dels problemes existents. 
- Realitzi propostes de millora de la normativa. 

PERQUÈ... 
 
 

- Manca eficiència. 
- Dispersió de les entitats. 
- Manca de coordinació entre les administracions. 
- Incompliment de la normativa. 
- Manca de recerca. 
- Manca de subvencions i ajudes. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Una comissió  formada per tots els agents implicats. 

S‘HAURIA DE FER... Formant aquesta comissió. 
 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Solucions d‘urgència: Ajudes directes (fins el 100%) en instal·lació 
d‘ascensors i condicionament de l‘accessibilitat dels espais comuns 
de l‘habitatge 

PERQUÈ... 
 

És el problema més generalitzat, el que afecta a més usuaris amb 
limitacions. És una solució ràpida i amb poca inversió. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Gestió directa: l‘administració local (coneix la problemàtica i el 
territori). Tot i que el tema del finançament s‘hauria d‘estudiar. 

S‘HAURIA DE FER... Estudi de les sol·licituds segons les necessitats i el nivell econòmic. 
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APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI 
 
 

PROPOSTA 1 NOMBRE DE VOTS: 6 

PROPOSEM... 
 
 

Revisió i compliment exhaustiu de la normativa d‘accessibilitat a 
l‘habitatge, transports públics, centres públics, etc. 
Seguiment de l‘actuació.  

PERQUÈ... 
 

Per adequar-lo a les necessitats específiques i perquè no es 
compleix la normativa. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

- Organismes públics. 
- Organismes privats. 
- Comissió (veure proposta 3). 

S‘HAURIA DE FER... Revisió de la normativa actual d‘accessibilitat i seguiment del seu 
compliment. 

 
 

PROPOSTA 2 NOMBRE DE VOTS: 5 

PROPOSEM... 
 
 
 

Reserva d‘habitatges: 
- Compliment i/o millora de la quota de reserva amb un augment i 

fent-la més oberta. 
- Evitar la desqualificació dels habitatges de protecció oficial i 

incrementar el termini d‘informació. 

PERQUÈ... 
 

Per augmentar el nombre d‘habitatges disponibles. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘organisme competent haurà d‘iniciar el circuit establert sobre la 
reserva d‘habitatges i facilitar-la als col·lectius, ja sigui persones 
individuals o jurídiques. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Pels mitjans d‘informació i comunicació existents. Per exemple, 
utilitzant la pàgina web del Departament de Política Territorial. 

 
 

PROPOSTA 3 NOMBRE DE VOTS: 5 

PROPOSEM... 
 
 
 

Crear una comissió que: 
- Faci el seguiment de les propostes que s‘han elaborat en aquestes 

jornades d‘‖Habitatge i discriminació‖. 
- Denunciï els problemes i deficiències que existeixen en aquest 

tema i respecte els diferents col·lectius.  
- Coordini els col·lectius afectats entre ells i amb les diferents 

administracions. 
- Promogui la recerca i estudi dels problemes existents. 
- Realitzi propostes de millora de la normativa. 
- Faciliti assessorament a aquell qui ho necessiti (per exemple, 

arquitectes...). 

PERQUÈ... 
 
 
 

- Manca eficiència. 
- Dispersió de les entitats. 
- Manca de coordinació entre les administracions. 
- Incompliment de la normativa. 
- Manca de recerca. 
- Manca de subvencions i ajudes. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Una comissió  formada per tots els agents implicats.  

S‘HAURIA DE FER... Formant aquesta comissió. 
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PROPOSTA 4 NOMBRE DE VOTS: 2 

PROPOSEM... 
 

Millorar les condicions d‘accés a l‘habitatge públic de protecció 
oficial en les modalitats de compra i lloguer  

PERQUÈ... 
 
 
 

Per adequar-lo a les necessitats especifiques del col·lectiu. Per 
exemple, es planteja que la puntuació per accedir a un habitatge de 
protecció oficial hauria de ser independent de la unitat familiar de 
convivència per potenciar l‘autonomia de les persones d‘aquest 
col·lectiu. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Administració competent. 
 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Modificar el decret d‘aquest any, assimilant la puntuació que a altres 
col·lectius se‘ls atorga, per manca d‘habitatge. 
Reconèixer el fet que, tot i tenir un habitatge de propietat, aquest no 
reuneix les condicions d‘accessibilitat /adaptació necessàries. 

 
 

PROPOSTA 5 NOMBRE DE VOTS: 2 

PROPOSEM... 
 

Campanya de sensibilització permanent per superar les barreres 
humanes que encara existeixen. 

PERQUÈ... 
 

Per prendre consciència de la problemàtica que pateixen els 
col·lectius vulnerables, perquè existeix una discriminació envers 
aquest col·lectiu. 

HO HAURIA DE 
FER... 

El conjunt de la societat. 
 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Xerrades, conferències, exposicions, etc. 
Formació d‘equips on estiguin representats els col·lectius 
vulnerables. 
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GRUP DISCAPACITATS PSÍQUICS 
 
APORTACIONS PRIMERES :  
 
El debat d‘aquest grup va partir de l‘acord general dels seus membres en considerar 
que la realitat del mercat de treball fa difícil l'accés a l'habitatge. També constataven la 
necessitat de diversificar les ofertes per adaptar-se a les diferències de cada cas, que 
la pròpia casa sigui una opció, o que hi hagi habitatges tutelats. Les idees generades 
van girar entorn a cinc temes: 
 
1. Criteris d'accessibilitat en la construcció d'habitatges: 
- Que els edificis tinguin en compte el codi d'accessibilitat i les barreres 

arquitectòniques. 
- Que l'habitatge tingui accessibilitat per tot tipus de discapacitats, començant per 

l'accés al carrer i per la construcció del propi habitatge.  
- Construcció d'habitatges de protecció oficial amb prioritat a persones 

discapacitades. 
 
2. Accés a l'habitatge de lloguer: 
- Augmentar el parc d'habitatges protegits de lloguer, reservant un tant per cent per 

a persones amb discapacitat. 
- Crear ajuts personals que cobrissin el diferencial entre el preu real de l'habitatge i 

la capacitat de la persona. 
- Habitatge protegit de lloguer: amb avals d'institucions per contracte; subvencions 

oficials per als lloguers. 
- Afavorir l‘accés a pisos assistits, més enllà de les condicions de mercat. 
 
3. Suport als serveis assistencials: 
- Canviar el concepte d'habitatge dirigit al malalt mental: del pis familiar a l'habitatge 

compartit, pisos protegits, residències, etc. 
- Facilitar inversions per condicionar residències.  
- Moratòria per pagar els arrendaments d'edificis construïts i subvencions dignes 

d'aquest.  
 
4. Proximitat i entorn: 
- Que tinguin de forma gratuïta el suport humà a l'habitatge. 
- Donar facilitats perquè el malalt no s'allunyi del seu entorn familiar i social. Pisos 

de suport, per tal d'adaptar els recursos a les necessitats del pacient, en el seu 
propi entorn social, prop de la família, evitant l'allunyament i internament en centres 
lluny d'aquest entorn.  

- Fomentar la comunicació i la relació amb el veïnat, la comunitat, etc. Perquè sovint 
hi ha problemes amb els veïns, i l'entorn, que no volen habitatges tutelats al seu 
edifici. Els llogaters marxen i els propietaris tenen por que el pis perdi valor. 

 
5. Ajudes econòmiques directes: 
- Reduir incompatibilitats entre diferents tipus d'ajuts econòmics. 
- Augmentar els ajuts directes a persones en diferents conceptes. 
- Que els ajuts no penalitzin les pensions o que es pugui analitzar cas per cas 

(algunes lleis els redueixen al 70% del salari mínim). 
- Incrementar pensions per facilitar l'accés.  
- Ajuts directes a persones, a més de les pensions, que són molt baixes. Els diners 

poden servir per ajudar a pagar el lloguer, o per adaptar l'habitatge. 
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CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 
 

Creació d'un servei d'assessorament i gestió en defensa de les 
persones amb discapacitat en front el mercat immobiliari i els 
organismes implicats. 

PERQUÈ... 
 
 

Per garantir una millor atenció i oportunitat d'accés a l'habitatge: 
avalar la persona; assessorar-lo en la cerca de pis; tramitacions; 
assessorament legal; tràmits i ajuts oficials; mediació amb els veïns, 
serveis comunitaris, etc. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Comissió interdepartamental a nivell local: Institut Municipal de 
Disminuïts i Institut Municipal de l'Habitatge.  

S‘HAURIA DE FER... 
 

Creació del servei d'atenció personal a l'Institut Municipal de 
Disminuïts que centralitzés i acompanyés en tot el procés a la 
persona. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Intermediació i gestió de pisos.  

PERQUÈ... 
 

Per facilitar l'accés a l'habitatge. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Entitats no lucratives, associacions, etc. 
Suport econòmic de Benestar Social (Generalitat de Catalunya). 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Tenir en compte les necessitats dels diferents col·lectius. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Potenciar un nou concepte com és, fomentar l'ajut segons les 
necessitats individuals de les persones amb discapacitats 
psíquiques. 

PERQUÈ... 
 

Pel que fa a l'habitatge fins ara hi ha tres tipologies que engloben 
totes les persones. S'ha de tenir en compte les necessitats 
individuals per trobar el recurs més adient. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Qui valora les necessitats de la persona des de serveis socials. 
I les administracions (la que sigui) que proporcioni els recursos 
econòmics, assistencials, suport a l'allotjament, etc. (el que calgui). 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Valoració acurada de cada cas. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Mesures per facilitar l‘accés a l'habitatge. 

PERQUÈ... 
 

El discapacitat, per ell mateix, no disposa de les condicions. 

HO HAURIA DE 
FER... 

El tercer sector, contractat per l'Administració local a nivell de 
districtes. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Un sistema de consulta i informació per a la recerca de l'habitatge 
segons les necessitats dels discapacitats: residències, domicili 
propi, etc. 
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PROPOSEM... 
 

Mesures per facilitar l‘accés a l'habitatge. 

PERQUÈ... 
 

Per superar les resistències dels llogaters. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració autonòmica hauria de finançar el projecte; i 
l‘Administració local i el tercer sector gestionar-lo. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Sistema d'avals a través d'entitats que facilitin l'accés al lloguer. 

 
 

Aquestes primeres propostes giren entorn d‘un mateix tema: La creació d'un servei de suport per 
accés a l'habitatge, que parteixi d'una valoració de cada cas, que detecti les necessitats de cada 
persona, per després fer de mediador a l'hora de trobar aquest recurs. La valoració personal i la 
diversitat de recursos afavoriria una millor distribució i aprofitament de recursos. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Creació d'equips o serveis de suport a la persona en el seu entorn 
habitual (família, casa, barri, recursos, feina, etc.) 

PERQUÈ... 
 
 

Un cop garantit l'accés a l'habitatge cal assegurar el suport en 
aquells àmbits que pugui requerir: pròpia autonomia, gestió de la 
llar, participació al barri. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Associacions (tercer sector). 
Amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Donar finançament a projectes que vulguin donar aquest servei. 
Que el suport s'articulés en base a les necessitats individuals en els 
diferents moments de la seva vida, i no en base a uns models 
reduccionistes i limitadors. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

La proposta es planteja com a suport als discapacitats en el propi 
domicili, o llar independent. Més enllà del reduccionisme que 
s‘estableix en ingressar els discapacitats en residències o pisos 
tutelats. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Que els edificis nous tinguin en compte el codi d'accessibilitat i que 
es donin ajuts per tal que els edificis ja construïts puguin complir 
fàcilment la normativa. 

PERQUÈ... 
 

Considerem que tots els col·lectius han de tenir les mateixes 
oportunitats. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘Administració en general: la Generalitat a través del DOC, l'Estat a 
través del BOE, la Diputació i els ajuntaments. 
Col·legis professionals: arquitectes, advocats, etc. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Regular els decrets lleis de normativa d'habitatge contemplant totes 
les barreres arquitectòniques. I donar més subvencions. 

Observacions: La proposta pensa també en els altres discapacitats, i planteja una 
accessibilitat global, sense quotes.  

 

 

PROPOSEM... 
 

Habitatges compartits (pisos, residències, etc.). 
Suport a persones que necessiten viure en centres tutelats. 

PERQUÈ... 
 

Són més viables i faciliten l‘assistència. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Benestar Social i Sanitat. 
Patronat Municipal de l'Habitatge. 

S‘HAURIA DE FER... Programes de pisos assistits, creació de residències, ajuts a 
lloguers. 
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PROPOSEM... 
 

Intercanvi d'experiències a nivell europeu. 

PERQUÈ... 
 

Per tal de superar les discriminacions a nivell regional o estatal, que 
és un dels objectius de la UE. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Administracions locals i tercer sector. 
Suport de la UE. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Crear una xarxa d'entitats que donen serveis a favor dels 
discapacitats en el marc del programa "equal": estades de 
treballadors socials, jornades, treball de sensibilització política.  

Observacions: 
 

Proposta d‘àmbit europeu, més global.  

 
 
APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI: 
 
Les 5 propostes es plantegen de la següent manera: 
- La primera es un punt de partida, com a mediació per afavorir l'accés a l'habitatge. 
- Les mesures 2, 3 i 4 són formes de suport a aquesta diversitat d'opcions. 
- La mesura 5 es planteja de forma paral·lela, per fer un treball d‘àmbit europeu. 
 

PROPOSTA 1 NOMBRE DE VOTS: 6 + 1 + 1+ 1 = 939 

PROPOSEM... 
 
 
 

Crear un servei d‘assessorament i gestió en defensa de les 
persones amb discapacitat psíquica davant el mercat immobiliari i 
els organismes implicats, atenent les seves especificitats i 
necessitats individuals. 

PERQUÈ... 
 

Per garantir una millor atenció i oportunitat d‘accés a l‘habitatge, 
tenint en compte les necessitats de cada persona. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘ Administració local a través del treball interdepartamental (instituts 
municipals de l‘habitatge i de disminuïts). Generalitat  i tercer sector. 

S‘HAURIA DE FER... Creant un servei que: 
 - faci una valoració acurada de cada cas. 
 - avali la persona. 
 - assessori en la recerca de pis o del recurs adaptat a la seva 

necessitat. 
 - faci tramitacions (per adaptacions, ajuts, etc.) 
 - l‘assessori legalment. 
 - faci mediació amb els veïns, l‘entorn, etc. 

 

 

PROPOSTA 2 NOMBRE DE VOTS: 6 

PROPOSEM... 
 

Creació d'equips o serveis de suport a la persona en el seu entorn 
habitual (família, casa, barri, recursos, feina, etc.) 

PERQUÈ... 
 
 

Per tal d'assegurar el suport en aquells temes que calgui 
(autonomia, gestió de la llar, barri, etc.) als discapacitats que per les 
seves característiques poden viure en una llar pròpia. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Gestió a càrrec del tercer sector. 
Amb el suport econòmic de la Generalitat. 

S‘HAURIA DE FER... Donar finançament a projectes que vulguin donar aquest servei. 
Que el suport s'articulés en base a les necessitats individuals en els 
diferents moments de la seva vida, i no en base a uns models 
reduccionistes i limitadors. 

                                                           
39

 La proposta 1 és un intent d'unió de les 4 primeres propostes explicades anteriorment. La 
majoria dels participants  va mostrar més acord amb la primera proposta. Els vots són la suma 
de les 4 propostes. 
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PROPOSTA 3 NOMBRE DE VOTS: 4 

PROPOSEM... 
 

Aplicació dels codis d'accessibilitat a les noves construccions i 
adaptació a aquest codi dels habitatges ja construïts. 

PERQUÈ... 
 

Es considera que hi ha d'haver una igualtat total a l'hora d‘accedir a 
l'habitatge. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L'Estat i la Generalitat a través de legislació i amb suport econòmic. 
Gestió des de Diputació i ajuntaments. 
Implicació dels col·legis professionals (arquitectes, advocats, etc.) 

S‘HAURIA DE FER... Regular els decrets lleis en normativa d'habitatge contemplant totes 
les barreres arquitectòniques. 
Donar més subvencions. 

 
 

PROPOSTA 4 NOMBRE DE VOTS: 1 

PROPOSEM... 
 

Accions a favor dels habitatges compartits, ja siguin pisos o 
residències. 

PERQUÈ... 
 

Per donar-los més viabilitat i facilitar l‘assistència. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Els departaments de Benestar Social i de Sanitat. 
Patronat Municipal de l'Habitatge. 

S‘HAURIA DE FER... Creant programes de pisos assistits. 
Creació de residències. 
Ajuts a lloguers. 

 
 

PROPOSTA 5 NOMBRE DE VOTS: 1 

PROPOSEM... 
 

Intercanvi d'experiències a nivell europeu. 

PERQUÈ... Per tal de superar les discriminacions a nivell regional o estatal, que 
és un dels objectius de la UE. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les administracions locals i el tercer sector. 
Amb el suport de la UE. 

S‘HAURIA DE FER... Crear una xarxa d'entitats que donen serveis a favor dels 
discapacitats en el marc del programa "equal": estades de 
treballadors socials, jornades, treball de sensibilització política, etc.  
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GRUP IMMIGRACIÓ (I) 
 
APORTACIONS PRIMERES : 
 

1. És necessari canviar la Llei d‘estrangeria.40 
 
2. Acabar amb la inoperància burocràtica de la Delegació del Govern. ―Només cal 

donar una volta per l‘Estació de França per comprovar-ho‖41, pel que fa al tema 
de les llargues cues i el tracte que han de suportar els immigrants a la seva 
arribada al país per tramitar papers i fer altres gestions. 

 
3. Modificar les lleis vigents. Aquesta idea implica quelcom més que la modificació 

de la llei d‘estrangeria, comporta la modificació d‘altres lleis que repercuteixen 
en el tema de l‘habitatge. Això només és possible amb voluntat política. En el 
debat posterior, es va afegir la idea d’obrir el dret a vot als immigrants per tal  
que els polítics els tinguessin més en compte. Cal el dret a vot pels 
immigrants.42 

 
4. No discriminació de l‘Administració en l‘accés a l‘habitatge per la situació legal 

en els plans públics. Existència d‘una discriminació implícita als ―sense papers‖. 
El col·lectiu d‘immigrants que no té la seva situació al país regularitzada rep 
una discriminació implícita per part de l‘Administració, moltes vegades no 
considerada. 

 
5. A l‘Administració li cal més transversalitat en el tractament dels temes 

d‘immigració. 
 

6. Suport de l‘Administració a la creació i desenvolupament d‘habitatges en règim 
de cooperatives per a grups amb especials dificultats. 

 
7. Davant l‘escassetat de recursos les polítiques d‘habitatge haurien d‘aprofitar els 

recursos existents (habitatge buit, ...), obrir un procés de diàleg amb els actors 
necessaris, establir fórmules de premi o de sanció (a propietaris...) i 
promocionar la construcció i autoconstrucció de nous habitatges. 

 
8. Disminuir la pressió fiscal per als propietaris que posin els seus habitatges en 

el mercat de lloguer i augmentar la pressió fiscal per als que no ho facin. 
 

9. Promoure mesures per als pisos buits. 
 

10. Augmentar el parc públic d‘habitatges de lloguer i legislar sobre els pisos 
privats buits, per exemple, crear una  normativa que forci a posar al mercat el 
pis buit passat un termini de temps establert, amb subvencions i bonificacions 
als propietaris que marquin un preu per sota del de mercat. 

 
11. Rehabilitació i aval per part de les administracions (per la integració), donant 

garanties al propietari. Que l‘Administració faciliti la rehabilitació d‘edificis. 
 

12. Sensibilitzar a propietaris i veïns entorn del tema de l‘habitatge i de la seva 
escassetat. 

 

                                                           
40

 Aquesta idea va ser exposada per dos subgrups. 
41

 Comentari realitzat per un dels assistents al taller. 
42

 Matisació de l‘aportació original realitzada durant el debat. 
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13. Pla d‘acollida integral, amb habitatge (pisos, albergs,...) per a immigrants de 
recent arribada. Acollida temporal. 

 
14. Mediació, coordinació i sensibilització operativa amb els actors implicats. 
 

CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 

Un canvi i redistribució del finançament local. Una llei de 
finançament local que eviti ―l‘especulació‖ del sòl. 

PERQUÈ... 
 

Intentar abaratir el sòl i construir habitatge social. Si l‘ajuntament 
està millor finançat no necessitarà ―especular‖ amb el sòl. 

HO HAURIA DE 
FER... 

El Congrés de Diputats. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Aprovar una llei de finançament local. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 
 

Es va destacar que en moltes ocasions el finançament d‘un 
ajuntament prové de manera molt important de l‘especulació del sòl. 
Els ajuntaments necessiten aquests diners, si es busca una fórmula 
nova (creant una nova llei), és possible que es puguin construir més 
habitatges de protecció oficial amb el sòl públic. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Mediació amb propietaris: 
Sensibilització; mediació amb propietaris i veïns en general. 

PERQUÈ... 
 

Per treure les ―barreres‖ i reticències a l‘hora de llogar pisos. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració, el tercer sector i el sector privat. 

S‘HAURIA DE FER... Administració: Campanya institucional, avals, seguiment. Conèixer 
experiències positives. 
Tercer sector: mediació, seguiment. 
Sector privat: Col·laborar en la sensibilització. Possibilitat de 
denunciar. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Programa d‘accés a l‘habitatge: mediació – intermediació. 

PERQUÈ... 
 

Millorar l‘accés a l‘habitatge. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘Administració: cens de persones grans que viuen soles, borsa 
d‘habitatges. 
Tercer sector: coneix als seus barris els pisos que estan buits, 
coneix a les persones grans que viuen soles. (No són només un 
nom com en el cas de l‘Administració). 
Sector privat: atendre la demanda, acceptar el programa. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

El tercer sector passaria la informació a l‘Administració. Aquesta 
busca el propietari per explicar-li el programa i que aquest l‘accepti. 
El tercer sector fa el seguiment i la mediació. L‘Administració avala i 
garanteix el procés. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 
 

Aquesta proposta contempla dues actuacions: 
- Per una banda es planteja programes d‘accés a l‘habitatge 
compartint-lo amb gent gran que ja hi viu. És a dir, posar al mateix 
pis/casa una persona gran i  una altra persona. 
- Per l‘altra banda la posada en circulació de l‘habitatge buit a través 
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de la mediació amb els propietaris. 

 

PROPOSEM... Alliberar parc privat d‘habitatge. 
Afavorir l‘autoconstrucció. 
Rehabilitar habitatges. 
Permuta d‘habitatge. 
Compra i venda d‘habitatge de 2a. mà. 
Crèdits per a habitatges col·lectius. 
Convertir edificis dotacionals (com escoles desafectades,...) en 
habitatge de diferents tipologies. 

PERQUÈ... 
 

Perquè hi ha una mancança d‘habitatge. 
Funció social de l‘habitatge privat (que l‘habitatge privat compleixi 
una funció social). 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració, entitats col·laboradores, propietaris, llogaters i 
entitats bancàries. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Mesura normativa. Negociació i pacte. Mediació. Sanció i premis. 
Sensibilització. 

Observacions: 
aclariment del tècnic. 

Aquesta proposta incorporar petites propostes però s‘ha d‘entendre 
com una proposta molt exhaustiva per alliberar habitatge. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Un acord entre ajuntament, propietaris i usuaris per a la rehabilitació 
d‘habitatges i entrada en el mercat de lloguer. 
Implicaria la rehabilitació de l‘habitatge amb el suport municipal, a 
canvi d‘unes condicions de lloguer avantatjoses per a l‘usuari. 
També caldria un seguiment social dels usuaris per part de 
l‘ajuntament. 

PERQUÈ... Per augmentar el parc de lloguer d‘habitatges. I per millorar les 
condicions del lloguer: més econòmic, rehabilitat i en bones 
condicions. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració hauria de posar capital per a la rehabilitació, 
adjudicar l‘habitatge i fer el seguiment social. 
El propietari hauria de posar l‘habitatge a unes condicions pactades. 
L‘usuari hauria d‘acceptar el compromís del pacte i desenvolupar 
accions actives per a la integració social i la bona convivència. 

S‘HAURIA DE FER... Establir les condicions del suport per part de l‘Administració i posar-
se en contacte amb els propietaris. I establir els acords. 
Establir les condicions del pacte amb els usuaris. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Treure al mercat els pisos buits, ja siguin privats o públics. 
Construir habitatges públics de lloguer, individuals i col·lectius 
(compartits). 

PERQUÈ... 
 

Per augmentar l‘oferta i baixar els preus. 
Per augmentar l‘oferta i per obrir l‘accés a col·lectius amb dificultats. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració hauria de legislar, regular i fer complir la legislació. 
També hauria de ser l‘agent promotor de la rehabilitació. 

S‘HAURIA DE FER... Posar el pis al mercat passat un termini concret. 
Augmentar la fiscalitat dels pisos buits. 
Bonificar el preu sota mercat, i l‘Administració hauria d‘assumir la 
diferència. 
Bonificar els propietaris (l‘Administració) i assumir part de la 
rehabilitació. 
Reservar sòl per la construcció d‘habitatge públic. 
Cogestionar amb entitats privades, organitzacions socials de 
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l‘habitatge compartit, tutelat per a col·lectius amb dificultats. 

 

PROPOSEM... 
 

Treballar sobre els pisos buits. Detectar el parc d‘habitatge 
lliure/buit. 

PERQUÈ... 
 

Per poder-los posar a disposició dels col·lectius que actualment 
demanen pisos de lloguer. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració hauria de crear la normativa, estudiar els pisos; 
número, condicions, situació,... 
El tercer sector hauria de col·laborar aportant informació i 
intermediació. 
El sector privat (immobiliàries) haurien de donar informació. 

S‘HAURIA DE FER... - Estudi profund i sistemàtic per detectar els habitatges buits. 
- Establir normativa concreta i específica que reguli la possibilitat de 

disposar de l‘habitatge. (Mesures sobre la fiscalitat). 
- Accés de les persones als pisos a través d‘associacions o 

personalment. 

 
 

PROPOSEM... La derogació de la Llei d‘estrangeria. 
Agilitzar els tràmits burocràtics. 
Que l‘Administració compleixi les lleis sense discriminació per no 
tenir papers. 
Per tot això és necessària voluntat política. 

PERQUÈ... 
 

La Llei d‘estrangeria vulnera els drets de les persones immigrades. 
L‘Administració discrimina les persones sense papers. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració. 

S‘HAURIA DE FER... Derogar la llei i oferir recursos econòmics i humans. 
 

 
 

PROPOSEM... 
 

Canvi legislatiu en l‘accés a l‘habitatge i fiscalitat. 
Suprimir/derogar la Llei d ‗estrangeria. 

PERQUÈ... 
 

Per millorar les condicions de vida i benestar de les persones. 
Incrementar el parc de pisos de lloguer. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració hauria de realitzar els canvis i derogacions a 
proposta de la societat civil. La societat civil ha de denunciar la llei. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

L‘Administració: política educativa i política formativa. 
Tercer Sector: denuncies i mobilització, desobediència civil. 
Sector privat: ser permeable a les propostes de millora. 

 

 

PROPOSEM... Revisió i reforma de la Llei d‘estrangeria. 
Agilitzar els tràmits burocràtics de l‘Administració 

PERQUÈ... 
 

La pròpia Administració discrimina a través de l‘art. 21.2 de la Llei 
d‘estrangeria, que alhora, legitima la discriminació de l‘immigrant 
per part de població civil (per no donar feina, no llogar pisos, etc.). 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

S‘haurien de realitzar els canvis pertinents que garantirien la no 
vulneració dels drets humans bàsics i la garantia de la no existència 
de ciutadans de Primera i de Segona. 
Pressió social i desobediència civil a la llei d‘estrangeria. 
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APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI43 
 
 

PROPOSTA 1  

PROPOSEM... 
 

Una nova llei de finançament local que impliqui una redistribució del 
finançament local. Una llei que eviti ―l‘especulació‖ del sòl. 

PERQUÈ... 
 

Si l‘ajuntament està millor finançat no necessitarà especular amb el 
sòl i podrà construir habitatge social. 

HO HAURIA DE 
FER... 

El Congrés de Diputats. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Aprovar una llei de finançament local. 

 
 

PROPOSTA 2  

PROPOSEM... 
 

Programa de mediació i sensibilització: 
Mediació amb propietaris i veïns en general. 
Intermediació entre les parts implicades. 

PERQUÈ... 
 

La intermediació és fonamental en el context de la immigració. 
Cal millorar l‘accés a l‘habitatge. 
Cal treure ―barreres‖ i reticència a l‘hora de llogar pisos. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració, entitats que coneguin els habitatges, persones del 
territori i propietaris. 

S‘HAURIA DE FER... Un cens de persones grans que viuen soles (Borsa d‘habitatges). 
Una campanya institucional, avals, seguiment. 
El tercer sector hauria de fer la mediació i el seguiment. 
Cal sensibilitzar els propietaris. 
Tenir la possibilitat de denunciar. 
Conèixer experiències positives. 

 
 

PROPOSTA 3  

PROPOSEM... 
 
 

Alliberar habitatges: 
- Detectar i treure al mercat habitatges buits, privats i públics. 
- Afavorir l‘autoconstrucció . 
- Rehabilitar habitatges. 
- Permuta d‘habitatges. 
- Convertir edificis dotacionals en habitatges. 

PERQUÈ... 
 
 

Si hi ha més habitatges, hi ha menys possibilitat de discriminació. 
Actualment hi ha una mancança important d‘habitatge. Cal 
augmentar el parc de lloguer i millorar les condicions de lloguer. És 
necessari abaixar preus i facilitar l‘accés a col·lectius amb dificultats. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les administracions haurien de fer les normatives, fer un estudi de 
la situació dels pisos, fer complir lleis, promocionar, etc. 
Tercer sector: hauria de col·laborar, donar informació i fer mediació. 
Les immobiliàries poden donar informació. Implicar entitats 
bancàries. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Estudi profund de la situació dels habitatges. 
Portar els habitatges buits al mercat (si no augmentar la fiscalitat). 
Establir normatives concretes i específiques, mesures de fiscalitat. 
Fomentar l‘accés de persones a habitatges a través d‘associacions. 
Negociació i pacte. Mediació i sensibilització. Sanció i premis. 

                                                           
43

 En aquest cas no va realitzar una valoració de les aportacions consensuades per manca de 
temps. 
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Reservar sòl públic per a la construcció d‘habitatge públic. 
 

PROPOSTA 4  

PROPOSEM... 
 
 
 

Revisió / reforma / derogació de la Llei d‘estrangeria. 
Agilitzar els tràmits burocràtics. 
Dret a vot per al col·lectiu immigrant. 
Voluntat política. 

PERQUÈ... 
 
 

La llei d‘estrangeria vulnera els drets de les persones, 
institucionalitza la discriminació de la pròpia Administració, 
legitimant la discriminació de l‘immigrant. És necessària la seva 
derogació per millorar les condicions de vida dels immigrants. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració. I la  societat civil hauria de denunciar l‘actual 
situació.  

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Una política educativa i informativa. 
Canvis per garantir la no existència de ciutadans de Primera i de 
Segona. 
Pressió social, desobediència civil. 
Denúncies i mobilització. 
El sector privat hauria de ser permeable a les millores. 

Observacions; 
aclariments del 
tècnic, etc. 
 

En aquesta proposta no hi ha hagut consens final, es donaven dues 
posicions: una posició defensava modificar la llei (no abolir-la) i 
l‘altra posició defensava derogar-la i suprimir-la. La gent que volia 
canviar-la argumentava que si s‘abolís la llei se n‘hauria de crear 
una altra (és necessari regular el tema de la immigració), a part el 
procés seria molt llarg. La gent que volia abolir-la (derogar-la) creia 
que la millor opció era la desobediència civil immediata. 
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GRUP IMMIGRACIÓ (II):44 
 
APORTACIONS PRIMERES: 
 
 

1. En primer lloc cal destacar les propostes d‘aquest grup, que van girar entorn a 
qüestions generals de la regulació del dret constitucional a un habitatge digne: 

 
- Així, primerament, es va comentar la necessitat de desenvolupar el dret 

constitucional a un habitatge digne a través de la llei. S‘apuntava la 
necessitat de modificar la normativa vigent que regula el mercat de l‘habitatge 
per fer-lo més assequible a la majoria de la població. Un cop es garantís 
l‘accés a la majoria caldria assegurar un habitatge a aquelles persones que 
no arribin als mínims que un nou marc regulador del mercat de l‘habitatge 
podria establir, tot tenint en compte les condicions mínimes que caldrien per 
accedir a un habitatge protegit. 

 
- Es va destacar que les administracions públiques haurien d‘adonar-se que 

l‘habitatge, igual que la sanitat, l‘ensenyament o la ocupació, és un dret bàsic 
que requereix de polítiques claus de l‘estat del benestar que han de tenir 
entitat organitzativa i pressupostària pròpia. Cal que les administracions 
deixin de considerar Benestar Social com un ―calaix de sastre‖. 

 
- En aquest sentit també van haver-hi aportacions que intentaven incidir en el 

concepte de propietat enfront del de sòl i habitatge: per aquest motiu es 
plantejava la necessitat de canviar la regulació que afecta l‘habitatge. Es 
proposava la creació d‘incentius i/o càrregues i gravaments, tant fiscals com 
administratius, en la línia de sancionar o premiar el lloguer d‘habitatges 
enfront de la desocupació d‘aquests. O gravar el sòl per a ús comercial. 

 
- Una altra aportació que intenta incidir en el concepte de propietat davant del 

de sòl i habitatge és incrementar la regulació del mercat de l‘habitatge: des 
dels preus, fins a les condicions de l‘habitatge, passant per algunes 
obligacions dels propietaris.  

 
- Alguns membres del grup van destacar en referència a aquesta proposta que 

aquestes reformes han de preveure els riscos concrets propis d’una política 
punitiva i reguladora.45 

 
2. En segon lloc, s‘apuntaven altres qüestions relacionades amb la condició de 

ser immigrant i la llei. Així, hi havia qui apuntava la necessitat de reconèixer els 
drets polítics bàsics dels immigrants per tal que les persones immigrades 
puguin gaudir del dret a l‘habitatge. 

 
3. En tercer lloc, es van destacar les actuacions que s‘haurien de portar a terme 

de manera general, més enllà de l‘habitatge, perquè els immigrants poguessin 
viure d‘una manera menys traumàtica la seva situació. En aquest sentit, es va 
apuntar la necessitat d‘impulsar campanyes de sensibilització i mediació entre 
la ciutadania autòctona i als nouvinguts. Aquestes campanyes haurien d‘incidir 
en la convivència i l‘habitatge. 

 

                                                           
44

 Degut a la gran quantitat de persones interessades en treballar el tema de la immigració es 
va optar per realitzar dos grups, perquè fer grups de treball amb més de quinze persones 
hauria limitat molt la participació dels assistents.

  

45
 Aquesta matisació a la proposta es va realitzar durant el debat del grup. 
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4. Respecte a l‘habitatge, es van apuntar un seguit de qüestions per intentar no 
només incidir en l‘accés de la població immigrant a un habitatge sinó de tota la 
població en general. Així, en primer lloc, es destacava la necessitat de realitzar 
una política pública d‘habitatge potent. 

 
- De manera que es respongui als problemes de la demanda d‘habitatge social 

i no a l‘oferta. És a dir, que el volum de pisos protegits no depengui de les 
crisis cícliques del mercat de la construcció, que quan travessa mals 
moments té més interès per construir pisos de protecció oficial que quan 
l‘economia va bé. 

 
- Aquesta política d‘habitatge ha d‘arribar a tothom, respectant així el ―dret 

social universal‖ de manera que no estigui lligat a la nacionalitat/ciutadania 
europea ni als recursos econòmics dels quals es disposi. 

 
- S‘hauria d‘assegurar un parc públic d‘habitatge de lloguer, perquè el que s‘ha 

de potenciar és el dret a l‘habitatge, no a la propietat privada. 
 

5. Respecte a intervencions vinculades amb els immigrants més enllà de 
l‘habitatge, es va proposar la creació d‘una oficina d‘acollida des d‘on es 
facilités tota aquella informació que puguin necessitar les persones immigrants: 
aspectes legals, de salut, d‘habitatge, de formació, etc. 
 

6. Mentre que de manera més concreta en relació a l‘habitatge es va proposar la 
creació d‘una residència-centre d‘acollida com un espai de pas transitori per als 
que arriben. Aquest centre hauria de tenir ―format‖ de pis. 

 
7. Una altra qüestió que es va tractar durant el debat inicial, feia referència a la 

manera en com s‘hauria d‘implementar la política d‘habitatge. En aquest sentit, 
es va apuntar la necessitat de destinar-hi més recursos socials i econòmics, 
però també es destacava el fet que s‘havien de gestionar de manera 
coordinada entre totes les administracions i les diferents entitats. 

 
8. Un altre aspecte que es va considerar rellevant és la necessitat d‘una 

intermediació de les institucions socials per treballar el tema de l‘habitatge. 
 
 
CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 

Desenvolupar el dret constitucional a un habitatge digne. 

PERQUÈ... 
 

Actualment és un dret sense reglamentació normativa de manera 
que no es facilita l‘exercici del dret. 

QUI HO HAURIA DE 
FER? 

Això s‘hauria d‘impulsar des del mateix Parlament de l‘Estat. 

S‘HAURIA DE FER... S‘hauria de realitzar una proposta de llei que regulés l‘accés a 
l‘habitatge. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

Aquesta proposta va ser el marc de referència del qual partien tots 
els assistents del grup, i tenia un ampli consens, i així es va reflectir 
durant el debat. 
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PROPOSEM... 
 

Augmentar la regulació del mercat de l‘habitatge per afavorir l‘accés 
de la població al mateix. 

PERQUÈ... Per així minimitzar la desigualtat d‘oportunitats entre tota la 
població, incidint en la inferioritat del poder adquisitiu dels col·lectius 
discriminats enfront dels propietaris. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Això correspon al poder legislatiu, però requereix d‘una 
coresponsabilització de la societat civil i un consens entorn d‘uns 
valors ètics i ideològics concrets. 

S‘HAURIA DE FER... S‘haurien de regular els preus, i estandarditzar les condicions dels 
pisos en funció d‘uns barems. 
També s‘hauria de gravar i sancionar fiscal i administrativament la 
tinença de pisos desocupats, la degradació d‘habitatges, etc. 
O incentivar el lloguer de pisos fent, per exemple, que els 
propietaris puguin desgravar un pis llogat. 
S‘hauria de potenciar les inspeccions de l‘Estat de les propietats 
immobiliàries (ús real/efectiu, manteniment i millores). 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

Aquesta proposta també va ser força compartida per tots els 
assistents, tot i que es va fer alguna matisació sobre el fet que 
també s‘han de tenir en compte els interessos dels propietaris. 

 
 

PROPOSEM... Cal modificar el concepte de polítiques públiques en relació a 
l‘habitatge. Això vol dir: 
- Condicionar la política d‘habitatge a les necessitats de la 

demanda i no de l‘oferta. 
- Potenciar el lloguer en detriment de la propietat. 
- Imposar mesures fiscals que gravin les propietats que no 

compleixen amb la funció social de l‘article 47 CE. 
- Cal una política pública d‘habitatge amb entitat i pressupost 

propi, que no depengui exclusivament de ―Benestar Social‖. 

PERQUÈ... 
 

Perquè l‘habitatge ha de ser un pilar fort de l‘estat del benestar, 
juntament amb la sanitat, l‘ensenyament i l‘ocupació. 
En segon lloc, perquè cal canviar la visió de l‘habitatge 
exclusivament com una propietat.  
A més l‘habitatge públic ha de ser per a tothom, amb independència 
de la nacionalitat o el nivell d‘ingressos de la persona. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Això ho ha de fer l‘Administració Pública amb el tercer sector per 
així evitar caure en polítiques de discriminació positiva gràcies a la 
complicitat social. 

S‘HAURIA DE FER... És necessària una pressió política i una conscienciació de 
l‘habitatge com a pilar de l‘estat del benestar. 
Per això cal la implicació de l‘Administració i el tercer sector i 
modificar la regulació vigent. 

Observacions: 
 

Hi havia força consens en el grup en relació amb aquesta proposta. 
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PROPOSEM... 
 

Una proposta general per millorar la situació dels immigrants és la 
modificació de la Llei d‘estrangeria, de manera que: 
- Drets socials per a tothom que estigui a Espanya. 
- Drets polítics per a tothom que estigui mínimament arrelat a 

Espanya o amb intenció d‘estar-ho. 
- Establir mecanismes per reduir al mínim situacions d‘irregularitat 

administrativa (indocumentació). 

PERQUÈ... 
 

Calen drets polítics per als immigrants, perquè sense aquests no hi 
haurà drets socials. 
I perquè l‘Administració ha de vetllar per a totes les persones que 
estan sota el seu emparament. Cal evitar la creació de ciutadans de 
primera i de segona.  

HO HAURIA DE 
FER... 

Això ho ha de portar a terme l‘Administració amb el suport del tercer 
sector. 

S‘HAURIA DE FER... Cal el dret a vot de la població immigrada en les eleccions 
municipals. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

Aquesta proposta que afecta al col·lectiu immigrant de manera 
genèrica també va tenir força consens, i es considerava una qüestió 
prèvia i necessària que afecta a la seva situació en tots els sentits. 

 

 

PROPOSEM... 
 

Necessitat d‘augmentar la inversió pública en matèria d‘habitatge. 

PERQUÈ... 
 

Per evitar conflictivitat. 

HO HAURIA DE 
FER... 

La despesa hauria de ser assumida per l‘Administració, però la 
implementació hauria de comptar amb el tercer sector perquè té 
experiència i rendibilitzar més els recursos. 

S‘HAURIA DE FER... S‘hauria de comptar amb els recursos de les diferents 
administracions i del sector privat (caixes, bancs, financeres, 
multinacionals, ONG‘s, etc.) 
Caldria fer campanyes publicitàries per donar a conèixer les coses 
que es fan. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

La necessitat d‘augmentar la despesa pública en polítiques 
d‘habitatge també tenia el suport de tots els assistents. De fet es 
considera una de les qüestions bàsiques junt a les modificacions 
legals. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Promoure i incentivar el parc públic d‘habitatge social de lloguer. 

PERQUÈ... 
 

Per així facilitar l‘accés a un habitatge a aquelles persones que 
queden fora de les possibilitats que ofereix el mercat per qüestions 
econòmiques. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Bàsicament ho hauria de porta a terme l‘Administració Municipal, 
 però amb el suport de la resta d‘administracions. 

S‘HAURIA DE FER... En primer lloc, caldria dotar de més competències a l‘Administració 
Local. 
En segon lloc, s‘hauria de dotar l‘Administració Local dels recursos 
necessaris per fer front a aquestes polítiques. 
Després cal regular les condicions d‘accés per sota del mercat 
lliure. Per exemple, fent pagar un tant per cent (30%) dels ingressos 
de la persona, o subvencionar fins el preu de cost. 
Potenciar la rehabilitació d‘habitatges. 
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PROPOSEM... 
 

Generar oportunitats a l‘accés d‘un habitatge de lloguer. 

PER QUÈ... 
 

Perquè amb l‘actual inestabilitat laboral i el desequilibrat mercat de 
l‘habitatge de lloguer moltes persones no poden accedir a un 
habitatge. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Aquesta tasca hauria de córrer a càrrec de l‘Administració Pública 
perquè és l‘única amb capacitat per fer una inversió tan important. 
Mentre que les iniciatives socials haurien d‘anar encaminades a la 
sensibilització dels veïns i veïnes i de la població immigrant.  

S‘HAURIA DE FER... S‘hauria de crear una borsa d‘oferta de pisos de lloguer amb un 
criteri que afavorís la igualtat d‘oportunitats. 
Caldria disposar d‘infrastructures de propietat pública. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

Aquesta proposta va tenir el suport de tot el grup, i el debat es va 
generar entorn a com s‘afavoria la igualtat d‘oportunitats sense 
caure amb un abús dels recursos públics per part d‘algunes 
persones. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Crear un punt d‘informació bàsic per als immigrants. 

PERQUÈ... 
 

Amb l‘objectiu d‘orientar els nouvinguts en aspectes legals, de 
formació, d‘ocupació, d‘habitatge i de sanitat. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Cada administració hauria de responsabilitzar-se del seu àmbit o 
competència amb la col·laboració del tercer sector. 

S‘HAURIA DE FER... S‘hauria de plantejar un punt d‘informació com una finestra única 
amb capacitat de donar resposta a les necessitats de les persones, 
i en cas que fos necessari, amb capacitat de mediació. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

Aquesta aportació va ser ben valorada pels assistents si bé van 
destacar que ja existeixen aquests tipus de punts d‘informació i 
assessorament però que en molts casos no funcionen a causa de la 
manca de recursos. 

 
 

PROPOSEM... 
 

Crear una casa d‘acollida o alberg per a immigrants nouvinguts al 
país i que no tenen on anar. 

PERQUÈ... 
 

Perquè en molts casos els immigrants arriben sense recursos i han 
de viure al carrer, i en aquestes circumstàncies és molt difícil tenir 
les condicions mínimes de sanitat, higiene, i això dificulta la seva 
integració i les possibilitats de trobar feina. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Això ho haurien de realitzar els serveis socials de l‘Administració 
Pública. 

S‘HAURIA DE FER... L‘Administració Pública hauria d‘invertir recursos per fer i dotar 
aquests albergs d‘acollida. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

El debat dintre el grup respecte aquesta aportació va girar entorn de 
com es podria fer perquè aquest alberg tingués un caràcter 
transitori, de manera que fos el primer recurs de la persona 
nouvinguda però que no perpetués la seva estada.  
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PROPOSEM... Fomentar iniciatives d‘intercanvi generacional i cultural com 
l‘experiència de ―viure i conviure‖, però compaginant no tant la 
joventut amb la gent gran com la gent gran amb immigrants. 

PERQUÈ... 
 

Perquè així es podria fer front tant als problemes per trobar un 
habitatge dels immigrants com el fet de trobar gent gran sola. I així 
es fomentaria la interculturalitat i la convivència. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Un projecte d‘aquestes característiques es pot portar entre el tercer 
sector i l‘Administració creant espais de  corresponsabilització. 

S‘HAURIA DE FER... Aquest tipus de projectes han de tenir en compte la necessitat de 
les persones de tenir una xarxa cultural pròpia per alleugerir el 
desarrelament i la homogenització cultural. En aquest cas també 
caldria conèixer les característiques i necessitats de cada cultura. 
Per això cal una important tasca de mediació de les comunitats de 
veïns o barris. 

Observacions; 
aclariments del tècnic, 
etc. 

Aquesta proposta es va considerar poc viable per les possibles 
reticències de la gent gran per tenir un immigrant a casa. Però 
també pel fet que això podria acabar convertint-se en un 
mecanisme per contractar ―minyones‖ a baix preu. 

 
 

PROPOSEM... Respecte a la manera com s‘han de portar a terme aquests tipus 
d‘iniciatives, es va proposar de potenciar el paper de les entitats 
socials com intermediaris per garantir una bona convivència entre 
propietari, llogater i veïns. 

PERQUÈ... 
 

Perquè alguns veïns i propietaris tenen prejudicis amb la població 
immigrada, alguns d‘ells per experiències negatives puntuals.  

HO HAURIA DE 
FER... 

La mediació hauria d‘implicar institucions socials, administradors de 
finques, propietaris, persones immigrades i  veïns. 

S‘HAURIA DE FER... Caldria plantejar un seguiment de la inserció social dels immigrants 
i fer campanyes de sensibilització i informació, així com difondre les 
bones experiències. 

 
 
APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI46 
 
 

PROPOSTA 1  

PROPOSEM... 
 
 
 

Que totes les persones tinguin els mateixos drets. Per tant, 
modificar la Llei estrangeria. 
Drets socials per a tothom que està a Espanya. 
Dret polític de tots els habitants d‘un municipi. 
Establir mecanismes per reduir al mínim les situacions d‘irregularitat 
administrativa (indocumentació). 

PERQUÈ... 
 
 

Perquè totes les persones haurien de tenir els mateixos drets 
independentment del seu origen. 
Els drets polítics són imprescindibles per a la condició de ciutadania 
i per accedir als drets socials. 
Per què les polítiques públiques han d‘estar dissenyades per a totes 
les persones que estan sota el seu emparament. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Bàsicament l‘Administració Pública, en cadascun dels seus diferents 
nivells, en funció de les seves competències. 

S‘HAURIA DE FER... Dotant de vot totes les persones que viuen en un municipi i canviant 
la legislació vigent. 

                                                           
46

 En aquest grup no es va realitzar una valoració de les propostes consensuades perquè hi 
havia un consens absolut. 
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PROPOSTA 2  

PROPOSEM... 
 

Desenvolupament del dret constitucional a un habitatge digne. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Actualment és un dret sense reglamentació de manera que no es 
garanteix l‘exercici d‘aquest dret. Cal minimitzar la desigualtat 
d‘oportunitats per accedir a un habitatge. 
Per què l‘habitatge ha de ser un pilar fort de l‘estat del benestar, 
juntament a la sanitat, l‘educació i l‘ocupació. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

Haurien de ser els parlamentaris estatals com a responsables de la 
legislació vigent. Però perquè el Parlament porti endavant una 
proposta d‘aquestes característiques només és possible amb la 
voluntat i la pressió de la societat civil. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Modificant la llei de manera que es garantís l‘accés a l‘habitatge 
recollint a l‘hora els interessos de tots els sectors (ciutadans, 
empreses, propietaris). Cal regular el mercat de l‘habitatge. 
- Regular preus. 
- Garantir les condicions dels habitatges. 
- Gravar i sancionar fiscal i administrativament la tinença de pisos 

desocupats (que no compleixin amb la funció social, art. 47 CE). 
- Que els propietaris desgravin els pisos que estiguin llogats. 

 
 

PROPOSTA 3  

PROPOSEM... 
 

Promoure i incrementar el parc d‘habitatge públic de lloguer, tot 
potenciant la rehabilitació d‘habitatges. 

PERQUÈ... Per poder garantir el dret a l‘habitatge d‘aquelles persones que 
queden fora de les possibilitats del mercat de l‘habitatge ―regulat‖.  

HO HAURIA DE 
FER... 

Ho haurien de fer les administracions públiques en els seus tres 
nivells. Però cedint la implementació final a l‘Administració Local. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

En primer lloc cal augmentar els recursos que es destinen a 
polítiques d‘habitatge. 
Cal dotar de competències i recursos a l‘Administració local. 
Cal regular les condicions d‘accés d‘aquests habitatges públics de 
les persones que no poden accedir als habitatges del mercat 
―regulat‖. Exemple: que les persones paguessin un 30% dels seus 
ingressos, o que les administracions subvencionin fins el preu de 
cost. 

 
 

PROPOSTA 4  

PROPOSEM... 
 

Crear un punt d‘informació i assessorament bàsic per a immigrants. 

PERQUÈ... 
 

Per així poder orientar als nouvinguts respecte qüestions bàsiques: 
aspectes legals, sanitat, formació, habitatge, etc. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració Pública amb el suport del tercer sector. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

S‘hauria de fer mitjançant una sola finestreta amb capacitat per 
derivar a cada lloc on es pogués atendre aquelles necessitats que 
no es poden satisfer des d‘un punt d‘informació.  
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PROPOSTA 5  

PROPOSEM... 
 

Fomentar campanyes de sensibilització dirigides als autòctons, 
potenciant la bona convivència i els valors de la interculturalitat. 

PERQUÈ... Per educar la ciutadania en els valors de la interculturalitat i evitar 
les actituds xenòfobes o de rebuig. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Les administracions han de destinar-hi recursos però és fonamental 
el paper de mediació del tercer sector a través d‘entitats implicades 
en el tema. També cal implicar el sector privat (administradors de 
finques, propietaris, etc.) 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Potenciar la tasca que ja realitzen algunes entitats. 
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GRUP POLIPATOLOGIES 
 
APORTACIONS PRIMERES:  
 
1. Proposta preventiva: 
- Treball en la franja de vulnerabilitat, treball preventiu. Què fem amb les persones?  
- Treball de sensibilització (entitats privades i públiques). 
- Promoció pública d‘habitatge. Cal una política d‘habitatge realment social. 
- Ajuts i suport al llogaters. Què fem? Què tenim ara? 
- Ajuts i suport a la rehabilitació? 
- Cal un bon servei d‘acollida als immigrants, un servei específic amb xarxa de 

recursos per a ells. 
 
2. Allotjament: 
Recursos d‘allotjament per a persones sense llar. La proposta consisteix en dos 
recursos que se sumen: 
Exemple:  

1) 2700 persones sense llar a la ciutat , si el 60% estan allotjats en pisos, son 1620 
places (suposant 4 persones per pis). Això vol dir 405 pisos. 
405 pisos, a 600 euros/mes, fan un total de 4‘9 milions d‘euros. 

2) 350 persones amb malalties mentals. 
200 places per 60 euros per persona i dia, fan un total de 4.4 milions d‘euros.  

3) En les persones treballadores: si els cost aproximat per persona sense llar és de 
945 euros persona a l‘any, per 2700 persones sense llar, fan un total de 2.5 
milions en professionals. 

- Això fa un total de: 4.9+4.4+2.5= 11.8 milions d‘euros. 
 
3. Recursos per a la inclusió: 

- Empreses d‘inserció sociolaboral. 
- Tallers ocupacionals. 
- Renda bàsica universal (no el PIRMI) 
- Pisos tutelats, amb diverses categories de tutelatge: 
- Pisos per autonomia 
- Pisos tutelats 
- Pisos protegits 
- Cal augmentar l‘atenció diürna i el treball al carrer, per fer una bona presa de 

contacte i detecció de casos. 
Es destacava el fet que quan parlem de persones sense llar sempre es fa 
referència a “On passaran la nit?” però es deia que tant important com la nit és 
l’atenció durant el dia, perquè el dia és molt llarg. 

- Cal un equip interdisciplinar (psiquiatres, treballadors socials...), un dispositiu 
d‘atenció a malalts mentals al carrer. 

  
4. Creació de recursos d‘habitatge de baixa exigència per a la població que mai no 

podrà ser autònoma i de temporalitat indefinida. 
Per recurs de baixa exigència s’entén que no hi ha contrapartides o que si n’hi ha 
no són les que ara s’exigeixen per estar en un allotjament. S’entén que hi ha 
persones que no canviaran els seus hàbits i que també calen recursos per a ells. 
Respecte a demanar una temporalitat indefinida, es considera que la majoria de 
persones necessiten d’un procés llarg i lent per tal de poder veure resultats, i que 
per tant amb tres mesos d’estada en un recurs d’aquest tipus no s’aconseguia res. 

 
5. Creació de diferents tipus d‘habitatge  (albergs, pisos tutelats, pisos pont...) que 

permetin a les persones utilitzar un circuit de recursos, depenent de la intensitat 
de tutelatge que necessitin. 
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6. Creació de més pisos de protecció oficial i de més facilitats d‘accés. 
 
7. Aquests col·lectius poden disposar d‘espais adequats a la seva situació personal 

(centres de dia, pisos, etc.) a través de la implicació dels diferents actors. 
 
8. Exigir a l‘Administració que implementi els recursos necessaris perquè les 

persones que pateixen exclusió social poden accedir al dret a un hàbitat digne. 
 
9. Educació per al coneixement, per evitar la discriminació. 

Es destaca que l’educació en el coneixement és necessària, tenint en compte el 
gran desconeixement que existeix de tots els col·lectius subjectes de  
discriminació. En ocasions aconsegueixen un local, pis,... però no es poden portar 
a terme els projectes per oposició veïnal, dels feligresos d’una parròquia, etc.   

 
10. Cal la captació de producte immobiliari a través de diferents mitjans:  

- El mercat immobiliari convencional: operadors, institucions, agents immobiliaris i 
premsa. 

- Departaments d‘urbanisme: que facilitessin els expedients de disciplina i les ordres 
d‘execució. 

- El cadastre. 
- Els serveis socials. 

Es tracta de detectar pisos en males condicions, en estat ruïnós, obsolets o 
abandonats, a partir d‘aquests agents. 

 Sistema d‘adquisició: arrendament, cessió d‘ús, usdefruit, compra. 
Amb aquest edificis o pisos es faria una nova construcció o es rehabilitarien, 
sempre adaptant-los a les necessitats de cada col·lectiu. 

 Finançament de: Infrastructura: obres i mobiliari. Explotació. 

 Possibilitats:  
- A través de subvencions. 
- Amb capital privat (mercat financer, particulars). 
- Autofinançament (quotes als beneficiaris). 

  
 
CONCRECIÓ DE PROPOSTES: 
 
 

PROPOSEM... 
 

Xarxa d‘equipaments d‘habitatge amb diferents graus de tutelatge 
en funció de la situació de cada persona. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Perquè actualment hi ha mancança absoluta de recursos 
d‘habitatge per aquest tipus de població. 
Perquè cada persona necessita un tipus de suport i cobertura 
diferent, depenent de la seva situació i procés personal. 
Perquè es necessari un procés d‘adequació abans d‘accedir a un 
pis de lloguer. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

Cessió d‘habitatge públic. 
Gestió des de lo públic i lo privat. 
L‘Administració: mesures fiscals que facilitin el mercat d‘habitatge. 
Administració/tercer sector: tasca de conscienciació i informació 
ciutadana. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Pisos tutelats: possibilitat de treballar l‘adquisició d‘hàbits.  
Pisos protegits: Amb un suport de treballadors socials. 
Pisos pont: per a persones autònomes que surten d‘algun centre 
residencial. 
Aparthotel: com a substitut de les pensions actuals.  
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PROPOSEM... 
 

Xarxa adequada per a l‘atenció i per a la inclusió social. 

PERQUÈ... 
 

Mitjançant un acompanyament personal adequat arribar a 
aconseguir o recuperar els ―drets‖ de ciutadania 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració hauria de ser la responsable de garantir tot el 
procés, acompanyada de la implicació dels tres sectors. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Amb treball de detecció al carrer, centres de baixa exigència, pisos 
tutelats, pisos protegits, pisos compartits; per aconseguir la plena 
autonomia i autoestima. Amb dotació pressupostària, de la qual un 
60% aniria a l‘atenció i un 40% a  la prevenció.  

 
 

PROPOSEM... 
 

Tenir una borsa de producte immobiliari (majoritàriament 
habitatges). 

PERQUÈ... 
 
 

Per la manca d‘aquest producte en el segment de població exclòs. 
Perquè no podem esperar que el mercat resolgui la situació,  cal la 
creació d‘operadors immobiliaris del tercer sector. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Operadors socials del tercer sector amb el suport i la direcció del 
procés per part de l‘Administració. 

S‘HAURIA DE FER... Accés a dades de: edificació de finques poc valorades, finques en 
mal estat, expedients de disciplina, o ordres d‘execució... 

 

 

PROPOSEM... 
 

Sensibilització i prevenció comunitària. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Perquè és necessari treballar amb el col·lectiu vulnerable per aturar 
el procés d‘exclusió social. 
Calen  notícies reals en mitjans de comunicació de màxima difusió. 
Per la transparència en les obres socials de les caixes i fundacions. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

Administració estatal: renda bàsica (dret de ciutadania). 
Administració autonòmica: polítiques d‘habitatge social. 
Administració local: recursos adients i parc d‘habitatges a baix preu; 
rehabilitació d‘habitatges. 
Tercer sector: implicar la comunitat a nivell d‘informar, sensibilitzar i 
treballar en xarxa. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Amb la legislació adient: la renda bàsica i ajuts al llogater. 
Amb campanyes de sensibilització comunitària. 
Amb polítiques ―reals‖ d‘habitatge públic i de protecció oficial. 
Exigència del 0,7 del pressupost ordinari i de l‘1,4 de l‘extraordinari. 

 
 

PROPOSEM... 
 
 

Un recurs de baixa exigència (condicions més laxes de les que 
actualment  s‘estableixen  per gaudir d‘un recurs) d‘atenció les 24 
hores i de temporalitat il·limitada. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Per cobrir les necessitats bàsiques. 
Per poder realitzar un diagnòstic. 
Per oferir un espai on es puguin crear vincles entre usuaris i 
professionals. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

L‘Administració segons les competències. 
L‘Administració judicial agilitzant les incapacitacions i els tutelatges. 
Tercer sector: col·laboració de voluntariat per normalitzar les 
relacions personals. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

500 places per ―sense sostre‖ amb mòduls màxims de 50 persones i 
distribució per districtes. Equipaments: habitacions individuals, 
espais de dia, dutxes, cuines, menjadors, etc. 
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PROPOSEM... 
 

Un canvi de pensament, reconsiderar la política social. 
 

PERQUÈ... 
 

Pel dret a una assistència bàsica universal. 
 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘Administració hauria de posar les bases i el tercer sector realitzar 
una acció més activa, essent necessari i bàsic el suport de 
l‘Administració.  

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

L‘Administració hauria de marcar les bases del joc. 
Amb més delegació en el tercer sector per esdevenir més eficaç. 
Amb un control mitjançant auditories públiques i continuades per  
garantir la transparència.  

 
 
APORTACIONS CONSENSUADES I PORTADES A PLENARI: 
 
 

PROPOSTA 1 NOMBRE DE VOTS: 7 

PROPOSEM... 
 

Xarxa d‘equipaments adequada per a la inclusió social, amb 
diferents graus de tutelatge en funció de la situació de cada 
persona. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Per la manca absoluta d‘aquests recursos d‘habitatge per aquest 
tipus de  població. 
Perquè cada persona necessita un tipus de suport i de cobertura 
diferent, depenent de la seva situació i del seu procés personal, per 
aconseguir o recuperar els ―drets‖ de ciutadania. 
És necessari un procés d‘adequació abans d‘accedir a un pis de 
lloguer. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

L‘Administració amb cessió d‘habitatge públic, mesures fiscals. 
Administració i tercer sector: tasca de conscienciació i  informació 
ciutadana. 
L‘Administració hauria de ser la responsable de garantir tot el 
procés, amb la implicació dels tres sectors. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Amb treball de detecció al carrer. 
Amb dotació pressupostària. Caldria que es destinés un 60% del 
pressupost a l‘atenció i un 40% a la prevenció. 
Amb pisos tutelats: possibilitats de treballar l‘adquisició d‘hàbits; 
pisos protegits, amb el suport de treballadors socials; pisos pont, per 
a persones autònomes que surten d‘algun centre residencial; 
aparthotel, com a substitut de les pensions actuals. 

 
 

PROPOSTA 2 NOMBRE DE VOTS: 5 

PROPOSEM... 
 

Tenir una borsa de producte immobiliari 
(majoritàriament habitatges) 

PERQUÈ... 
 
 

Per la manca d‘aquest producte en el segment de població exclòs. 
Perquè no podem esperar que el mercat resolgui la situació,  cal la 
creació d‘operadors immobiliaris del tercer sector. 

HO HAURIA DE 
FER... 

Operadors socials del tercer sector amb el suport i la direcció del 
procés per part de l‘Administració. 

S‘HAURIA DE FER... 
 

Accés a la informació de dades d‘edificació de finques 
poc valorades, en mal estat, expedients de disciplina, o ordres 
d‘execució... 
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PROPOSTA 3 NOMBRE DE VOTS: 4 

PROPOSEM... 
 

Sensibilització i prevenció comunitària. 

PERQUÈ... 
 
 
 

Perquè és necessari treballar amb el col·lectiu vulnerable per aturar 
el procés d‘exclusió social. 
Calen notícies reals en mitjans de comunicació de màxima difusió. 
Per la transparència en les obres socials de les caixes i fundacions. 

HO HAURIA DE 
FER... 
 
 

Administració estatal: renda bàsica (dret de ciutadania)  
Administració autonòmica: polítiques d‘habitatge social. 
Administració local: recursos adients i parc d‘habitatges a baix preu; 
rehabilitació d‘habitatges. 
Tercer sector: implicar la comunitat a nivell d‘informar, sensibilitzar i 
treballar en xarxa. 

S‘HAURIA DE FER... 
 
 

Amb la legislació adient: la renda bàsica i ajuts al llogater. 
Amb campanyes de sensibilització comunitària. 
Amb polítiques ―reals‖ d‘habitatge públic i de protecció oficial. 
Exigència del 0,7 del pressupost ordinari i de l‘1,4 de l‘extraordinari. 

 
 

PROPOSTA 4 NOMBRE DE VOTS: 3 

PROPOSEM... 
 
 

Un recurs de baixa exigència (condicions més laxes de les que 
actualment  s‘estableixen  per gaudir d‘un recurs), d‘atenció les 24h. 
i de temporalitat il·limitada.  

PERQUÈ... 
 

Per cobrir les necessitats bàsiques. 
Per poder realitzar un diagnòstic. 
Per oferir un espai on es puguin crear vincles entre els usuaris i els 
professionals. 

HO HAURIA DE 
FER... 

L‘Administració segons les competències. 
L‘Administració judicial agilitzant les incapacitacions i els tutelatges. 
Tercer sector: col·laboració de voluntariat per normalitzar les 
relacions personals. 

S‘HAURIA DE FER... 500 places per ―sense sostre‖ amb mòduls màxims de 50 persones i 
distribució per districtes. 
Equipaments: habitacions individuals, espais de dia, dutxes, cuines, 
menjadors, etc. 

 
 

PROPOSTA 5 NOMBRE DE VOTS: 2 

PROPOSEM... 
 

Un canvi de pensament, reconsiderar la política social. 
 

PERQUÈ... 
 

Pel dret a una assistència bàsica universal. 
 

HO HAURIA DE 
FER... 
 

L‘Administració hauria de posar les bases i el tercer sector realitzar 
una acció més activa, essent necessari i bàsic el suport de 
l‘Administració.  

S‘HAURIA DE FER... 
 

L‘Administració marca les bases de joc. 
Amb més delegació en el tercer sector per esdevenir més eficaç. 
Amb un control mitjançant auditories públiques i continuades per  
garantir la transparència.  
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PARTICIPANTS: 
 
 
GRUP: Pobresa 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Mariona Buixadè Assistent Social Casc Antic. Aj. de Barcelona 

Àlex Chao Fundació Comtal 

Inés Escich Gonzalez Càritas  Diocesana Barcelona 

Francesc Fernández FATEC 

Núria Gascón Sales Fundació Acció Solidària Contra l‘Atur 

Xus Moya Educador social Càritas 

 
GRUP: Joventut 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Nuria Calpe Damians Pla Integral del Casc Àntic 

Àngels Cardona Cardona Càritas Diocesana Barcelona 

Xavier Lumbiarres Fèraud Èdip Rei (Projecte Antígona) 

Ma Rosa Pessah Matas MAPAFS 

Isabel Santaulària Drets Civils-OND 

Eduard Valbuena Garcia PROBENS 

Laura López Consell de Joventut 

Emili Torras Professor Mercantil 

Marc Laboria Servei Jove d‘Habitatge. Aj. Terrassa 

Lleonard Ramírez A.V.V. del Racó de les Corts 

Basilio González Director CEIP Can Tunis 

Ma Teresa Codina Can Tunis 

 
GRUP:   Discapcitats Físics 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Hugo V. Acuña Arquitectes sense fronteres 

Jordi Bosch Ajuntament de Lleida 

Eduard Cantos Centre Sírius 

Mercè Cuende Associació Mata 

Esteve Gener Fundació Pere Mitjans 

Mª Sagrario Gil Associació Mata 

Isabel Macarulla Federació ECOM 

 
GRUP: Discapacitats Psíquics 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Magda Badias Morros Familiar de discapacitat 

Núria Treserras Ribó A.C.I.D.H. 

Amparo Martín  

Josep Ruf  

Xavier Farré Riera Associació Malalts Mentals de Catalunya 

Jaume Huertas Garcia Centre de Salut Pi i Molist 

Josep Clusa Matinero Centre de Salut Pi i Molist 

Jean Luca Solera Verds Europeus 
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GRUP:  Immigració (I)                                      
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Nora El Bahiri Halli Associació IBN Batuta 

Maribel Pulido Assistent Social 

Carles Girbau Ajuntament Mollet 

Mercè Darnell Viada Càritas 

Jordi Ferrer PROBENS 

Mateo Carabate Arquitectes sense fronteres 

Lourdes Ponce Nou Barris 

Carmen Heredia Nou Barris 

Miquel Salvador  

Eva Giner  

Maite Sanz Garriga Drets Civils – OND 

Juanjo Ferreiro Suárez Drets Civils – OND 

Miquel Ruscalleda Ajuntament de Barcelona 

Mª de la Pau Bosch  

Eva Miret Torró Pla Integral 

Frances Moreno Ajuntament de Terrassa 

 
GRUP: Immigració (II)                                                      
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Consol Farrer ACISJES 

Clara Casado  

Leticia Flores Càritas (Programa Formació i Treball) 

Roser Plandiuria Habitatge Social (Cooperativa CCOO) 

Josep Rubio Oficina per l‘Accés a l‘Habitatge de Manresa. 

Chany Suárez Salut i Família. 

 
GRUP: Polipatologies47                         
 

NOM I COGNOMS ENTITAT / CENTRE DE TREBALL 

Josep García Vendrell PROBENS 

Maria Joan Serrahima Servei d‘Inserció Social 

Elsa López Arquitectes sense Fronteres 

Fina Pi de la Serra  Ajuntament de Barcelona 

Carolina Roig Càritas 

Ramon Noro Fundació ARRELS 

Pere Pujol48 Arquitectes sense Fronteres 

 
EQUIP DINAMITZADOR: 
 
INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries: 
 
Begoña Oltra  Marc Majós  Carola Castellà Manel Ruiz 
Ruben David Fernández  Yolanda Jiménez  Lluís Salart  Isaac Comas 

                                                           
47

 El grup tractava tres col·lectius diferents. Expenats/des, ex toxicòmans/es, i persones sense 
sostre. Cal dir que no hi havia cap participant especialitzat en els dos primers, tot i que les 
persones que treballen a l‘ajuntament tocaven tots els temes. Varen entendre que en molts 
casos els recursos o les propostes que es construïen eren vàlids per tots tres col·lectius. 
48

 Aquest participant va incorporar-se després del descans, quan s‘estaven elaborant les 
propostes per subgrups. 
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INTERVENCIONS REALITZADES DURANT LES JORNADES 
 
PRESENTACIÓ DE LES JORNADES: 
 
Participants: Roser Veciana (Regidora Ponent de Drets Civils Ajuntament de 
Barcelona), Ricard Gomà, Natàlia Rosetti, Marc Majós (Equip d’Anàlisi Política 
Universitat Autònoma de Barcelona), Carme Trilla (Coordinadora del Grup 
Habitatge Social - Consell de Benestar Social) 
 
Roser Veciana. Regidora Ponent de Drets Civils Ajuntament de Barcelona 
 
Aquestes jornades sorgeixen d‘un procés llarg. Ja fa uns dos anys que ens vàrem 
plantejar tot el tema de la discriminació en l‘habitatge. Vàrem partir del col·lectiu de les 
persones joves, que probablement en aquell moment es visualitzava com el més 
afectat. I a partir de la posada en comú, de les reflexions, de les diferents experiències, 
vam constatar que calia posar sobre la taula la vulneració del dret a l‘habitatge en totes 
les seves vessants. 
 
Hi ha drets humans absolutament reconeguts a les Cartes, la garantia dels quals ens 
es bastant propera, i la garantia dels quals ha estat històricament assumida per les 
administracions democràtiques, com podrien ser, com és obvi, el dret a la sanitat 
(dintre el dret a la salut) o el dret a l‘ensenyament. 
 
Què ha passat amb un dret reconegut en totes les cartes, des de la Carta del 48 fins a 
la nostra actual carta, la que vàrem signar l‘any passat, la Carta de Salvaguarda de 
Drets Humans a la Ciutat, com és el dret a l‘habitatge digne? Què està passant amb 
aquest dret? Què està passant amb la garantia d‘aquest dret per part de les 
administracions? Aquests dies ho analitzarem abastament. De tota manera hi ha una 
cosa que queda molt clara, no cal fer reflexions molt profundes, aquest dret està 
subjecte a preu de mercat, per tant és un dret que moltes vegades queda difuminat a 
l‘hora de poder-lo exigir, a l‘hora de poder-lo garantir. 
 
Bé, d‘aquella reflexió inicial en va sortir que havíem de fer un procés més ampli, un 
procés amb tots els actors. I així l‘enteníem. També enteníem que aquest procés 
necessitava eines de treball, eines que ens permetessin des de la lògica, des de la 
sustentació teòrica, poder treballar el tema. 
 
Quina eina de treball tenim en aquest moment? Tenim l‘estudi que es va encarregar a 
l‘Equip d‘Anàlisi Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ells ho explicaran. 
Però com veureu, ha estat elaborat no només sobre la base d‘elements objectius, sinó 
també com a part d‘aquest procés. És a dir que a partir de les vostres entitats, tots 
vosaltres heu participat en l‘elaboració d‘aquest estudi. Per tant, l‘estudi recull tot allò 
que normalment en les anàlisis no s‘acostuma a fer, perquè se suposa que són 
elements subjectius. Nosaltres els hem recollit. 
 
Aquestes jornades cal entendre-les com un pas intermedi en tot el procés. Aquí no 
s‘acaba absolutament res. Es tracta de posar en comú les reflexions a partir d‘aquest 
estudi i treure‘n propostes. Volem treure proposicions molt clares, per portar a les 
diferents administracions a treballar dintre el teixit associatiu i sobretot per portar 
també a la privada. Quan es parla de la vulneració de drets, no els vulneren només les 
administracions. La privada els està vulnerat també molt i molt. 
 
No cal dir, que hi ha hagut un punt important en tot aquest procés, que passa quan el 
darrer any la Federació d‘Associacions de Veïns, conjuntament amb SODEPAU, 
presenta a l‘Oficina per la No Discriminació una denúncia de setanta casos concrets i 
específics de vulneració del dret a l‘habitatge a persones immigrants. 
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A partir d‘aquell moment també comencem a posar fil a l‘agulla i a gestionar els 
diferents processos. I comencem a fer una cosa que ens sembla importantíssima: 
exercir tot un procés de mediació. Aquest procés de mediació, enteníem que havia de 
passar, en un inici, per fer entrar en raó les agències de la propietat immobiliària. Els 
citem. En aquella reunió es reconeix, perquè era obvi i perquè ells estaven molt 
preocupats també, que certament a Barcelona s‘estava vulnerant el dret a l‘habitatge 
amb aquest col·lectiu específicament. I a partir d‘aquí en treiem propostes en positiu. 

 
Aquestes propostes en positiu són, per una banda, un compromís de fer arribar a tots 
els APIS de la ciutat que negar algú l‘accés a l‘habitatge (ja sigui no llogant-li o no 
venent-li un pis) a causa del seu origen és incórrer contra la Constitució i contra la 
Carta dels Drets Humans, per tant, es pot penalitzar. Anem més enllà i conjuntament 
amb aquestes entitats, els col·legis i la Regidoria, i també amb la Regidoria de 
Benestar Social, encetem unes jornades on es va reflexionar moltíssim sobre aquest 
tema. Evidentment, sobre la taula s‘hi va posar el que cal posar sobre la taula, no? Els 
factors que determinen això: preu del sòl, polítiques urbanístiques,... però també es 
van proposar vies d‘avenç. 
 
En aquestes jornades volem donar un pas endavant. Jo donaré la paraula a les 
persones que han elaborat l‘estudi, d‘entrada permeteu-me dir que les felicito per la 
tasca feta. Penso que és un estudi molt acurat. I em consten les dificultats que han 
tingut per fer-lo. Dificultats no precisament vingudes del món social, les entitats totes hi 
heu col·laborat de manera molt clara, i diria que amb molta il·lusió. Però si que han 
tingut dificultats en determinats moments per aconseguir dades de les diferents 
administracions. Un motiu més per felicitar-los, ja que les han assolit. Penso que 
l‘estudi és molt acurat, i ha de ser una eina bàsica tant per a nosaltres com també per 
a les diferents administracions. 
 
Bé, passaré la paraula en primer lloc a Marc Majós, que forma part d‘aquest equip i ara 
us diré els noms de tots els que el formen, perquè falta una persona. L‘equip està 
format per Marc Majós, com ja he dit, Natàlia Rosetti, Ricard Gomà i Laia Pineda, que 
no és a la taula. Marc, quan vulguis. 
 

Marc Majós: 
 

Breu explicació de l’estreta relació que hi ha entre l’estudi realitzat per l’Equip d’Anàlisi 
Política i les jornades. I quines han estat les perspectives que han motivat tant l’estudi 
com les jornades. 
 
L‘estudi neix des d‘una perspectiva de recollir les sensibilitats dels mateixos afectats 
per la discriminació en l‘accés a l‘habitatge. És un intent d‘aproximar-nos a la situació 
patida pels diferents col·lectius i contextualitzar la seva situació en un marc general. 
Tot i no haver-hi un recull exhaustiu de dades, la informació recollida intenta establir un 
mapa de la situació que pateixen diferents col·lectius a la ciutat de Barcelona. 
 
Destaca el lligam directe entre l‘estudi realitzat per l‘Equip d‘Anàlisi Política i les 
jornades, en la mesura que l‘estudi era una primera eina de reflexió per als participants 
a les jornades.  A més, moltes de les persones entrevistades durant la realització de 
l‘informe també estan presents a les jornades. En aquest sentit, tot i que l‘estudi també 
recull propostes concretes per fer front a la situació que pateixen els diferents 
col·lectius, les jornades tenen un clar caràcter propositiu. 
 
Per últim, cal destacar els dos moments clarament definits que presenten les jornades. 
En primer lloc, hi ha un seguit de ponències que intenten aportar informació i eines de 
reflexió i debat entorn del tema de l‘habitatge i les dificultats de determinades persones 
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per accedir-hi. En segon lloc, es planteja una jornada participativa on s‘organitzen 
diferents tallers per a col·lectius afectats pel difícil accés a l‘habitatge. En els grups, els 
assistents realitzen propostes per fer front a aquestes discriminacions. 
 
Natàlia Rosetti: 
 
Breu explicació sobre el mapa d’aproximació als col·lectius que pateixen discriminació 
en l’accés a l’habitatge. Emmarca la problemàtica de l’accés a l’habitatge dintre l’àmbit 
de l’exclusió social. 
 
L‘estudi té com a objectiu fer un mapa dels col·lectius amb dificultats per accedir a un 
habitatge partint de la perspectiva de l‘exclusió social en l‘espai urbà. L‘informe 
enumera un seguit de col·lectius que tenen dificultats per accedir a un habitatge, però 
cal tenir en compte la dificultat o la simplificació que implica posar ―etiquetes‖ als 
diferents col·lectius, ja que en molts casos les diferents variables se sobreposen. A 
més, hi ha un eix transversal: la pobresa. Així doncs, la renda i la classe social 
determinen les dificultats per accedir a l‘habitatge. 
 
Concretament, els col·lectius són: 
 
Gènere: quan parlem de dificultats per raons de gènere ens referim a les dones. Dintre 
de les problemàtiques que pateixen les dones, el tema de l‘habitatge és un àmbit poc 
treballat fins al moment, tot i que es reconeix que és un dels problemes més 
importants. Alguns dels casos més greus per accedir a un habitatge són els de famílies 
monoparentals, dones maltractades, immigrants, i expreses. 
 
Edat: respecte a la ―variable edat‖ podem trobar dos casos ben diferenciats; per un 
costat, la gent gran, que té com a problema principal adaptar l‘habitatge a les seves 
noves circumstàncies i necessitats. Per l‘altre, els joves, que tenen dificultats per 
accedir al seu primer habitatge. En aquest segon cas les dificultats són de tipus 
estructural i de prejudici social. 
 
Immigració: les persones immigrants probablement siguin les que pateixen una 
màxima situació de vulnerabilitat per raons culturals, d‘origen, de religió, i 
econòmiques, entre d‘altres. 
 
Col·lectiu gitano: en aquest cas també ens trobem amb persones amb dificultats greus 
per accedir a un habitatge tant per raons estructurals (manca de recursos econòmics, 
problemes d‘inserció laboral) com per rebuig social, atribuït en alguns casos a la 
diferència de cultures. 
 
Discapacitats: en primer lloc, cal tenir en compte que estem parlant d‘un col·lectiu molt 
divers i s‘ha d‘evitar l‘excessiva estandardització d‘aquest col·lectiu perquè hi ha 
situacions molt diferents. No és el mateix parlar de discapacitats físics, que poden tenir 
problemes de manca d‘autonomia personal (o si més no, que han de fer un gran esforç 
econòmic per resoldre la seva autonomia personal) que de discapacitats psíquics, que 
han de fer front a uns costos molt elevats per trobar habitatges tutelats. També són 
diferents els casos de les persones que pateixen malalties o trastorns mentals amb  
escassetat de recursos o precarietat laboral. 
 
Polipatologies: dintre d‘aquesta categoria, hem considerat tres subgrups de persones: 
sense sostre, exdrogodepenents o drogodepenents, expenades o penades. En relació 
a les persones sense sostre, trobem casos de desestructuració social, familiar i 
personal, sovint agreujats per problemes de salut i de pobresa, a vegades fins i tot 
amb malalties mentals. Les persones drogodependents, per altra banda, s‘han 
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d‘enfrontar amb un fort rebuig social a aquest col·lectiu, així com les persones penades 
o expenades. 
 
L‘estudi ha recollit un seguit d‘experiències entorn del tema de l‘habitatge, en concret 
són 16 projectes, 9 dels quals són a Barcelona. Molts d‘ells són transversals, afecten 
genèricament a persones de rendes baixes i altres incideixen en la discriminació de 
determinats col·lectius. Alguns d‘ells tenen a nivell quantitatiu un abast limitat però 
destaquen per la seva capacitat de mediació i sensibilització, per solucionar realitats 
personals difícils. Moltes d‘elles sorgeixen de la iniciativa social amb el suport de les 
administracions. 
 
En tot cas, l‘estudi posa de manifest la necessitat d‘impulsar polítiques globals per 
millorar l‘accés a l‘habitatge, però és necessari planejar accions específiques per a 
cada cas. 
 
Ricard Gomà: 
 
Breu exposició de la situació actual del mercat de l’habitatge i dels criteris que haurien 
de regir les polítiques d’habitatge. 
 
Com ja s‘ha comentat el dret a l‘habitatge digne és un dret reconegut però que no 
sempre és efectiu perquè l‘habitatge respon a la lògica del mercat i no a les 
necessitats socials. Les polítiques en matèria d‘habitatge han estat febles i a vegades 
residuals. A més, hi ha poca consciència ciutadana del fet que el dret a l‘habitatge és 
un dret com qualsevol altre dret reconegut. 
 
Si observem l‘evolució de les polítiques d‘habitatge portades a terme constatem que: 
 
- En els últims anys les taxes d‘habitatge protegit i de promoció pública s‘han situat a 
uns nivells baixíssims.  
- Veiem com el parc d‘habitatge en règim de lloguer no deixa de disminuir i de fer-se 
cada vegada més petit, molt per sota de la mitjana dels països socialment més 
avançats de la Unió Europea. 
- Els esforços familiars per tenir un habitatge són cada vegada més elevats, fins a 
arribar a un 60% dels ingressos familiars, quan hi ha un cert consens acadèmic en 
considerar que no hauria de superar el 35% dels seus ingressos (aquest es considera 
que és el llindar a partir del qual cal una reactivació molt potent de polítiques públiques 
d‘habitatge). 
 
L‘objectiu de l‘estudi era realitzar una aproximació als col·lectius especialment 
vulnerables a l‘hora d‘accedir a un habitatge, però a més, té una dimensió propositiva 
en la mesura que cal pensar propostes i mesures concretes. En aquest sentit, les 
jornades tenen la funció d‘aprofundir en aquestes propostes. 
 
L‘estudi planteja tres criteris que haurien de regir les polítiques d‘habitatge: 
 

- Criteri de proximitat territorial: cal generar respostes microterritorials, atendre la 
gent des dels ajuntaments, districtes, o barris, en els àmbits de la vida 
quotidiana. Una acció concreta seria la rehabilitació d‘habitatges, en la mesura 
que es pugui, recuperar habitatges buits acompanyant als col·lectius específics 
que necessiten més suport. També s‘haurien de buscar fórmules per adaptar 
habitatges per a col·lectius específics i l‘heterogeneïtat de les llars.  

- Criteri d‘integració de polítiques: considerar que la política d‘habitatge no pot 
estar segmentada, és a dir, no pot estar separada d‘altres polítiques públiques. 
Ha d‘estar integrada a les polítiques urbanístiques, les polítiques de serveis a 
les persones i serveis socials, o de programes d‘ocupació, etc. Per exemple, 
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plantejar habitatges tutelats en comptes de l‘opció de la institucionalització de 
la persona, o creació d‘habitatges que permeten un major grau d‘autonomia per 
a determinats col·lectius.  

- Criteri d‘implicació social: no hi ha dubte que la resposta per fer del dret a 
l‘habitatge un dret efectiu depèn majoritàriament de l‘Administració. Però cal 
plantejar-ho des d‘una perspectiva comunitària, dinamitzant la societat civil i 
fomentant la iniciativa social. Per exemple, cal aprofundir en la responsabilitat 
social del sector privat mitjançant la regulació. O implicar-se en processos de 
mediació, arbitratge en el mercat, etc. 

 
Carme Trilla.  Coordinadora del Grup Habitatge Social (Consell de Benestar 
Social) 
 
Si bé, com el programa indica jo haig de parlar de l‘estat de la qüestió, entenc que 
l‘estudi que s‘ha exposat n‘és una diagnosi molt ben estructurada. No hi ha millor 
manera de saber l‘estat de la qüestió que la que heu fet servir vosaltres: preguntar a 
totes les persones i col·lectius que estan patint els problemes, i a partir d‘aquí fer les 
reflexions que heu fet. 
 
Tant els aspectes que ha explicat la Natàlia com les propostes que ha comentat el 
Ricard ens han marcat bastant el context. Jo el que voldria fer és explicar dues coses 
que és pel que m‘han convidat. Jo consto com a coordinadora del Grup d‘Habitatge 
Social del Consell de Benestar Social de l‘Ajuntament de Barcelona, i m‘interessa 
explicar una mica breument el funcionament del grup. I després fer algunes reflexions 
que emanen del propi funcionament del grup i que entronquen amb el que ells acaben 
d‘exposar. 
 
El Grup d‘Habitatge Social forma part del Consell de Benestar Social de l‘Ajuntament 
de Barcelona. Va ser creat l‘any 1989 com una experiència insòlita, i actualment avui 
encara és força insòlita la participació ciutadana amb què comptem des de diversos 
camps de l‘àmbit social. Aquest consell s‘estructura en grups de treball i nosaltres som 
un dels grups de treball. Hi ha el grup de la immigració, el de la gent gran, el de la 
joventut, el de la pobresa, etc. 
 
En aquests grups hi participen, en principi, totes les entitats que tenen alguna cosa a 
dir, que tenen algun interès en l‘àmbit de l‘habitatge a part de representants dels grups 
polítics, dels col·legis professionals, dels sindicats, d‘ONG, d‘universitats, etc. El grup 
és molt ampli, té més de trenta membres. La forma de treball és a través de reunions 
mensuals. L‘objectiu és posar en comú problemes i reflexionar, per després realitzar 
propostes o recomanacions d‘actuació que elevem a l‘Ajuntament en un Plenari on 
assisteixen tots els grups de treball. Aquestes propostes no són obligatòries, són 
recomanacions d‘actuació per a l‘Ajuntament. 
 
Aquesta experiència té un interès fonamental, que és una de les coses que s‘ha dit 
aquí en les conclusions del treball, que és, si més no, posar en contacte els diversos 
agents que tenen a veure amb problemes d‘habitatge. Perquè una de les coses que es 
detecta, efectivament, és que la majoria d‘entitats treballen desconeixent què és el que 
estan fent les altres, amb una gran manca d‘informació i de coordinació. A partir del 
coneixement d‘una realitat concreta es mobilitzen, però potser ignoren el context 
general, o desconeixen el que estan fent els altres. I en aquest tipus de sistema de 
treball, de participació, es facilita aquest coneixement mutu.  
 
El grup de treball d‘habitatge fa temps que està amb el tema de la discriminació. 
Potser no li donen exactament aquest nom però sí que treballen amb les dificultats 
d‘accés a l‘habitatge per part dels col·lectius amb més problemes. Els col·lectius que 
nosaltres hem anat enumerant coincideixen comletament amb els de l‘estudi. Més 
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recentment ha sortit el de la immigració, però abans que aquest hi havia el dels joves, 
el de les barreres arquitectòniques per a les persones amb disminució i per a les 
persones grans, el col·lectiu de les llars monoparentals o de les llars amb més 
dificultats de tipus econòmic. Tots aquests temes han anat sorgint, precisament, 
aportats pels diferents representants d‘associacions o d‘ONG que treballen aquests 
casos. 
 
Per tant el diagnòstic al qual arribem és un diagnòstic molt semblant al de l‘estudi 
realitzat per l‘Equip d‘Anàlisi Política de la UAB. Però val la pena destacar en el cas de 
la ciutat de Barcelona, el predomini del mercat lliure en temes d‘habitatge i del parc 
privat d‘habitatge. Cal veure què passa amb el sistema de resposta que tenim respecte 
els problemes de discriminació envers aquests col·lectius. 
 
En tot cas, només cal assenyalar una discrepància en relació amb el diagnòstic 
realitzat per l‘estudi, que menciona la necessitat que les iniciatives de l‘Administració 
evitin el ―paternalisme‖ i per això cal implicar els afectats en els processos. Però el 
parc públic d‘habitatge social és tant escàs que no cal preocupar-se perquè la seva 
intervenció sigui paternalista. La presència de parc de lloguer públic és mínima, a 
Barcelona és de 3.000 habitatges sobre 500.000. Això és evidentment una xifra molt 
reduïda, i a més, aquests 3.000 habitatges estan habitats per residents que tenen una 
mobilitat més aviat escassa. 
 
La capacitat de resposta del parc públic és pràcticament inexistent. Molts d‘aquests 
grups de persones, singularment, el de la immigració, tenen unes necessitats que 
apareixen de manera sobtada i que requereixen una resposta immediata. Si no hi ha 
un ―coixí de resposta pública‖ el tema es fa molt difícil i a més, deriva la responsabilitat 
als privats, i això és un perill. Jo sempre sóc bastant defensora del propietari privat en 
el sentit que és el que tenim. És a dir, tenim uns parcs de propietaris privats 
atomitzats, petits propietaris, i d‘alguna manera des de sempre els hem demanat que 
facin ells la cobertura social. Quan dic des de sempre, vull dir des de sempre. 
 
És a dir, el sistema de congelació de lloguers fins l‘any 85 primer, i després a partir de 
l‘any 94, va ser un sistema de protecció dels llogaters. A base de cobrar uns lloguers 
baixos, qui assumia el cost del diferencial d‘aquest lloguer subsidiat o controlat, era el 
propietari de l‘edifici. Des de l‘any 20 fins l‘any 85 la cobertura social bàsica a la ciutat 
de Barcelona i a Espanya ha estat en mans de propietaris que tenien edificis en 
lloguer. Això no només és un fet d‘Espanya, tots els països europeus han tingut lleis 
de congelació de lloguers perquè lògicament, tots ells han intentat protegir el llogater. 
Però fa molts més anys que nosaltres que van eliminar aquestes lleis, per què? 
Perquè el fet que els propietaris haguessin d‘assumir aquest cost sense cap 
contrapartida redundava en una deterioració dels parcs d‘habitatge, amb una pèrdua 
de rendibilitat, etc. El que feien a tot arreu, igual que aquí, era intentar sortir-se 
d‘aquest compromís. Intentar sortir-se‘n com? Provant de vendre els habitatges o no 
mantenint les finques perquè no els era possible, o simplement intentant substituir com 
fos el lloguer congelat per un lloguer de mercat. 
 
Aquest procés pervers que aquí no hem valorat suficientment (perquè en el moment 
en què vam modificar la Llei d‘arrendaments urbans, la vam modificar però no vam fer 
cap estudi en profunditat del que aquest procés comportaria)... Aquest procés pervers 
ha anat portant a una pèrdua dels parcs de lloguer a tot arreu, i a un deteriorament de 
les finques. Això no podia seguir d‘aquesta manera perquè les conseqüències eren 
clares a tot arreu. 
 
Què han fet als altres països quan han eliminat les lleis d‘arrendaments urbans, de 
tipus de congelació de lloguers i de tipus proteccionista del llogater a càrrec del 
propietari? Han deixat que el propietari marqués els lloguers que li fossin rendibles per 
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mantenir les finques i per no deixar caure més el parc de lloguer. Però a canvi,  han 
establert un sistema d‘ajuts al pagament dels lloguers que existeixen a tots els països 
d‘Europa, que permeten compensar el lloguer que el llogater no pot pagar fins el 
lloguer que es consensua amb el propietari, de manera que  tots els agents tinguin 
garantit el seu dret al retorn econòmic o a la capacitat econòmica que tenen. 
 
Aquí no es va fer així l‘any 85. El Decret Boyer va ser més radical. Tot el debat fins la 
llei de l‘any 94 no va anar acompanyat d‘aquesta idea, que si trèiem un sistema de 
protecció l‘havíem de substituir per alguna cosa. En aquest moment no tenim el 
sistema de protecció, excepte amb alguns lloguers encara de gent gran que segueixen 
sent baixos. Però naturalment el lloguer nou, el poc lloguer que tenim de nova 
afloració, és un lloguer lliure sense cap mena d‘ajut possible per compensar-lo amb 
uns ingressos que no hi puguin accedir. 
 
El preu de l‘habitatge i el preu del lloguer estan supeditats al mercat. En aquests 
moments parlem que necessitem lloguer, però, a quins preus està el lloguer a la ciutat 
de Barcelona? Si la mitjana de preu és de 75.000 ptes./mes o 80.000pts./mes. Aquest 
és el lloguer social que necessitem? Evidentment que no. Però als propietaris no els 
podem demanar un altre lloguer perquè aquest és el lloguer que a ells els surt 
rendible. Bé, se‘ls podria demanar de fer algun pacte. 
 
Però no és tracta només de la manca d‘ajut als propietaris privats, aquesta manca 
d‘ajut afecta també els promotors públics. Al poc lloguer públic que tenim en molts 
casos tampoc hi poden accedir determinats grups de població. Fins i tot els lloguers 
marcats pels plans d‘habitatge com a preu màxim possible en lloguer públic, a 
vegades també exclouen determinats col·lectius. És a dir, que aquest és un principi 
que s‘ha de posar sobre la taula i és una eina absolutament imprescindible. Però 
també és cert que és una eina molt difícil d‘aplicar a Espanya, i a Barcelona i a 
Catalunya per l‘atomització dels propietaris. En d‘altres països els propietaris 
d‘habitatge de lloguer normalment són grans propietaris. Bé perquè siguin grans 
organitzacions públiques, bé perquè siguin grans organitzacions. De manera que el 
diàleg entre l‘Administració i els propietaris dels habitatges de lloguer és un diàleg 
acotat amb uns quants interlocutors. Aquí tenim un diàleg infinit. Aquí hem de dialogar 
amb infinits propietaris i això ens dificulta moltíssim la feina. 
 
Quan intentem fer propostes des del grup de treball d‘habitatge tenim al davant una 
problemàtica de gran complexitat, sobretot la del diàleg forçós entre els privats i 
l‘Administració, perquè els privats dominen el 90% de l‘habitatge de la ciutat. 
Aleshores, hem de ser respectuosos amb aquests privats i buscar la manera com els 
podem demanar aquesta col·laboració. 
 
Hi ha dos grans fronts de treball: per una banda, és imprescindible incrementar la 
implicació pública amb intervenció pública. Tornem a repetir la idea que el tant per cent 
del PIB que es destina a Espanya a l‘habitatge no arriba a l‘1% i en d‘altres països 
està entre el 2 i el 3%. Quan diem que cal augmentar la inversió en habitatge diem una 
cosa molt concreta i és augmentar els parcs públics. Una de les principals eines per 
lluitar contra la discriminació en l‘accés a l‘habitatge és disposar de més parc públic. 
Aquest parc públic pot ser amb noves construccions, pot ser també amb la compra 
d‘habitatge ja existent i rehabilitant-lo. 
 
Després es poden buscar altres eines que no necessàriament comportin una despesa 
molt gran, com per exemple, estar darrera d‘iniciatives privades o d‘ONG, o la línia de 
facilitar avals per donar garanties de cobrament als propietaris sense haver d‘exigir 
requisits tan elevats. O realitzar el seguiment de persones amb dificultats d‘inserció, o 
l‘acompanyament, o tutelització de les persones que accedeixen a l‘habitatge. El fet 
que l‘Administració estigui darrera obre moltes portes, no totes, però sí força portes. 



 183 

 
Però també hi ha força ONG que estan intentant treballar sense tenir aquest suport al 
darrere. Molts de vosaltres esteu treballant trucant a les portes sense poder dir que 
veniu acompanyats o emaneu d‘una administració que us està donant els avals o que 
està darrere vostre. Això no pot ser, hi ha una necessitat de coordinar els esforços. 
 
 L‘altra forma d‘intervenció pública, i sobretot a la ciutat de Barcelona és la de la 
rehabilitació. Sobretot els habitatges que cal adaptar per a la gent gran o les persones 
amb disminució, o la rehabilitació que comporta tot el parc desocupat i el parc 
degradat. Trobem grans dificultats per a la rehabilitació en determinats reductes que hi 
són reticents. Això està passant a Ciutat Vella o en altres districtes, on surt més 
rendible llogar habitatges sense rehabilitar, que estan en males condicions, 
sobreocupats. Això està creixent darrerament, fa dos anys només n‘hi havia algun cas, 
però ara n‘hi ha molts. Cal sancionar-ne els propietaris o els administradors per evitar-
ho. 
 
Aquí torno a tenir moltes reserves sobre el concepte de sanció, torno a preferir el 
sistema del diàleg, el sistema de l‘ajuda. I, sobretot, difícilment podrem lluitar contra la 
sobreocupació dels habitatges i per tant contra la mala utilització del parc degradat i 
del parc d‘habitatges en males condicions, si no tenim allotjaments alternatius. 
Difícilment es pot demanar al propietari que tingui l‘habitatge amb uns mínims 
d‘habitabilitat si no podem oferir un allotjament alternatiu per aquelles persones que té 
a dintre. Per tant, seria tant necessari un bon parc públic com un sistema d‘allotjament 
de primera arribada de la immigració. Un sistema que en aquesta ciutat no tenim i, 
mentre no el tinguem, la immigració s‘instal·larà en aquests pisos. Tornem a estar 
davant d‘una responsabilitat pública. 
 
A la ciutat de Barcelona hi ha un altre tema fonamental, i és que estem ofegats. La 
ciutat de Barcelona és el que és, dóna pel que dóna, i no resoldrem els problemes si 
no introduïm una visió metropolitana. L‘escàs parc d‘habitatge públic és comú a tots 
els municipis, però l‘escassetat que té Barcelona d‘habitatges de lloguer no és només 
un problema de reticències dels propietaris amb determinats col·lectius, sinó una 
manca real. Els col·legis d‘administradors de finques tenen borses de lloguer obertes a 
tothom i aquestes borses s‘estan esgotant.  
 
El Servei de Suport a l‘Habitatge que té l‘Ajuntament de Barcelona, que va ser una de 
les propostes del grup de treball de fa cinc anys, i que està treballant amb coordinació 
amb el Patronat Municipal de l‘Habitatge té grans problemes per trobar habitatges. El 
servei fa la tasca de buscar habitatges a aquelles persones que arriben a Serveis 
Socials, a través del Patronat Municipal o en el parc existent.  
 
Però si no mirem la ciutat des d‘una òptica metropolitana difícilment podrem pensar en 
solucionar problemes d‘atenció a aquests col·lectius. Per tant el que ens cal és una 
coordinació de polítiques metropolitanes i una obertura al territori. 
 
Això no és contradictori amb el criteri de proximitat que s‘exposa en l‘estudi. Una cosa 
és l‘atenció amb proximitat, sobretot, dels residents, però les noves persones que han 
d‘accedir a un habitatge haurien de fer-ho a l‘àmbit metropolità, perquè la ciutat dóna 
el que dóna. 
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PONÈNCIES DE CONTEXT: 
 
Jaume Barnada. Director de política de sòl i habitatge de Barcelona. 
 
La ciutat s‘ha d‘entendre com a marc metropolità, no correspon al marc administratiu. 
Existeix una tendència a anar construint i ocupant sòl, però la producció d‘habitatge no 
té perquè estar condicionada a ocupar nou sòl. 
 
Cal diferenciar el que és construcció i promoció d‘habitatge del que és finançament 
d‘habitatge. Cal deslligar el finançament de les necessitats reals de promoció de 
l‘habitatge. Això en els plans d‘habitatge no passa actualment. El decret de la 
Generalitat encara no ha sortit, i la gent està a l‘espera. 
 
Barcelona és una ciutat feta. És difícil encabir-hi nous habitatges. Això fa que el preu 
de l‘habitatge sigui car i provoca un difícil accés. Això no ho canviarà l‘Administració. 
Ho pot alleujar. Però només es poden trobar solucions a través d‘una realitat 
metropolitana. 
 
També cal definir si necessitem el mateix tipus d‘habitatge que fa 50 anys. Però la 
realitat actual és diferent. Calen habitatges amb més flexibilitat per poder allotjar 
diferents tipus d‘usuaris. Un exemple clar són els habitatges de rotació: actualment 
s‘estan construint 7.000 habitatges de protecció (2000-2003). Estan col·locats en els 
àmbits de remodelació de la ciutat. La producció de l‘habitatge ha d‘estar diversificada: 
- Habitatge nou: surt de reserves de plans urbanístics (el 20% s‘ha de reservar per a 
habitatge protegit). 
- Habitatge per a reallotjaments d‘afectats per plans urbanístics. 
- Habitatge per a la remodelació de barris o polígons. La mala construcció de barris als 
anys 60 provoca que ara s‘hagin de reconstruir. 
- Rehabilitació: a Ciutat Vella s‘han rehabilitat 22.000 habitatges i a l‘Eixample s‘ha 
incidit en 4.500 (parcials i totals). 
 
La solució està en la rehabilitació del parc existent. Quan rehabilites és quan pots 
aplicar polítiques; parcs de lloguer públic, i una part d‘aquest de lloguer social. 
 
Una part de l‘habitatge en construcció a Barcelona té una concepció més pròxima a un 
equipament que a un habitatge. Això costa d‘entendre. Els col·lectius que els ocuparan 
són especials. El preu no pot ser gaire elevat. Actualment hi ha planificats 1.500 
habitatges per a joves i 550 apartaments per a gent gran. Aquests espais cal que 
siguin qualificats d‘una altra manera i tinguin una regulació i un finançament diferent  
dels actuals. 
 
Xavier Durà. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. 
 
La majoria de contractes de lloguer els fan els administradors. Però, qui som els 
administradors de finques? Els propietaris dipositen la seva confiança en ells (en els 
administradors) i donen instruccions clares respecte l‘habitatge. Els administradors són 
mandataris dels propietaris i en primer lloc han de satisfer-los a ells sempre que sigui 
lícit. 
 
Les propietats de lloguer són de petits estalviadors. Pocs lloguers són de grans 
inversors, bancs, etc. 
 
La LAU de 1964 és encara vigent en molts aspectes. El parc d‘habitatge de lloguer 
està molt deteriorat, i és difícil assessorar el propietari ja que no hi ha beneficis fiscals 
per a la rehabilitació. 
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Existeixen ―xiringuitos― que estafen i, per evitar-ho, el col·legi va crear la borsa gratuïta 
d‘habitatges, de manera que el fet de facilitar aquestes llistes gratuïtament és garantia 
d‘una certa transparència. Però hi ha una realitat i és que la borsa de lloguer s‘ha 
reduït molt. 
 
Els administradors tenen llogats habitatges a immigrants i a la resta de col·lectius, el 
que passa és que aquests habitatges llogats no surten a l‘estudi presentat. 
 
Cal tenir en compte que detectar abans de l‘arrendament la pertinença a un cert 
col·lectiu és impossible (segons quin col·lectiu). Les dades en què es basen són els 
ingressos econòmics; quin % significa del sou, avals, etc. Això és el que determina que 
es llogui o no un habitatge. És una discriminació per motius econòmics. 
 
Problemes que donen: 
- Morositat: no és el problema. 
- Amuntegament: Que en un pis per a quatre persones hi visqui molta gent. 
- Manteniment inexistent. 
- Problemes de convivència. 
- Manca de participació en la vida de l‘escala. 
- Que el titular desaparegui. 
 
Un altre problema que es troba són els habitatges que es lloguen sense cèdula 
d‘habitabilitat. Existeix un projecte de reforma molt dur que deixarà fora del mercat 
molts habitatges existents. 
 
Propostes de solucions: 
- Aval d‘organismes públics que garanteixi el pagament (La Generalitat ja ho fa amb 
els joves). 
- Poder accedir al padró per saber qui viu en un habitatge. 
- Fer una normativa clara per saber a qui es pot llogar (ara ho han d‘adjudicar ells). 
- Revisió de la fiscalitat de l‘habitatge i d‘obres de rehabilitació. Actualment no es 
considera una despesa sinó una inversió i per tant rehabilitar no és rendible. 
- Si hi ha problemes de convivència, que s‘intervingui ràpidament (Guàrdia Urbana). 
 
Calen solucions des de l‘àmbit públic i no des de l‘àmbit privat. Per què hi ha tants 
pocs habitatges de lloguer públic? L‘habitatge és escàs i car, i afecta tothom. Els 
administradors demanen informes i rendes a tothom. La discriminació autèntica és per 
diners i per manca d‘avals. No s‘ha de confondre amb que hi hagi discriminacions per 
racisme, etc. 
 
Els col·lectius esmentats no poden comprar i per tant han de llogar. Estem a la cua 
d‘Europa en temes de lloguer. Calen polítiques per activar el lloguer. L‘estudi diu que 
hi ha 70.000 habitatges deshabitats i no és cert. El padró diu unes dades però hi ha 
molta gent empadronada a altres municipis pels beneficis fiscals que això genera. 
 
Conclusions: 
- Cal contemplar principalment el lloguer davant de la compra 
- La iniciativa privada ha de treure beneficis. Calen compensacions fiscals. 
- La iniciativa pública ha de posar més habitatges per a lloguers socials sense que hi 
hagin interessos econòmics pel mig. 
 
Montserrat Torrent. Plataforma Habitatge Digne. 
 
La Plataforma per l‘Habitatge Digne es va constituir a partir de Justícia i Pau per donar 
sortida a persones desnonades. Davant de les dificultats amb què es trobaven van 
buscar altres entitats: Càritas, CCOO, FAVB, OCUC i UGT. 
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Els objectius que perseguien era solucionar els problemes de les persones 
desnonades i que ningú passés cap nit sense sostre. 
 
Trobem dos tipus de discriminació: 
- Discriminació genèrica que no notem, sinó que només la nota qui la pateix. 
-Discriminació d‘entorn més pròxim; es veu en persones susceptibles de ser 
discriminades i que moltes vegades s‘autoexclouen. 
 
El motiu principal és la manca de poder adquisitiu. Les famílies monoparentals amb 
diners, els joves avalats pels pares, els aturats que troben feina... Tots aquests no 
tenen problemes, perquè si hi ha diners no hi ha discriminació. 
 
Respecte a la situació del mercat de l‘habitatge trobem que: 
- Per un habitatge de compra calen ingressos mitjans elevats. 
- L‘habitatge de compra protegit pràcticament és nul. 
- El lloguer d‘habitatge protegit pràcticament és nul. 
 
(La plataforma considera que els guetos de Ciutat Vella no són habitatge?) 
 
No es pot deixar l‘habitatge en mans del sector privat, sinó que es un problema social i 
per tant competència de les administracions públiques. A més, cal coordinació entre 
les diferents administracions, entre conselleries, departaments, etc. 
La Plataforma va fer un congrés l‘any 2000 i les conclusions que en va extreure van 
ser: 
- Cal impulsar programes d‘edificació i rehabilitació d‘habitatges socials. 
- És necessari comptar amb una xarxa d‘assistència social. 
- Cal complementar la concessió d‘habitatges amb mesures que facilitin la inserció o 
reinserció social. 
- És necessari adoptar mesures preventives eficaces adaptades a la realitat social, per 
evitar desnonaments. 
- Intervenció d‘ofici, per part de les administracions, perquè les persones desnonades 
siguin acollides des del primer moment. 
 
Jaume Cleries. Representant de la Generalitat de Catalunya. 
 
La responsabilitat de la Generalitat està a nivell metropolità, i en aquest sentit, estan a 
primera línia quant a l‘atenció a les persones. Unes 400-500 persones consulten el seu 
servei. 
 
Respecte al nou Pla de l‘habitatge ja hi ha moltes coses de les que surten a l‘estudi. 
Cal tenir en compte que la política de finançament és només una part de les mesures 
possibles. El debat intern que ha generat el mateix Pla és com anar cap a un Pla més 
integral, que no sigui només el finançament. La mateixa Generalitat de Catalunya a 
través de les Conselleries de Benestar Social i Polítiques i Obres Públiques té una 
certa separació. 
 
Les competències en habitatge les té la Generalitat de Catalunya, però el finançament 
el té l‘Administració de l‘Estat. Això implica que la Generalitat ha de ―jugar‖ en el marc 
del Pla de l‘habitatge que proposa l‘Estat. I respecte el marc estatal la Generalitat fa el 
que pot. 
 
Quina intenció té el Pla de l‘habitatge? Com encabir en el mercat de l‘habitatge gent 
que en quedava exclosa? Com? Doncs a través de subsidis en la compra d‘habitatges, 
perquè és cert que en el lloguer les ajudes han sigut molt residuals. L‘any 92-95 es va 
fer un Pla de l‘habitatge molt fort en aquest tema, amb molts ajuts. 
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Respecte al cas concret de Barcelona ciutat, cal tenir en compte que sempre ha estat 
una ciutat amb preus molt elevats. El % de denegació d‘ajuts ha estat del 70% perquè 
no complien els requisits que es demanaven. 
 
En els anys 97-98 els Plans d‘Habitatge han sigut inèrcies del sistema antic. Es va 
veure que els plans no havien funcionat i que disminuïen els habitatges protegits. Això 
ha fet que el nou pla de l‘habitatge es plantegi des d‘una altra perspectiva. 
 
En el nou pla es replanteja el tema del lloguer. Es volen augmentar els ajuts al lloguer 
però cal finançament. També es vol pressionar en el tema de la fiscalitat de l‘habitatge, 
i treballar en la integració de polítiques. 
 
Com es pot incidir en el mercat de l‘habitatge? 
 
Actualment, en l‘únic col·lectiu que s‘està actuant és en els joves. L‘Administració és 
lenta a actuar. La resta de col·lectius encara no es treballen. Ara es comencen a 
acabar obres d‘habitatge per a joves. 
 
Cal tenir en compte que les actuacions de la Generalitat no són només a Barcelona 
sinó en tot el territori català, i per tant, les seves actuacions són disperses. Cal establir 
convenis amb els municipis. 
 
S‘estan fent subsidis del 40-50% de la compra d‘un habitatge. S‘incrementen els ajuts 
per a la compra (1,5-2 milions) i en determinats casos s‘afegeixen 500.000 ptes. 
S‘atorguen subvencions directes a promotors que fan pisos amb condicions favorables 
per a joves, etc. 
 
Fins al moment l‘habitatge protegit només el podien comprar persones físiques, però a 
partir d‘ara les entitats sense ànim de lucre també podran adquirir aquests habitatges 
protegits. 
 
Jaume Asens. Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats. 
 
Cal destacar el component polític del Moviment Okupa, tot i que aquest no pateix una 
situació dramàtica de discriminació. Aquest col·lectiu és diferent a la resta. Parteix de 
la concepció de l‘ús de l‘espai com element per cobrir funcions socialitzadores. És un 
estil de vida alternatiu. Reivindica un ús diferent de l‘habitatge, que entén que no és 
una mercaderia. 
 
El Moviment Okupa reclama una major participació i poder de decisió dels agents 
socials. La resposta okupa és il·legal però respon a una necessitat. Hi ha processos 
d‘especulació i l‘Administració no fa res. Espanya dedica un 0,5% del PIB a habitatge 
protegit mentre que els EUA hi destinen un 2,8% del PIB. 
 
En l‘últim any ha augmentat un 3% el nombre d‘habitatges buits. Hi ha més habitatges 
buits i segones residències que en d‘altres estats. A Espanya hi ha un  15,4% 
d‘habitatges buits en front de l‘l% de la Gran Bretanya. Davant d‘aquestes injustícies 
socials la ciutadania respon. 
 
A Europa el moviment Okupa sorgir als anys 70 i es tracta d‘un moviment que 
reacciona, encara que sigui per la via de fet (il·legal). Davant aquesta situació la 
Comissió de Defensa del Col·legi d‘Advocats estudia la resposta de l‘Administració. De 
totes les possibles respostes tria la que li dóna el codi penal i inclou un nou delicte. 
Això és equiparable al codi feixista de l‘any 28. Ni amb Franco s‘havia criminalitzat 
l‘ocupació. Fins a aquest moment era considerat per la via civil. 
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Davant d‘aquesta situació la problemàtica de l‘habitatge passa a un segon pla. De 
314.902 habitatges abandonats a Catalunya hi ha 114 cases ocupades (0,046%). Per 
què l‘Estat no estudia el problema de l‘abandonament i l‘especulació en comptes de 
fixar-se en les cases ocupades? 
 
L‘Estat no fa res contra l‘especulació, tot i que hi ha mitjans legals. Als EUA hi ha 
impostos que graven l‘especulació. Davant d‘aquest fet, els okupes es juguen la seva 
llibertat per denunciar la situació existent, mentre els propietaris se‘n veuen 
beneficiats. 
 
També s‘estan observant situacions de contractes de precarietat, on els propietaris 
denuncien els inquilins per poder-los fer fora. Tot i que hi hagi contractes verbals entre 
inquilins i propietaris la policia d‘entrada deté els inquilins i considera que després ja 
ho resoldrà el jutge. És evident, que la resposta policial esta condicionada per 
l‘aspecte de les persones. 
 
Cal buscar formes de resposta menys lesives davant de l‘ocupació. Tot i que 
l‘ocupació és il·legal s‘ha de donar una resposta però en cap cas des del codi penal. 
 
Mariel Araya. Sodepau 
 
Sodepau és una entitat per al desenvolupament. Treballem a l‘Amèrica Central, a la 
Mediterrània, i a altres llocs. La nostra seu és a Ciutat Vella. Durant els anys 93-94 
comencem a rebre visites de persones d‘aquells països en els quals treballem i 
comencem a plantejar-nos la necessitat de treballar a casa (Barcelona, Catalunya). 
 
En un principi vam començar a sensibilitzar, informar, etc. Considerem que cal 
començar a estudiar les tipologies no només de les víctimes de la discriminació sinó 
també de qui provoca la discriminació. 
 
Existeix la discriminació ―de la penjada de telèfon―. Els immigrants truquen i com que 
tenen un accent estranger els pengen el telèfon; en canvi, truquen persones de 
Sodepau que fan de mediadors i les atenen. Ara bé, quan informen de la persona que 
anirà a visitar el pis llavors recorden que ―el pis ja estava acordat amb una altra 
persona‖. De la mateixa manera, quan algun immigrant arriba a visitar un habitatge, i el 
venedor s‘adona que és immigrant s‘inventa alguna excusa per no vendre‘l o no llogar-
lo. 
 
Considerem que la discriminació a la immigració és per culpa de la mateixa Llei 
d‘estrangeria, per tant responsabilitzem la Subdelegació del Govern i el Ministeri de 
l‘Interior de la situació actual. La durada dels permisos de residència és insuficient: 
quan alguna persona arriba a tenir nòmina i contracte, el permís de residència ja 
caduca. 
 
Respecte a l‘habitatge en concret, l‘escassetat d‘habitatge de lloguer i el fet que han 
canviat els requisits que es demanen per poder accedir dificulten encara més la 
situació. Per exemple, és necessari acreditar avals bancaris o un informe de l‘últim 
habitatge. I s‘ofereix un contracte de tres anys. Tot això, els immigrants moltes 
vegades no ho poden complir perquè sovint acaben d‘arribar. 
 
La discriminació es produeix per: 
- Sospita de precarietat laboral, cosa que sol ser real. 
- Sospita de problemes de convivència. 
- Sospita de formar famílies nombroses. No és per voluntat, però és cert que sovint no 
tenen més remei que viure junts. 
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Cal tenir en compte que el fet migratori és un conjunt de fenòmens, i sovint es fica 
tothom en el mateix sac. Però no és el mateix fet cultural un argentí que un nigerià. 
 
Propostes – Objectius: 
- Que Barcelona es declari lliure de la Llei d‘estrangeria; desobediència civil. 
- Que es facin públiques les dades reals d‘habitatge buit. 
- Que es denunciï la discriminació contra les persones immigrades; apologia del 
racisme que fa el Ministeri de l‘Interior. 
- Fer més preguntes; El tercer sector hauria de preguntar més sovint. Per què hem 
d‘estar contents que a Barcelona es facin un 25% i no un 20% d‘habitatges de 
protecció oficial? Per què no es fan més habitatges protegits? 
 
TORN DE PARAULES 
 
Advocada: Què està fent Barcelona per gestionar a nivell metropolità ? Per què està 
subhastant al millor postor habitatges, edificis, terrenys, etc?  
 
Educador social de l’Ajuntament de Barcelona: Per què el Patronat Municipal de 
l‘Habitatge no és a la taula? Els pisos els han de buscar les pròpies famílies. No ho fa 
el patronat. 
 
Fundació Formació i Treball:  La Fundació avala immigrants legals però és 
impossible trobar habitatges per a ells. Compleixen totes les normes, però malgrat les 
garanties hi ha discriminació. Com ho hem de fer?  
 
Treballador social de Càritas: La discriminació a immigrants també es dóna amb les 
ONG que treballen amb immigrants. Els administradors demanen també que tinguin un 
dipòsit de 6 mensualitats al banc. 
 
Professor BUP i COU: Què s‘opina de la LAU 87? Els preus es van triplicar. Què va 
fallar? 
 
Assistent social Ajuntament de Barcelona: Quin és el preu mínim per un habitatge 
a Barcelona? I quina és la pensió mínima de jubilació? 
 
Ajuntament Barcelona / Alcaldia: Es va publicar un estudi de l‘Ajuntament de 
Barcelona l‘estiu passat en què es deia que hi ha 40.000 habitatges buits a Barcelona. 
La resta és gent que no està empadronada. 
 
ACFUG / Fundació ISER: Quina política se segueix per ocupar un pis que s‘ha 
buidat? I també m‘agradaria posar sobre la taula la discriminació que hi ha amb la 
vellesa: pisos sense ascensors, gent que no pot sortir de casa, etc. 
 
RESPOSTES DE LA TAULA: 
 
Maria Morón:   
 
- Respecte a la no presència del Patronat Municipal de l‘Habitatge se‘ls va convidar 
però ens van remetre a l‘aquí present Jaume Barnada, Director de Política de Sòl i 
Habitatge de Barcelona. 
 
Jaume Barnada:  
 
- Respecte el tema de venda del patrimoni municipal del sòl que gestiona l‘Ajuntament 
hi ha sòl que està qualificat per fer oficines, indústries, habitatge lliure, etc.. Els sòls 
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que estan qualificats per aquests usos l‘Ajuntament els subhasta. D‘aquestes 
subhastes s‘han obtingut 11400 milions de pessetes que es dedicaran a: construir 
1000 habitatges de protecció o bé a adquirir 20 hectàrees de sòl. La inversió que 
s‘efectua en compra d‘hectàrees és molt més gran que el que es guanya per subhasta 
i el que es subhasta és perquè l‘Ajuntament per llei no pot construir. 
 
- Respecte què fa l‘Ajuntament per actuar en l‘àrea metropolitana: l‘Ajuntament de 
Barcelona ja està reclamant un òrgan de govern metropolità. 
 
 - En relació al tema dels ascensors, el problema és de finançament, perquè 
tècnicament és fàcil de fer. 
 
Xavier Durà:  
 
- En primer lloc, repeteixo que la raó principal de discriminació és l‘econòmica. Els 
propietaris tenen experiències desagradables i els administradors segueixen les 
indicacions dels propietaris. 
 
- Respecte què en penso de la LAU del 86 i del Decret Boyer, considero que van 
espatllar-ho tot. 
 
- En relació a la pregunta del preu mínim de mercat, d‘un lloguer a Barcelona és 
d‘unes 50.000- 60.000 pts. I el preu mitjà de les pensions no el conec. 
 
Jaume Cleries: 
 
- Hi ha ajudes i subvencions per a rehabilitacions d‘habitatges i per a la col·locació 
d‘ascensors. I això augmenta en el nou Pla de l‘Habitatge. 
 
Mariel Araya: 
 
- Les 70 denúncies que Sodepau va presentar eren de gent que cobrava 250.000 pts 
al mes, de manera que la discriminació no és econòmica. 
 
- En els estudis on surten els habitatges buits no es faciliten dades ni adreces per 
poder fer la mediació. 
 
Montserrat Torrent: 
 
- A l‘OCUC també constatem que hi ha moltes queixes sobre immigrants. Quan hi ha 
un problema en una comunitat la culpa va sempre als immigrants. Ningú se‘n 
responsabilitza. Molts llogaters també discriminen aquests col·lectius. Tothom té 
responsabilitats. Tots discriminem. 
 
Jaume Asens: 
 
- A Holanda hi ha una llei que permet requerir als propietaris que tinguin abandonats 
els pisos, i si no ho fan, es publiquen en un catàleg perquè puguin ser ocupats. 
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PRIMERA TAULA RODONA:  
 
Participants: Antoni Salamero (Càritas), Bartomeu Aguado (Servei Jove 
d’Habitatge de Terrassa), i Isabel Macarulla (Federació ECOM). 
 
Antoni Salamero. Càritas. 
 
Breu explicació de l'experiència que funciona des de fa deu anys: Foment de 
l'Habitatge Social, Fundació privada promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona. 
 
Algunes reflexions de caire general: 
 
Primer. El preu dels habitatges. 
L'augment dels preus de l'habitatge ha estat increïble els darrers anys (en el conjunt 
de l'Estat, segons dades del Ministeri de Foment, el preu de l'habitatge ha passat a 
representar, de 3‘55 vegades el salari mitjà l‘any 1985, a representar el 7‘5 l'any 2000). 
De les plusvàlues generades per aquesta activitat constructora se'n beneficien: 
promotors, constructors, professionals, especuladors diversos i les administracions 
públiques via impostos i taxes que giren entorn de l'habitatge. 
 
Tanmateix, la propietat d'un habitatge és la realització de l'únic estalvi que podran fer 
les famílies al llarg de la seva vida. El preu de l'habitatge està molt lluny de la renda de 
les famílies. L'any 1991 l'esforç que havia de fer una família per comprar un habitatge 
al llarg de la seva vida era d'un 79% de la seva renda; l'any 2000 aquest esforç és del 
44% (dades del Ministeri de Foment). Sobre això s'han de fer tres reflexions: 1) Parlar 
del 44%, del 50% ... és un esforç brutal; 2) L'esforç ha baixat gràcies a la participació 
del sector financer, perquè s'han abaixat els tipus d'interès i han allargat el temps de 
tornar la hipoteca; 3) No és cert que l'esforç per comprar l'habitatge hagi baixat, ja que 
el que cal fer és comparar el preu de l'habitatge amb els salaris. 
 
Segon. Altres elements que dificulten l'accés a l'habitatge a molts col·lectius: l'origen 
ètnic (els gitanos); l'edat (joves, vells, ...); la immigració; la precarietat laboral; les 
discapacitats; les desestructuracions socials; etc. 
 
Davant d‘aquesta situació, Càritas va crear la Fundació Foment de l'Habitatge l‘any 
1990. L‘objectiu de la Fundació és oferir habitatge per un temps determinat a famílies 
amb procés d'inserció o reinserció a preus molt moderats (100-200 euros de lloguer al 
mes). Aquestes famílies estan obligades a fer un seguiment personalitzat amb Càritas i 
reben el suport tècnic de la Fundació. 
 
La Fundació, a 31 de desembre de 2001, tenia 79 pisos (47 cedits o llogats i 32 de 
propietat, adquirits d'herències, intestats, donacions, etc.). Atenia 72 famílies i unes 
250 persones aproximadament; amb un pressupost d'explotació de 210.000 euros. 
 
D'on obtenim els recursos per fer front a aquestes despeses? 107.000 euros en 
lloguers de pisos que ens paguen els beneficiaris o que ha d'aportar Càritas (quan hi 
ha impagats); la resta d'ingressos vénen de subvencions de Càritas, de la Generalitat, 
de donacions o de subvencions privades. Les pèrdues són de 10.800 euros 
aproximadament. 
 
Respecte les dificultats amb què ens trobem en el dia a dia podem destacar: 
1) les econòmiques; 2) el baix percentatge de famílies que aconsegueixen inserir-se o 
reinserir-se a la societat; 3) la Fundació té treballadors: 2 a temps complert i un 
voluntari 10/20 hores a la setmana. Els usuaris/beneficiaris truquen per demanar o 
exigir tot, per qualsevol problema que sorgeix; 4) els administradors i propietaris dels 
pisos llogats es queixen també per la poca cura dels nostres llogaters/beneficiaris amb 
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els pisos; 5) les queixes del veïnat, possiblement moltes vegades amb raó, però també 
detectem brots de xenofòbia, racisme (entre classes humils). 
 
En relació als col·lectius que allotgem trobem: persones d‘ètnia gitana, col·lectiu 
espanyol, i col·lectiu immigrant. Tots tenen en comú la pobresa i la desestructuració 
social. 
 
La Fundació també fa desnonaments per dos motius: impagament continuat; o la no 
atenció del pla proposat per Càritas Diocesana de Barcelona. 
 
Per últim, com a reflexions per al futur.  
Les reflexions de les administracions públiques haurien de passar per actuacions 
concretes: augment del nombre d'habitatges protegits; instrumentar un sistema d'ajuts 
amb característiques generals i de caràcter permanent; evitar situacions de 
desnonaments injustos, etc. 
 
Bartomeu Aguado. Servei Jove Habitatge de Terrassa. 
 
Primer us explicaré una mica la situació que ens va dur a posar en funcionament 
aquest servei; i després, com funciona el servei i uns apunts dels resultats.  
 
Contextualització de la situació dels joves: 
- El col·lectiu jove està discriminat en l'accés a l'habitatge: 
- L‘època de joventut és una època d'assaig vital, d‘inestabilitat. 
- No hi ha uns ingressos fixes. 
- Hi ha la percepció social  que ―jove‖ és igual a ―problema‖. Si parlem de jove i 
immigrant, llavors aquesta percepció augmenta. 
- Voluntat d'emancipació real. 
- Vulnerabilitat com a col·lectiu.  
 
Situació de l'habitatge a Terrassa: 
- Terrassa té uns 175.000 habitants. 
- Presenta una taxa d‘habitatge buit al voltant del 15‘7%. 
- Té un parc d'habitatge vell al centre en males condicions d'habitabilitat. També hi ha 
barris perifèrics que tenen habitatges en males condicions de manteniment. 
- Habitatges dissenyats per a viure-hi famílies. 
 
Situació del mercat de compra/venda d'habitatge: 
- Preus molt alts. 
- Sistema d'ajuts mitjançant fiscalitat: com més tens, més desgraves. 
- VPO és residual (1993 - 49'4% a 1999 - 8%). 
 
Situació del mercat de lloguer: 
- Importantíssima reducció del mercat de lloguer: al 1960 estàvem en un 50% 
d‘habitatges de lloguer respecte el total, davant del 14% que hi ha aproximadament al 
2000. 
- No hi ha parc públic de lloguer, preus de mercat, lloguers alts. 
- Problema de confiança dels propietaris (hi ha un 33% d'impagats) 
- Els habitatges econòmics de lloguer estan degradats i presenten greus problemes 
d'habitabilitat. 
- Condicions abusives de les contractacions. 
 
Què vam decidir fer? 
- Dinamitzar el mercat de lloguer, actuar-hi per poder intervenir. 
- Rehabilitació del parc d'habitatges existents. 
- Habitatge existent implica economia de recursos. 
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Què fa el Servei Jove d'Habitatge? 
- Mediació entre el propietari i el llogater. 
- Informació constant sobre temes d'habitatge als joves i als llogaters. 
- És un servei gratuït. 
- Recerca i negociació d'habitatges de lloguer. 
- Negociem el preu (baixem un 33% el preu del lloguer respecte el preu del mercat 
actual). Per què? Perquè garantim el cobrament de la renda i perquè garantim el 
manteniment de la finca. Tot això via assegurança de causió i assegurança de 
multirisc de la llar. 
- Fem inventari exhaustiu de com està l'habitatge en el moment del lloguer. 
 
Serveis que ofereix al propietari: 
- Garanties (que hem comentat abans). 
- Mediació de qualsevol cosa (estem sempre d'engranatge). 
- Tramitació de tots els papers de manera gratuïta. 
- Assessorament. 
 
Serveis per al jove (de 18 a 35 anys): 
- Oferta d'habitatge que es pot ajustar al que demanen (preu, ubicació, número 
d'habitacions, etc.) 
- Vetllem pels seus drets. 
- Realització de contractes "justos". 
 
Què es demana al propietari? 
- Finca en condicions, que estigui habitable. 
- Preu just per al propietari. 
- Acceptació de la mediació. 
 
Condicions per als joves: 
- Edat (de 18 a 35 anys). 
- Ingressos o garanties/avals. 
- Els ocupants són els que es declaren en el contracte. 
 
Dades del servei: 
- Atencions durant l'any passat (2001): 6651 joves i 2053 propietaris. 
- Habitatges llogats: 324 (tots del mercat privats). 
- Joves llogats: 661. 
- 964 sol·licituds bàsiques acceptades. 
- En un any, un impagat. 
 
Condicions: que cada tres mesos ens truquin si encara no han trobat habitatge. 
Xifres: Augment de joves immigrants; els preus són un 30% per sota del preu del 
mercat. 
 
Altres possibilitats: 
- Rehabilitacions a càrrec dels llogaters a canvi de bonificacions. 
- Reactivació de territoris. 
- Habitatge a canvi de compromís social (això es du a terme a Alacant). 
- Borsa compra - venda (com a Tenerife). 
- Lloguer per a col·lectius amb dificultats. 
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Isabel Macarulla. Fundació ECOM. 
 
Problemàtiques de les persones amb discapacitat física davant de l‘accés a l‘habitatge: 

 

1) Introducció: 

L‘article 47, del capítol tercer, de la Constitució Espanyola determina que tots els 
espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Segons la LISMI (Llei 13/1982 de 
7 d‘abril. BOE núm. 103, 30 d‘abril de 1982, aprovada el 23 de març de 1982) es 
determinen diferents aspectes importants per a la integració social de les persones 
amb discapacitat i parla de la supressió de BB.AA. 
 

També parla que dels projectes d‘habitatges de protecció oficial i habitatges socials, 
se‘n reservarà el 3% per a persones amb discapacitat. També s‘aplicarà a aquells 
projectes de qualsevol altre caràcter que es construeixin, promoguin o subvencionin 
per les administracions públiques i altres entitats vinculades al sector públic.  
 
El Pla Integral de les persones amb disminució física a Catalunya, aprovat per acord 
de Govern el 13 de juny del 2000, considera l‘habitatge com un aspecte clau per a 
promoció de l‘autonomia personal. També parla de la necessitat de: 
 

Promoure l‘accessibilitat dels habitatges ordinaris tant de propietat com de lloguer. 

Facilitar l‘adquisició d‘habitatges adaptats. 

Ampliar places en serveis residencials de tot tipus: llar compartida, amb serveis 
comuns, assistida,... 

Obrir experiències pilot de nous recursos residencials. 
 

Tal com recull el ―Codi d‘Accessibilitat de Catalunya‖ el creixent envelliment de la 
població a Catalunya i la situació de les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol 
altra limitació converteix l‘accessibilitat de l‘entorn en una necessitat sentida cada 
vegada per un major nombre de persones. Cal fer efectiu un entorn per a tothom. 
Aquesta accessibilitat cal potenciar-la a través de la supressió de BB.AA i de barreres 
de comunicació i per mitjà de la utilització d‘ajudes tècniques. En aquest codi es parla 
dels següents termes importants: 
 
- Accessibilitat: característica de l‘urbanisme, edificació, el transport o els mitjans de 
comunicació que permet a qualsevol persona la seva utilització. 
- Barreres Arquitectòniques (BB.AA.): impediments, traves o obstacles físics que 
limiten o impedeixen la llibertat de moviments de les persones: 

BAU- Urbanístiques: les que existeixen en vies i espais lliures i d‘ús públic. 
BAE- Edificació: les que existeixen a l‘interior de l‘edifici. 
BAT- Transport: les que existeixen en els transports públics. 
BC-  Comunicació: impediments per a l‘expressió i la recepció de missatges a 
través dels mitjans de comunicació. 

- Ajuda tècnica: mitjà que, actuant com a intermediari entre la persona amb mobilitat 
reduïda —o qualsevol altra limitació— i l‘entorn, possibiliti l‘eliminació de tot allò que 
per la seva existència, característiques o mancances li dificulta l‘autonomia individual i, 
per tant, l‘accés al nivell general de qualitat de vida. 
- Adaptat: un espai, instal·lació o servei es considera adaptat si s‘ajusta als 
requeriments funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i 
amb comoditat per a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació. 
- Practicable: un espai es considera practicable quan, sense ajustar-se a tots els 
requeriments abans esmentats, això no n‘impedeix la utilització de forma autònoma 
per part les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació. 
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- Convertible: un espai, instal·lació o servei és convertible quan, mitjançant 
modificacions d‘escassa entitat i baix cost que no afectin la seva configuració 
essencial, pot transformar-se, almenys, en practicable. 
 
Tot això evidentment és una utopia. Malgrat tots els projectes, acords, bons propòsits i 
tota la legislació existent, la realitat és molt diferent al que sembla que hauria de ser 
llegint aquest material i legislació. La realitat quotidiana amb què es troba el col·lectiu 
de persones amb discapacitat física davant de l‘accés a l‘habitatge és realment 
alarmant i preocupant i massa sovint ens trobem davant de situacions discriminatòries.  
 
Tipologia de recursos o opcions per a persones amb discapacitat física: 

- Residència. 
- Llar-residència. 
- Llars amb suport. 
- Viure amb família. 
- Viure en un pis individual (amb els suports i assistència necessaris). 

 
L‘ideal seria que la persona amb discapacitat física pogués escollir lliurement el model 
o opció que prefereixi per viure. El Mapa de Serveis Socials (1999-2000) especifica 
que l‘any 1999 a Catalunya hi havia 134.340 persones amb alguna discapacitat física. 
A l‘àrea metropolitana de Barcelona n‘hi havia 94.139. És evident que hi ha persones 
que pateixen alguna discapacitat i no tenen fet el reconeixement de minusvàlua i per 
tant, no estan comptabilitzades. 
 
Tot i que no totes les persones amb discapacitat física precisen d‘un recurs 
residencial, és evident que és una solució possible i a tall d‘exemplificació direm que 
l‘any 2000 a Catalunya només 263 persones amb discapacitat física tenien plaça de 
residència. 
 
Tipologia d‘habitatges: 

- Habitatge de nova construcció 
Habitatge de preu lliure. 
Habitatge de Protecció Oficial de promoció privada. 
Habitatge de Protecció Oficial de promoció pública. 

- Habitatge de segona mà 
- Habitatge de lloguer 
 

2) Problemàtiques de les persones amb discapacitat física davant de l‘accés a 
l‘habitatge. La realitat i les problemàtiques de les persones amb discapacitat física són: 
 
- Necessitat d‘accessibilitat tant en l‘habitatge com en l‘edifici (des del carrer al seu 
pis). Hi ha una realitat evident i és que hi ha persones amb discapacitat física que no 
surten mai de casa degut a les BB.AA. existents. Hi ha molts casos en que hi ha la 
possibilitat de fer adaptacions, fent ús d‘ajudes tècniques (ascensors, elevadors, etc). 
Hem de tenir en compte que tot i que hi ha ajudes econòmiques per sufragar el cost 
d‘aquestes ajudes tècniques, aquestes mai suposen la totalitat de la despesa. 
 
- A més, sovint ens trobem davant de persones amb economies dèbils (important taxa 
d‘atur i perceben pensions baixes). 
 
- Massa sovint també les persones amb discapacitat i/o la seva família s‘han d‘afrontar 
a la negativa i oposició dels veïns a fer cap tipus d‘adaptació (ja sigui al vestíbul o 
posar un ascensor o elevador,...). O a vegades aquests estan d‘acord en fer-les, però 
exigeixen que la despesa l‘assumeixi només la persona amb discapacitat. Cosa que 
suposa una situació de desigualtat i discriminació. És evident que això no hauria de 
ser així, però en ocasions per evitar conflicte i actituds desagradables, s‘hi accedeix. 
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- També caldrà tenir en compte l‘entorn de l‘habitatge: certament hi ha barris de 
Barcelona (ex: el Carmel, entre altres) o poblacions on es fa difícil, i a vegades 
impossible, que hi accedeixi una persona amb mobilitat reduïda o altres limitacions. 
També s‘ha de valorar si existeix algun transport públic adaptat. 
 
- Podríem parlar de dues situacions: la persona amb una deficiència congènita i la 
persona que té una discapacitat sobrevinguda (per accident o malaltia). Els joves amb 
discapacitat, quan s‘independitzen, han d‘aconseguir un habitatge, i que aquest sigui 
adaptat. En el segon grup normalment partim d‘una situació en la qual majoritàriament 
no tenen problema de manca d‘habitatge (ja en tenen), però caldrà fer les adaptacions 
necessàries. En aquesta situació també ens podem trobar amb gent que no tingui cap 
problema econòmic per fer-les, però que sigui impossible realitzar-les al seu habitatge 
(per problemes d‘estructura, per manca d‘espai, manca de permís,...). Per tant s‘haurà 
de canviar de pis. En ocasions, doncs, ens trobem amb situacions que han de superar 
la discapacitat sobrevinguda, que si no poden treballar i cobren una pensió, 
normalment tenen una reducció dels seus ingressos econòmics i a més han de 
superar un desarrelament del territori. 
 
- A més, també tenim el problema que la majoria dels pisos de lloguer no són adaptats. 
(Ex: vàrem conèixer un cas d‘una família que tenia un pis de propietat, i se‘ls va 
cremar, el pare tenia una discapacitat física i no tenien problemes econòmics. Volien 
un pis de lloguer per anar a viure mentre arreglessin el seu. Els va ser impossible, no 
en van trobar cap!!!. Finalment la família va anar a un pis de lloguer i el pare a un 
hotel). 
 
- La majoria de les promocions de protecció oficial es realitzen fora de Barcelona, 
perquè el preu del sòl és més econòmic. Però hem de tenir en compte que hi ha 
moltes persones amb discapacitat física que manifesten el desig de viure a Barcelona 
perquè té més serveis, millor transport que determinades poblacions. A més a més 
hem de tenir en compte que per poder accedir a un pis de protecció oficial, cal que la 
persona no tingui cap pis de propietat; per tant, les persones que necessiten canviar 
de pis perquè el seu no es pot adaptar a les seves necessitats, no hi poden accedir.  
 
- A més les entitats bancàries posen dificultats i en ocasions neguen hipoteques a 
pensionistes, persones amb discapacitat física i persones que pateixen alguna malaltia 
degenerativa. 
 
- Hi ha persones que treballen a Barcelona i que degut a la seva discapacitat els és 
impossible viure fora d‘aquesta ciutat i anar i venir cada dia; per tant, l‘opció d‘anar a 
viure fora de Barcelona perquè normalment els preus dels pisos són més accessibles 
tampoc els és factible. 
 
- Altres problemes amb què es troba el col·lectiu de joves discapacitats: 
En ocasions les persones amb una discapacitat tenen una sobreprotecció de la família 
que en dificulta la seva independència familiar.  
També ens trobem amb famílies que la seva economia depèn força de la pensió que 
percep la persona amb discapacitat i per tant el fet que ella s‘independitzi suposa un 
greu inconvenient per la família i això dificulta molt la seva independència. Així, es crea 
un cercle viciós de difícil solució i sovint, situacions i relacions molt ambivalents i 
conflictives entre la persona amb discapacitat i la família o la persona cuidadora. 
 
- La problemàtica de l‘habitatge per a persones amb discapacitat greu no es pot 
separar dels suports que hauria de donar la comunitat a aquestes persones. La manca 
d‘aquests suport crea la suficient inseguretat com per inhibir el salt a la independència. 
És a dir, que a més de les despeses econòmiques per adaptar l‘habitatge i/o l‘edifici, hi 
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ha molts casos en què es necessita assistència personal per realitzar activitats de la 
vida diària (AVD). Els caldrà més o menys suport en funció del seu grau de 
discapacitat i la mobilitat reduïda que tinguin. Des dels ajuntaments es gestiona l‘Ajut a 
Domicili, i la tasca de les treballadores familiars. I també existeix una Ajut (PUA) que 
poden arribar a sufragar aquesta assistència personal. El problema és que sovint les 
hores que es concedeixen són insuficients per la necessitat que hi ha real. Això 
suposa que la diferència entre el que els concedeixen i el que realment necessiten és 
assumida per la persona amb discapacitat i, per tant, suposa més augment en les 
seves despeses o una dependència familiar. 
 
- S‘hauria de pensar en solucions més integrals i més satisfactòries que no la 
residència. 
 
3) Propostes per millorar l‘accés de les persones amb discapacitat física a l‘habitatge: 
1. Caldria una borsa de pisos adaptats, tan de compra com de lloguer. 
2. Impulsar polítiques públiques d‘habitatge. 
3. Coordinació i implicació entre les diferents administracions (Ajuntament, Generalitat, 
Diputació) i entitats dels sector. 
4. Cal millorar i ampliar les actuals prestacions dels serveis d‘ajut a domicili. 
5. Cal diversificar els recursos econòmics i els tipus d‘ajuts per facilitar l‘accés a 
l‘habitatge (Ex: desgravació IRPF, crèdits a baix interès, subvencions suficients per 
sufragar les ajudes tècniques i les adaptacions necessàries,...). Caldria ampliar les 
subvencions tant per a la compra de l‘habitatge com per a la rehabilitació. 
6. Cal eliminar el requisit de no tenir cap pis de propietat per tal que les persones 
amb discapacitat puguin accedir a un pis de protecció oficial. 
7. Caldria augmentar els barems econòmics per a les persones amb discapacitat. 
8. Estudiar l‘aplicació de mesures d‘urgència per problemes d‘inadequació (ex: per 
intercanvis, per situacions transitòries...). 
 
Cal començar a parlar dels drets de persones amb discapacitat, independentment dels 
seus ingressos econòmics. Cal avançar molt per tal d‘equiparar el dret a l‘habitatge 
digne i adequat, i a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física. Un bon 
criteri de millora en aquest àmbit i per on poder començar seria exigir i aconseguir que 
s‘acomplís la legislació vigent i el que marca el Pla Integral de les persones amb 
disminució física a Catalunya. 
 
TORN DE PARAULES: 
 
Gemma Estévalez. Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament l'Hospitalet. Comenta que 
entre les poques competències que té l'ajuntament hi ha la de negociar que les 
persones amb discapacitats o malalties cròniques pugin accedir a habitatges de 
protecció oficial encara que tinguin habitatge de propietat si aquest no està adaptat. 
 
Una membre de l'Associació Matt de discapacitats comenta la seva vivència 
personal al voltant de la seva discapacitat i l'accés a l'habitatge. 



 198 

SEGONA TAULA RODONA 
 
Ponents: Núria Oñoro (Xarxa Igloo), Antonio Peralta (Desenvolupament 
Comunitari) i Ramon Noro (Fundació Arrels) 
 
Núria Oñoro. Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí. 
 
En primer lloc cal dir que tant els membres de Desenvolupament Comunitari, com els 
membres de l‘Ajuntament de Manresa, de Terrassa i el Prat podrien explicar les seves 
experiències dintre del projecte Igloo. Jo explicaré el marc general de la xarxa Igloo i 
després passaré a l‘aplicació del cas concret de Rubí amb col·laboració amb la resta 
d‘ajuntaments. 
 
Destaca la complexitat pròpia de les problemàtiques socials que comporten, cada cop 
més, el desenvolupament d‘accions més globalitzadores i més integradores. És a dir, 
la planificació de respostes des d‘una perspectiva transversal que obliga a treballar en 
xarxa. Tot i que des d‘algunes administracions semblen fer més el sord que des d‘unes 
altres.  
 
Hi ha tres aspectes fonamentals bàsics: els recursos personals i socials, els recursos 
formatius per cercar i mantenir una ocupació laboral i els recursos per accedir a un 
habitatge digne i mantenir-lo. Creiem que aquestes són les tres peces clau que han 
d‘estar articulades a l‘hora de desenvolupar respostes. Això s‘ha de fer amb una 
metodologia d‘intervenció fonamentada en el treball en xarxa, per així poder garantir 
aquesta actuació en diferents àmbits a l‘hora. Cal organitzar accions i projectes en els 
quals els participants tinguin una implicació directa i activa i que tinguin en compte els 
actors socials i els econòmics. 
 
Els serveis socials municipals pateixen molt de prop aquesta realitats. No s‘ha de 
deixar de banda la percepció que en puguin tenir les altres institucions, però el dia a 
dia, la realitat, la demanda immediata, les mancances socials, amb diferents factors de 
precarietat, la tenim nosaltres davant de les nostres portes. L‘estreta relació entre els 
diferents factors: precarietat laboral, dificultats d‘accés a l‘habitatge, etc. Tantes 
variables abordades exclusivament des del camp social plantegen un repte massa 
important per a tots nosaltres, i se‘ns fa necessari desenvolupar noves estratègies de 
treball, més enllà de les que hem anat desenvolupant fins al moment. 
 
Les polítiques transversals no són noves, des dels municipis i els ajuntaments hem 
desenvolupat polítiques transversals, però sovint, especialment en una primera època, 
molt centrades des de les àrees de serveis personals. Però ara cal que tota aquesta 
tasca vagi més enllà dels serveis personals, perquè si no, no hi ha res a fer. 
 
A Rubí ja existien algunes experiències de treball transversal, per exemple, un projecte 
de reallotjament d'un col·lectiu d‘immigrants en situació d‘amuntegament. Això va 
comportar tot un temps de treball de coordinació, que va culminar en el fet que  
l‘empresa municipal d‘habitatge, PROURSA, assumís la gestió de tot el programa, de 
tot el parc d‘habitatge social, i que pertant, incorporés a la seva plantilla una 
treballadora social. Això significava garantir aquest treball en comú amb tota aquesta 
experiència i amb la creació d‘una comissió d‘adjudicació d‘habitatge on estan 
representades diferents àrees (l‘empresa gestora, Urbanisme, els serveis jurídics i els 
serveis socials) anem avançant en el camí de l‘habitatge social. 
 
Respecte a la xarxa Igloo en concret, vull explicar el projecte específic que va ser 
l‘INTEGREIGLOO. La creació de la xarxa Igloo té com objectiu principal estructurar 
programes d‘acció social que facilitin una resposta global a les situacions d‘exclusió 
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social i laboral. Les actuacions incorporen en el programa Igloo diferents variables 
relacionades entre sí: formació, ocupació, hàbitat, serveis. 
 
La Xarxa Igloo té diferents nivells d‘organització que són interdepenents entre ells. Hi 
ha la Xarxa Igloo a Europa, la Xarxa Igloo a Espanya, la Xarxa Igloo a Catalunya, i, a 
més, cada municipi té la seva xarxa Igloo en funció de la seva realitat concreta. 
 
La xarxa Igloo a Europa, que sorgeix de signar el protocol de col·laboració el juliol del 
1995, està formada per tres grans entitats: el Comitè Europeu d‘Hàbitat Social, la 
Confederació Europea de Sindicats i la FEANSA (Federació Europea d‘Associacions 
que treballen amb les persones sense llar).  
 
A Catalunya, a partir de l‘any 96, es constitueix un grup promotor liderat pel sindicat 
CCOO, que compta amb els ajuntaments de Rubí, El Prat, Manresa, i Terrassa. Així 
com també amb dos departaments de la Generalitat de Catalunya, el de Treball i el de 
Benestar Social. L‘any 97 signem un protocol més formal de col·laboració entre 
nosaltres. En aquest moment el grup promotor va presentar un programa dintre de la 
iniciativa comunitària Integre en el període 98, 99, que és en el que ens centrarem. 
 
Ens vam replantejar els objectius de la Xarxa Igloo. Vam considerar que valia la pena 
donar-li un cos jurídic i ens vam posar a treballar en tot el que són els Estatuts, etc. 
Amb tot això els dos departaments de la Generalitat es van desvincular del projecte i 
es van incorporar unes altres entitats: UGT i Desenvolupament Comunitari. 
 
Respecte a la Xarxa Igloo Rubí que vam constituir, hem fet un treball molt lent. Va ser 
molt fàcil que les diferents entitats socials poguessin participar en un projecte comú, 
però el que no va ser tan fàcil fou entrar en el sector privat. No obstant, això és un altre 
tema que a nivell local també ens estem plantejant. 
 
La metodologia del projecte Igloo partia del treball en xarxa per assolir programes 
socials amb els agents socials. La metodologia era transversal des del seu mateix 
disseny. Vam comptar amb la participació de promoció econòmica des d‘Urbanisme i 
de diverses empreses constructores. 
 
El Projecte Igloo Íntegre intentava atendre col·lectius amb dificultats d‘exclusió social, 
en situació de precarietat laboral, de manca d‘habitatge o amb habitatges sense 
condicions. En el cas de Rubí hi van participar un total de 12 persones. El projecte era 
comú als quatre municipis però estava adaptat a les realitats de cadascun. No es 
volien fer projectes emmarcats en un nivell teòric, sinó que es volien donar respostes 
concretes. 
 
L‘objectiu era preparar les persones en formació bàsica ocupacions millorant les 
infrastructures dels municipis per incrementar el nombre d‘habitatges. Per això es 
prenien diferents accions: mòduls d‘acompanyament i suport, formació ocupacions 
centrada en manteniment i rehabilitació d‘habitatges, suport tècnic a través de 
xerrades i campanyes de sensibilització. 
 
La valoració del procés és força bona. En relació amb l‘accés a l‘habitatge 9 de les 12 
persones van accedir a un habitatge. Es va comprar un dels pisos que es va 
rehabilitar. Com s‘ha dit, la mateixa formació es va fer de manera paral·lela, per 
aprofitar el fet que la formació ocupacions és la que més els motivava. La rehabilitació 
d‘aquest pis va permetre que una família accedís a un habitatge. 
 
També es volia remorejar un espai municipal on s‘havia previst fer vuit pisos per 
persones sense família. Aquesta acció va comptar amb l‘oposició de la comunitat de 
veïns per les seves reticències a les persones que vindrien a viure-hi. Era un cas clar 
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d‘estigmatització social. El tema encara està en via judicial i aquest projecte ha quedat 
aturat. 
 
Després vam haver d‘anar rehabilitant habitatges que el municipi ja tenia i anar 
distribuint a les persones que prenien part en el procés. 
 
Respecte a la formació ocupacional va haver-hi una ambivalència important. Era el fet 
que, tot i voler donar una formació igual a homes i dones, en el mercat de treball hi ha 
una realitat i és que encara es discrimina la dona en determinades feines relacionades 
amb l‘àmbit de la construcció. Això va provocar que la reinserció laboral de les dones 
no fos tan efectiva. En una de les avaluacions que els propis participants van realitzar 
es va constatar aquest fet. 
 
Destaca la importància de les tutories com element que fomentava el treball en grup i 
facilitava l‘intercanvi d‘impressions entre els participants. Al mateix temps els diferents 
municipis podien contrastar les seves experiències i sensacions. A vegades el 
sentiment de fracàs quan es posa en comú serveix per veure que no es tant un 
problema particular com del mateix context que no ajuda. 
 
Per un altre costat, respecte a l‘avaluació que van realitzar-ne els participants, van 
destacar que per ells el programa de formació ocupacional havia sigut massa curt, 
s‘hagués pogut ampliar més i augmentar el nivell, de manera que s‘hagués assolit un 
major grau de formació en rehabilitació i ús de més materials. Tot i que cal apuntar que 
el temps està limitat pel fet de ser un programa europeu que marca un seguit de 
pautes. També és va comentar la importància d‘implicar al sector privat en el procés 
per així després poder oferir treball. 
 
Com a conclusió, cal destacar que és fonamental el treball en xarxa en diferents nivells 
com element bàsic que potencia els projectes i ajuda a fer front a la complexitat social 
amb la qual ens enfrontem. 
 
Antonio Peralta. Director del programa Veïns Sense Fronteres. Desenvolupament 
Comunitari. 
 
El programa Veïns sense fronteres, en el seu cinquè any, és una iniciativa de l‘entitat 
Desenvolupament Comunitari, que compta des dels seus inicis amb el suport del 
MTAS i el d‘aquelles entitats destinatàries en cada exercici de les seves actuacions. 
 
L‘objectiu inicial del programa i el seu enfocament s‘adreça a promoure i afavorir 
l‘accés igualitari dels immigrats i les seves famílies a un habitatge digne. El mètode de 
treball inicial consistia en la posada en marxa de punts informatius d‘habitatge, on 
s‘acollia, s‘informava i s‘assessorava els usuaris i usuàries sobre l‘oferta disponible de 
lloguer i sobre els contactes, mitjançant els serveis complementaris de mediació i/o 
traducció quan aquests eren necessaris. S‘efectuava, paral·lelament, una tasca de 
sensibilització i de lluita contra la discriminació, especialment en els àmbits de la 
intermediació immobiliària i el teixit comunitari. 
 
Des dels seus inicis, el programa ha atès més de 4.000 persones i ha facilitat lloguers 
o compres a més de la quarta part dels demandants. El procés de recerca d‘habitatge, 
en aquest període, s‘ha anat complicant i ha esdevingut, en alguns casos, una tasca 
impossible. La imparable pujada dels lloguers i del preu de compra, l‘escassetat de 
l‘oferta i la inhibició gairebé absoluta de la iniciativa pública en aquest segment del 
mercat, ha propiciat una situació d‘extrema dificultat, on es posen en joc elements de 
convivència, de concentració espaial i d‘ocupació generalitzada dels habitatges en 
males condicions per part d‘aquests col·lectius.  
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L‘any 2001, el programa es va implementar a les comarques de l‘Alt Penedès, Garraf, 
Baix Camp, Tarragonès i Vallès Oriental, i a les ciutats de Manresa i Banyoles, sempre 
en col·laboració amb les institucions destinatàries dels serveis.  
 
Enguany, en aquest context de dificultats i amb el fenomen de la guetització ben 
present, el programa s‘ha plantejat l‘assessorament a municipis i entitats 
supramunicipals en l‘àmbit de la planificació adreçada a combinar política social, 
inclusió social i habitatge, amb l‘avinentesa que el coneixement de la realitat i la 
posada en marxa de polítiques innovadores pot prevenir aquest fenomen incipient 
d‘exclusió i marginació social.  
 
L‘habitatge, i no tan sols per al col·lectiu de persones immigrades, continua sent un 
pilar bàsic de la integració social, i una condició necessària però no suficient per al 
procés de globalització de la riquesa, el treball i el benestar de les persones. 
 
Fent una comparació metafòrica derivada del món de la mística parlem d‘osmosi i 
contacte entre dos sistemes que conviuen en la nostra societat, els autòctons i els 
immigrants. És necessari establir mecanismes de comunicació que en l‘actualitat no 
existeixen. 
 
El projecte Veïns Sense Fronteres, està finançat pel Ministeri de Treball i Afers 
Socials. Des que es va iniciar fa cinc anys han canviat algunes coses. Quan va sortir 
en el seu moment es van establir uns punts informatius d‘habitatge que intentaven 
equilibrar els estereotips negatius, superar les dificultats lingüístiques a través de la 
sensibilització, l‘àmbit jurídic i legal, la mediació i l‘acompanyament, mesures 
pal·liatives que vam impulsar tant com vam poder. 
 
Val a dir, en relació al mercat de l‘habitatge, que en aquell moment era un mercat on 
trobàvem una escassetat controlada, però actualment, podem parlar d‘una mercat 
escàs, saturat i incontrolat que presenta una segregació consolidada del fet migratori i 
de caràcter suburbial. 
 
Com que actualment les situacions objectives a les quals ens enfrontem són diferents, 
el projecte manté els punts d‘informació a l‘habitatge però integrats en serveis 
normalitzats del municipi. 
 
L‘esforç per finançar un habitatge s‘ha duplicat en cinc anys. La iniciativa pública no 
està fent res i no està previst que ho faci. Hi ha una obsessió normativa en relació a la 
immigració en temes de mercat laboral, educació, etc. però no en habitatge. Sembla 
que hi ha un oblit important respecte aquest tema. Aquesta por a regular el mercat de 
l‘habitatge portarà, al que ja s‘està consolidant en algunes ciutats: el mercat de 
l‘habitatge encara serà més opac i més voraç del que ha estat fins ara. 
 
L‘estat espanyol és un dels que presenta una menor densitat de població d‘Europa i té 
un parc d‘habitatge suficient per a tothom, i més que suficient. Si abans el mercat 
estava adormit i ningú no s‘havia plantejat llogar llocs ―infectes‖, ara s‘ha plantejat; i 
encara es planteja com una mesura antidiscriminatòria, quan és el contrari. Ara estem 
davant d‘una lluita pels recursos, i això posa en joc l‘espai públic, bancs i places, els 
espais privats, els habitatges, i els espais semipúblics que són les botigues. Tots 
aquests espais físics i simbòlics són de lluita. Hi ha unes clares fronteres urbanes. Hi 
ha una convivència forçosa entre col·lectius per raons de gènere, cultura i edat. Això 
es dóna sobretot en els barris antics de les ciutats. Quan la proximitat no és voluntària 
genera més distància que apropament. 
 
Cal la voluntat pública d‘intervenir en el mercat de l‘habitatge, les possibles solucions 
passen per, desregularitzar-ho o regularitzar-ho tot. Això vol dir, que no podem fer 
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"cupos" d‘immigrants sense planificar la política de l‘habitatge, perquè és una política 
equivocada. La promoció de les entitats públiques ha de tendir a la promoció 
d‘habitatges de lloguer. I crec que els municipis són els principals agents necessitats 
d‘aquest canvi de política.   
 
Tornant a la metàfora mística, és necessari rebre les persones nouvingudes tant en 
cos com en ànima, perquè la persona està formada de cos i ànima. Crec que és una 
comparació adequada, perquè aquesta Administració i aquesta ciutadania només està 
preparada per rebre el cos dels immigrants. Creiem que els immigrants només es 
composen de cos, que són només mà d‘obra, i ens oblidem que totes les persones 
necessiten la seva ànima i la seva llar, si no, no és possible la seva integració. 
 
Ramon Noro. Fundació Arrels. 
 
Arrels Fundació treballa des de fa més de quinze anys amb les persones sense llar. És 
des d‘aquí que us explicaré la nostra experiència.  
 
En primer lloc, cal destacar les diferents "Barcelones" que hi ha: per un costat, hi ha la 
Barcelona que veiem, la Barcelona turística, la de l‘any Gaudí, la del Fòrum 2004, la 
que tots voldríem. Però per un altre costat, tenim una altra realitat: la de la Barcelona 
marginal amb què es troben les persones que treballen en l‘àmbit del treball social. 
Malauradament a nosaltres no ens és gaire desconeguda però al ciutadà de peu, i als 
promotors immobiliaris, i a les persones que viuen de la gestió de l‘habitatge sí que els 
és més desconeguda. Són situacions de persones sense llar, però les que es veuen 
reflecteixen un percentatge molt petit d‘aquestes persones, podríem dir que al voltant 
del 15% de les persones sense llar són ―visibles‖ i n‘hi ha unes altres d‘―invisibles‖ que 
potser van ben arreglades i netes i passen desapercebudes. 
 
Amb l‘experiència del treball d‘Arrels cal veure primer què els passa a aquestes 
persones. Nosaltres diem que existeixen una sèrie de factors de desarrelament. 
Els diferents factors que porten a aquesta situació són: 

• Afectius (la llar són molt més que les pedres). 

– Allotjament 

– Alimentació 

– Afectivitat 

– Biografia difícil 
 

• Socials Culturals 

– Fracàs dels Serveis Socials i de l‘estat del benestar. 

– Educació: el nivell sovint és relativament baix. 

– No sindicació. La solitud en què viuen aquestes persones provoca que no tinguin 
veu, que reivindiquin poc. I com que no es queixen, no es tenen en compte. 

– Immigració. La distància respecte el seu lloc de naixement i el lloc on es va a parar 
sempre és un repte i si no se supera es generen problemes. 

– Legal: no ja de documentació, sinó de totes aquelles persones que formarien part 
d‘aquests col·lectius que anunciava l‘estudi: com per exemple les persones que 
surten i entren de la presó, que queden estigmatitzades. 

 
• Qüestions laborals: 

– Ingressos baixos: la gent sense llar té ingressos baixíssims. Si tenen contractes són 
temporals, a curt termini, mal valorats, etc. Pateixen una explotació bastant important. 
– Ocupació: però a part de la qüestió dels ingressos hi ha el tema de l‘ocupació, sentir-
se útil per alguna cosa. Quan una persona fa dos, tres, cinc anys que no treballa, pot 
ser que entri en un seguit de processos que el portin a perdre els hàbits i vagi quedant 
expulsat del sistema laboral. Després li costarà incorporar-se. 
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• Salut 

–Mental: en força casos hi ha una causa d‘origen mental i de salut que provoca 
l‘exclusió social. 
–Addiccions: les addiccions també són un altre motiu d‘exclusió social. Són patologies 
que dificulten la convivència en l‘entorn familiar. Moltes vegades és l‘origen de la 
pèrdua de la llar. 
–Orgànica: hi ha persones que pateixen un desarrelament que els porta a estar poc 
motivats per cuitar-se massa i mantenir-se en condicions saludables. De fet, des 
d‘Arrels hem acompanyat a morir en els últims deu anys a unes 140 persones i han 
mort a una mitjana d‘edat de 55 anys. És l‘esperança de vida de Catalunya de l‘any 45, 
ja que actualment està al voltant dels 80. 
 
A vegades les discriminacions són per raons de salut. Tres projectes de la ciutat de 
Barcelona: El Centre Masia Can Planes de l‘Ajuntament, l‘Alberg de Sant Joan de Deu, 
i la Fundació Arrels estem participant des de fa quatre anys en un programa de salut 
mental, que va començar sent pilot i que ara està estabilitzat. Hem anat visitant 
aquelles persones més cronificades en la situació, i resulta que el 60% són malalts 
esquizofrènics amb nul·la consciència de malaltia i sense un entorn familiar, aquestes 
persones queden automàticament excloses. L‘origen de l‘exclusió té a veure amb la 
salut, i per tant no és social. 
 
Tots aquests factors provoquen que el procés d‘inclusió social s‘hagi de plantejar a 
llarg termini. Més llarg termini com més greu sigui la situació concreta de cada 
persona. Precisa de recursos materials importants, l‘habitatge és imprescindible (o 
elements substitutoris de l‘habitatge) i d‘un acompanyament relacional i personalitzat. 
La manca d‘un dels dos elements, el relacional o l‘econòmic genera exclusió social. 
Els processos d‘inclusió han de millorar els aspectes materials i els relacionals. Potser 
convé fer més treball comunitari per afavorir el procés. 
 
Algunes dades de l‘Ajuntament de Barcelona de l‘any 2000 publicades en El Periódico 
el 23 de maig del 2001. Dic de l‘Ajuntament perquè és qui més dades té, ja que és qui 
més persones sense llar atén. 
 
• 2.143 persones ateses: (un 20% més que l‘any 1999). No estan incloses les 
persones no detectades ni les persones ateses únicament per entitats. 
• D‘aquestes persones, un 76% eren homes, i un 24% dones. 
• La mitjana d‘edat era de 40,5 anys.  
 
Anys al carrer: 
Un 4,3% de les persones està al carrer des de fa més de 7 anys. 
Un 3,1% de les persones fa entre 5 i 7 anys que està al carrer. 
Un 7,8% de les persones fa entre 3 i 5 anys que està al carrer. 
Un 16,9% de les persones fa entre 1 i 3 anys que està al carrer. 
I un 50,1% de les persones fa menys d‘1 any que està al carrer. 
 
Fases: 
Des del punt de vista de la situació amb què es troben aquestes persones: 
- Un 9% es troba en una situació consolidada. Aquests són l‘objectiu prioritari d‘Arrels. 
Nosaltres sí que fem discriminació positiva cap aquelles persones amb una situació 
més desafavorida. Aquests necessiten un treball més llarg. 
- Un 15% es troba en una situació avançada. 
- I un 76% en un estat inicial. Aquests potser amb una estada d‘una setmana en un 
alberg (per tenir temps de poder trobar un habitatge) ja en tindrien prou.  
 
En relació al seu origen: 
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• El 32% eren nascuts a Catalunya. 
• El 28% eren nascuts a l‘estranger. 
 
Aquest és un càlcul per provocar una mica. A Barcelona trobem allotjaments 
disponible per a persones sense llar: 

• 388 places en albergs on l‘estada és sempre temporal  
(inclòs Dispositiu Acolliment Hivernal). 

• 150 places en pensions on gairebé sempre l‘atenció és temporal. 

• 80 places en pisos on l‘allotjament es pot considerar de caràcter permanent.  
Això fa un total de 518 PLACES DISPONIBLES a la ciutat de Barcelona. Penseu que a 
Catalunya n‘hi ha al voltant de 700. Que si alguna ciutat fa alguna cosa és Barcelona. 
 
Si observem el nombre de places en relació als dies disponibles i la població afectada 
trobem que... 
 
518 places per 365 dies = 189.070 estades possibles 
 
Mentre que si les persones sense llar són 2.143 per 365 = 782.195 estades 
necessàries. 
 
Per tant, això implica que cada persona sense llar només pot estar-hi una mitjana de 
60‘16 dies a l‘any. (189.070/2.143=60‘16) 
 
Tenint en compte que els processos d‘inclusió social són molt llargs és evident que 
l‘oferta és insuficient. Això posa de manifest un seguit de mancances i de necessitats. 
 
Dificultats que ens hem anat trobant a l‘hora d‘accedir a un habitatge: 

- Pensions insuficients: PNC de 258,68. Això vol dir que cobreixen un 60% d‘un mes 
en una pensió de Ciutat Vella. 
- Un treballador recentment incorporat precisa de 6 mensualitats per accedir a un pis 
de lloguer de 50.000 pts. (que vam tenir molta sort de trobar). 
 
 
Dificultats perquè les entitats accedeixin a un lloguer: 

- L‘IVA representa un major cost. No es pot deduir. 
- Alguns propietaris es resisteixen a gestionar la liquidació de l‘IVA. 

 
A més, les organitzacions no poden accedir a la compra d‘habitatge social, sembla ser 
que això ara està en tràmits de canviar. 
 
És imprescindible: 
• Recursos temporals per a persones sense llar de baixa exigència (tant residencials 
com no residencials, és a dir, recursos que possibiliten l‘estructuració diürna. En un 
alberg que funciona de les 7 de la tarda a les 8 del matí durant el dia no s'hi pot estar, i 
nosaltres a la llar hi estem tant de dia com de nit. Però, què passa amb aquestes 
persones durant el dia? A més, el dia és depriment). 
• Disposar d‘habitatge assequible amb garanties de continuïtat amb diverses 
intensitats de seguiment. És a dir, si tenim recursos per diagnosticar persones podrem 
agrupar col·lectius concrets per afinitats de les persones. 
• Habitatge i centres residencials per als malalts mentals que viuen al carrer. Hi ha un 
percentatge molt alt de malalts mentals que viuen al carrer. Ara costa molt aconseguir 
una incapacitació d‘una persona del carrer o ingressar-la en una unitat de subaguts i 
fer un diagnòstic, estabilitzar-la, i després portar-la cap a un habitatge estable. Hi ha 
algunes places, Fundació Valldaura, per exemple, que considero que és viable i és útil. 
I aquelles persones, continuen sent persones malaltes com qualsevol de nosaltres que 
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tenim una malaltia crònica, però es poden fer aflorar els aspectes positius d‘aquella 
persona, mentre que quan la malaltia no està compensada això queda emmascarat. 
• Recursos personals que acompanyin el procés d‘inclusió. Hem d‘omplir el ciment i les 
pedres de vida i de persones, i que tingui un caliu. 
 
TORN DE PARAULES: 
 
- M‘agradaria agrair la intervenció del senyor Peralta. Senyors estem en una situació 
d‘emergència. La miopia i la imbecil·litat de l‘Administració, no de les persones que la 
dominen, fa que no ens plantegem res seriosament. A mi m‘avergonyeix que haguem 
gastat diners en aquesta jornada fins i tot en la carpeta. Tenim dificultat per trobar 
recursos per fer petites coses. No puc entendre que ciutats com la nostra, tinguin 
tantes despeses que no puguin destinar un 0‘7 a aquestes coses. Les administracions 
no fan res, esperen maltractar als immigrants perquè marxin, la situació és urgent. Jo 
demano que siguem capaços de reordenar aquestes jornades. Si hi ha polítics a la 
sala... m‘agradaria saber com pensen solucionar el problema de l‘habitatge? Ens tenen 
perquè els rentem la cara, tots ho sabem, i això es vergonyós. Els grans problemes de 
l‘habitatge a Barcelona els hem traspassat als immigrants. 
 
- La intervenció que es realitza no passa de l‘assistència caritativa. Jo penso que els 
drets no són una assistència caritativa, caldria anar més a les arrels. Al senyor d‘Arrels 
li demanaria alguna informació: cada deu persones sense sostre nou són homes, això 
és contradictori amb el que es comentava de la facilitat major que té l‘home per a la 
seva reinserció laboral. I en tema de addiccions passa el mateix, de cada cinc, quatre 
són homes. Això potser es dóna per la cultura masclista en què ens trobem. També, 
es reflecteix el problema amb els expulsats a les escoles, que de deu, nou són nois. El 
problema ja hi era fa deu anys quan no hi havia immigrants. 
 
- Dues coses: Primer, des de la iniciativa privada el que és fa es posar de manifest un 
problema i plantejar possibles solucions, i òbviament els recursos són limitats. 
Nosaltres teníem un centre de dia, l‘Ajuntament veu que funciona i aleshores diu, 
―apliquem-ho‖.  Nosaltres fem més sensibilització, però això representa que destinem 
un 12-15% del nostre pressupost a la denúncia, a la gestió de comunicació. El 70% és 
diner privat. Conclusió: estem utilitzant una entitat privada com a element de denúncia. 
Segon, que hi ha més homes que dones... la dona té més recursos, s‘administra millor, 
la dona té més carregues familiars, la dona fa feines que els homes encara no fa com 
per exemple, feines de neteja, i potser de prostitució, per tant té més possibilitats 
laborals. L‘home no sap tirar endavant amb pocs recursos. Una altra dada és que les 
dones que estan al carrer estan més deteriorades que la mitjana.(Ramon Noro) 
 
- Referent al projecte Igloo, si el projecte d‘integració en dinàmiques de recuperació i 
rehabilitació d‘habitatges contemplava la dimensió dels drets cívics i polítics, és a dir,  
sensibilització de drets civils i polítics, es treballa en el marc de la mateixa xarxa 
europea? 
Després vull fer un petit comentari sobre el debat dels immigrants, les administracions i 
el procés d‘integració dels immigrants. Jo crec que fins que les comunitats dels països 
tercers no tinguin dret a participar en els processos de formació de las majories i les 
minories locals, no tindran el poder d‘influir sobre les polítiques de les administracions 
locals. La qüestió fonamental, després de la política d‘habitatge, és garantir a aquestes 
persones que puguin votar com a mínim en les eleccions locals. Fins que aquests 
col·lectius no tinguin una dimensió electoral serà molt difícil convèncer les 
administracions locals. (Gianluca Solera, Coordinador dels Verds Europeus) 
 
- Existeix coordinació? Des de Serveis Socials s‘estan assumint immigrants amb 
problemes d‘habitatge. El mateix Ajuntament de Barcelona no té pisos, es treballa en 
pensions. No hi ha albergs, només el de Sant Joan de Déu i és només per a homes. 
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Això és discriminatori per a les dones. Hi ha una mala gestió en recursos municipals. 
(Educadora Social de l’Ajuntament de Barcelona) 
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CLOENDA: 
 
Participants: Roser Veciana (Regidora Ponent de Drets Civils de l’Ajuntament de 
Barcelona), Ferran Julian (Regidor responsable de l’Habitatge a Barcelona), i 
Valentí Salles (Director General Serveis Comunitaris de la Generalitat de 
Catalunya). 
 
Valentí Salles. Director General de Serveis Comunitaris de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Introducció. 
Primerament haig d‘excusar la Consellera Irene Rigau que, tot i l‘interès que tenia per 
ser aquí, li ha sigut impossible l'assistència. Segon, el resultat del treball realitzat 
aquests dos dies en les Jornades segur que ha donat com a resultat unes propostes 
d'interès que seran estudiades i tingudes en compte tant per la Consellera com per mi 
mateix. 
 
Algunes consideracions des de la perspectiva de la Generalitat: 
 
Primer lloc 
Segons un estudi publicat fa uns dies per La Caixa i que ha estat realitzat per Carme 
Trilla, a Catalunya el 86% dels habitatges són de propietat i el 14% són de lloguer. 
Aquest és l'índex més alt d'Europa pel que fa a la propietat. Això limita molt el parc de 
lloguer i limita molt les possibilitats d'accés a un habitatge digne a les persones amb 
poc recursos i a aquelles que venen de la immigració. 
 
Segona reflexió 
A Catalunya hi ha aproximadament 25.000 famílies que tenen problemes relacionats 
amb l'habitatge. Problemes d'habitatge que no vol dir problemes extrems sinó: joves 
que no es poden emancipar; famílies que viuen en habitatges de poques dimensions; 
famílies amb dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca a final de mes; casos de 
barraquisme i d‘habitatges que no estan en condicions de ser habitats. 
 
Tercera reflexió 
Un estudi ens ha proporcionat la dada que a Catalunya hi ha 7500 persones "sense 
sostre". De les quals una tercera part estan a la ciutat de Barcelona. La majoria d'elles 
tenen problemes col·laterals: drogodependències, alcoholisme, salut mental ... 
 
Quart punt 
A Catalunya, a causa del baix índex d'atur, de la situació geogràfica i de la capacitat 
de generar riquesa, estem rebent més immigrants que a la resta de l'Estat... Això fa 
que el problema de l'habitatge s'agreugi. 
 
Cinquè 
El cost de l'habitatge de propietat i el cost de l'habitatge de lloguer fa que ens trobem 
en una situació molt complicada. Però és necessari fer una reflexió amb tota la cruesa 
de la situació. 
 
El problema és una responsabilitat de tots: de les administracions, de la societat, de 
les ONG que treballen en l'àmbit de l'habitatge i en la necessitat de donar resposta a 
aquesta problemàtica. 
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Respostes que es plantegen: 
 
Primer 
S'ha aconseguit que aquest any 2002 el Ministeri de Foment possibiliti que les 
promocions d'habitatge que finança no vagin només en funció de construcció o de 
rehabilitació d'habitatges sinó també de dispersió, és a dir de gestió per a ONG, 
entitats... Una possibilitat podria ser que les administracions municipals poguessin 
comprar pisos de segona mà per després posar-los a lloguers amb preus assequibles i 
que tinguessin un caràcter rotatiu (borsa d'habitatge social, exemple a Olot). O, Borsa 
d'habitatge jove (que ja ha estat explicat com a experiència a les Jornades). 
 
Segon 
Està apunt de crear-se, en el marc de la Carta de Barcelona (que encara no ha estat 
aprovada), el Consorci en temes d'habitatge entre la Generalitat i l'Ajuntament. Això ha 
de revertir en la implementació de polítiques socials de cara a l'accés a l'habitatge. 
 
Tercer 
Hi haurà incentius fiscals, des del govern central, per als propietaris que decideixin 
posar a lloguer aquells habitatges que tinguin buits. (hauran de pagar menys impostos 
d'IRPF). A Barcelona hi ha entre 40.000 i 70.000 habitatges buits. 
 
Quart 
Estem estudiant un sistema d'ajut universal que cobriria el 50% del cost del lloguer 
d'aquelles famílies amb renda baixa, és a dir, per sota del milió dues-centes mil 
pessetes l'any. 
Des de la DG Serveis Comunitaris es gestionen uns ajuts personalitats al lloguer per a 
aquelles persones que passen una situació de crisi, com pot ser per exemple un 
desnonament. 
 
Cloenda 
Fa una lectura d'un text d'Isabel Clara-Simó sobre Habitatges publicada al diari AVUI 
el dia 19 d'abril del 2002.  
 
Ferran Julian. Regidor responsable de l’Habitatge a Barcelona. 
 
L'instrument més important que tenim en matèria d'habitatge en el conjunt de l'Estat 
espanyol és el que denominem "El Pla de l'Habitatge".   
 
El Pla Habitatge 2002 fa un èmfasi especial en el tema del lloguer i el de la construcció 
d'habitatge públic per a lloguer. Al mateix temps,  per Catalunya fa un "cupo" anual de 
500 habitatges de lloguer amb finançament públic. El problema que pot existir amb 
aquest Pla és que és totalment continuïsta i conservador; i continua l'estratègia dels 
anys 80. 
 
Continua amb la base que tots funcionem a partir d'una família nuclear tradicional, que 
vol adquirir un habitatge de protecció oficial. I això actualment és fals. 
 
Hi ha hagut un envelliment de la població, una reducció del nombre de naixements, un 
estancament de la població... i en canvi es dóna un creixement de la construcció de 
l'habitatge... i avui en dia hi ha un component que fa que la distribució  interna i espaial 
de l‘habitatge ja no sigui funcional per als que hi han de viure. 
 
Les administracions no hem acabat d'entendre el problema de l'habitatge. I el que hem 
d'intentar és que molts dels conceptes que s'han esmentat avui entrin a l'Administració 
a través del que són polítiques d'habitatge i no, només, a través de polítiques de 
benestar social. 
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L‘Administració local intenta acollir-se al Pla de l'Habitatge i demana a la Generalitat 
que a través del decret que encara s'ha d'aprovar i a través de la Llei d'habitatge, que 
encara s'ha d'aprovar,  es contemplin tots els aspectes que han sortit en aquestes 
Jornades. 
 
Pròximament es crearà el Consorci de l'Habitatge entre la Generalitat i l‘Ajuntament, 
que permetrà un treball coordinat i conjunt i que molts d'aquests conceptes puguin 
entrar en els programes i en els projectes. 
 
Des de l'Ajuntament de Barcelona, ens esmercem en la compra de sòl per poder 
construir habitatge públic i es venen zones on el percentatge de protecció ja està 
totalment assegurat. Des de fa una anys hem creat un Servei de Suport a l'Habitatge 
que depèn de Benestar Social, amb pocs recursos però que podria donar suport al 
voltant de 300 persones o 300 famílies. Però funciona de manera que l'ajuntament 
avala la família davant del propietari per tal que pugui obtenir el lloguer. El ritme que 
tenim és de 60/70 famílies anuals tot i que en podríem atendre més. 
 
El que cal és fer una política d'habitatge global de tota l'àrea metropolitana que ens 
permeti una política homogènia, de cohesió.  
 
Allò fonamental és assegurar la necessitat de la transversalitat de les polítiques 
d'habitatge. I aconseguir que la nova llei contempli tot el que hem treballat com a drets 
de les persones i no com a drets de subsidiarietat. 
 
Actualment el 25% dels habitatges que s'estan construint a Barcelona són protegits, 
però el 98% són de propietat. Cal modificar la llei per tal que al cap de 10 anys aquest 
parc públic desaparegui (perquè la gent després se'l ven) i passi al parc de propietat 
de mercat. 
 
Nosaltres estem satisfets del programa tutelat de gent gran (500 apartaments tutelats); 
programa de convivència entre joves estudiants i gent gran; programa d'apartaments 
de lloguers per a joves... 
 
Per acabar agrair la invitació i el compromís de treballar perquè aquestes propostes 
que s'han recollit tirin endavant amb el Consorci de l'Habitatge. 
 
Roser Veciana. Regidora de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Quan ens vam plantejar el dret fonamental de l'habitatge sabíem que seria difícil 
recollir-lo —com s'ha dit— a la nostra Constitució, al nostre Estatut i a la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. 
 
És un tema difícil de tractar perquè estem anant al rovell de l'ou, perquè és parlar de 
quin model socioeconòmic tenim i és difícil parlar de com es pot parlar del dret a 
l'habitatge sense transgredir altres àmbits. 
 
S'ha dit aquí que la propietat privada hauria d'estar sotmesa als drets generals. Hi ha 
propostes que transversalitzen en tots els tallers. En destacaré unes quantes, aquelles 
que són més clares. 
 
Transparència, ha aparegut en totes les jornades. Democratització,  ha aparegut en 
tots els tallers. Fan falta interlocutors, quins instruments tenim? On són els nostres 
interlocutors?... Això s'ha de construir... és difícil de construir. Aquestes són qüestions 
per anar pensant. 
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Les propostes de resolució de les jornades seran publicades amb la totalitat de 
l'estudi. S'inclourà també la resolució de les propostes de les jornades primeres 
d'habitatge i joves. 
 
"Superar les barreres humanes" és la tasca de la Regidoria de Drets Civils. El 
compromís d'aquesta Regidoria és que els resultats d'aquestes jornades es duran a 
totes les administracions. Però també és cert que les actituds estan en tots nosaltres, i 
també les hem d'anar canviant. El tema del dret a l'habitatge és molt complicat perquè 
està lligat a un model cultural. S'ha parlat poc de model de ciutat. 
 
Des de les entitats les propostes s'han fet i els projectes s‘estan desenvolupant, per 
tant el camí ja s‘ha iniciat. 
 
Ens hem de plantejar polítiques urbanes i en habitatge no només des del punt de vista 
del serveis socials, sinó de garantia social, ja que plana l'eix comú de la manca de 
recursos econòmics. 
 
L'Europa que volem construir és de xarxa social, no només de les administracions, 
sinó dels propis ciutadans. I ciutadans ho som per la capacitat que tenim per intervenir, 
no només pel fet de viure en un lloc. És en aquest sentit que aquestes Jornades han 
servit molt i molt, perquè estem construint xarxa. I volem que es compleixi la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans. 
 
Aquest és el camí encetat, aquest és un pas més d'aquest camí... Aquí no acaba res, 
això és un passet més en el procés i continuarem parlant del dret a l'habitatge i 
aconseguirem que arribi al Consell Europeu i que Europa ho assumeixi. 
 
 

 


