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La moda del cohabitatge 
s’obre pas a Barcelona
L’ajuntament impulsa la creació de cooperatives de vivenda entregant-los solars públics  
en règim de cessió d’ús amb la voluntat d’acabar amb l’especulació immobiliària

JÚLIA MORESO
GINA DURAN

Barcelona, com totes les grans ciu-
tats, no té uns inquilins fixos. Els 
lloguers han pujat exponencial-
ment en els darrers anys i molts 
barcelonins han d’anar canviant 
de barri. En David Lorente (disse-
nyador gràfic, 53 anys) no s’ima-
gina la seva vida fora de Barcelo-
na: ha passat per diferents pisos, 
sense sentir-se mai arrelat a l’edi-
fici, els veïns i l’entorn. 

Ara s’il·lusiona pensant que la 
seva família podrà gaudir d’una 
nova manera de viure. Van des-
cobrir la cooperativa d’habitatge 
CoHousing Barcelona fa quatre 
anys i es van endinsar en el model 
de convivència que defensa la fer-
ma idea que l’habitatge és un dret 
i no un negoci. Per això, propo-
sen un tipus de vida que aboleix 
el lloguer, fent impossible la seva 
especulació. Creuen que la crisi 
de l’habitatge a Barcelona ha de-
sembocat en la precarització de les 
relacions socials. Volen recuperar 
el vincle veïnal i defensen la vida 
en comunitat: edificis amb mol-
tes zones compartides per econo-
mitzar l’espai. 

Però van més enllà: en David 
i la seva família estan decidint 
en reunions assamblearies amb 
els seus futurs veïns com serà La 
Chalmeta, l’edifici on viuran a la 

La cooperativa d’habitatge La Borda té un espai comú amb rentadores i sala de jocs. VÍCTOR NAHARRO

cohabitatge amb el qual treballen 
aquestes cooperatives és la cessió 
d’ús. Això vol dir que el solar on 
s’aixeca La Chalmeta és de l’Ajun-
tament, que, mitjançant un con-
curs públic, va cedir el sòl muni-
cipal per apostar pel model d’ha-
bitatge cooperatiu. 

Les múltiples cooperatives de 
vivenda que van creixent a Bar-
celona volen un mercat social de 
l’habitatge. Això s’aconsegueix si 
els pisos no es poden comprar ni 
vendre. Els veïns de La Chalmeta 
estan dissenyant conjuntament 
l’edifici sense pensar en com de 
rendible pot arribar a ser algun 
dia. Només se centren en la qua-
litat de vida que els pot aportar. 
“Una cooperativa és un projecte 
de vida i un procés de somni cons-
tant”, explica la Maite Mas, futu-
ra veïna de La Balma. 

“Un pis que mai serà teu”
Aquest projecte, gestionat per la 
cooperativa pionera Sostre Cí-
vic, està a punt de finalitzar a Po-
blenou. “És molt exigent”, diu 
la Maite, que forma part de dife-
rents comissions que autogestio-
nen l’edifici (arquitectònica, eco-
nòmica, comunicació exterior, sa-
lut, entorn). L’econòmica s’encar-

La crisi de 
l’habitatge ha 
desembocat en la 
precarització de les 
relacions socials

Per cohabitar a 
Barcelona has de 
tenir un sou reduït 
però 30.000 euros 
per l’entrada

Marina del Prat Vermell, a finals 
de l’any vinent. El model del co-
habitatge aposta per l’autogestió. 
Els veïns de La Chalmeta no se-
ran propietaris dels pisos on viu-
ran, sinó que a través de la coope-
rativa que constitueixen l’edifici 
serà col·lectiu. Per això, ara es re-
uneixen amb els seus arquitectes 
per conceptualitzar-lo: assequi-
ble, intergeneracional i eficient 
energèticament. No serà de la se-
va propietat perquè el model de 

VIVENDES
40 m2 6
50 m2 14
76 m2 8

La Borda 
vista des de dins 

La coberta 
de l’edifici 
actua com un 
hivernacle. 
A l’hivern 
es tanca per 
reduir les 
pèrdues de 
temperatura 
i a l’estiu es 
deixa obert 
per ventilar 
i refrescar 
l’edifici. 

Entre els 
equipaments 
i espais 
compartits 
s’hi troba 
una cuina, un 
menjador, 
un espai de 
treball, una 
habitació per 
convidats, una 
sala de cures, 
una terrassa i 
un magatzem.

El cor de la 
casa és el pati 
central, un 
espai comú 
de tots els 
veïns. Tota 
la vivenda 
s’organtiza 
al seu voltant 
inspirant-se en 
els tradicionals 
patis 
andalusos.

rega del finançament: els veïns de 
La Balma han pagat l’entrada que 
van acordar necessària per satisfer 
les necessitats decidides (30.000 
euros). És una xifra molt menor a 
l’entrada de compra d’un pis; pe-
rò superior a la d’un lloguer. “Estàs 
pagant un habitatge que no serà 
mai teu”, diu el David. És un cost 
infinitament més baix al que cos-

sou reduït però 30.000 euros per 
a l’entrada: “tens estalvis o t’aju-
da la família”, explica la 
Maite. En David recor-
da que “a la llarga 
és un model que 
compensa” per-
què està “pensat 
per al futur”.

La Borda
La personificació 
del model és La Bor-
da, un dels primers ha-
bitatges cooperatius de la 
ciutat, situat al barri de Sants. Els 
seus  30 veïns van passar els pro-
cessos que la Maite i el David expli-
quen amb vertigen. Ara fa temps 
que hi viuen i continuen creient 
en el model: per què tenir 30 renta-
dores quan pots tenir una bugade-
ria comuna; múltiples habitacions 
de convidats, buides la ma-
joria de l’any, quan pots 
compartir un pis sen-
cer per a tots els in-
vitats de l’edifici. 
Alguns dels veïns 
de La Borda van 
ser els arquitectes 
en construir-la; 
ara tots són una 
gran família. ···

taria construir una vivenda nor-
mal perquè el solar no s’ha de pa-
gar, la banca ètica cedeix préstecs 
i els arquitectes pertanyen a coo-
peratives. 

Però, hi ha una condició en la 
cessió d’ús de sòl municipal: els 
habitatges són de protecció oficial 
(HPO), destinats a persones amb 
una renda molt baixa. Els requisits 
per accedir a un HPO són exigents 
i s’estenen en el temps. Per coha-
bitar a Barcelona has de tenir un 
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