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DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DEL MODEL

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

Fires

Formacions

11 Sessions 
informatives 
mensuals57 Xerrades

45 de model 
12 de projecte

40.289,39 €

2016

Associació
63.545,00 €

2017

97.545,50 €

2018

66.894,10 €

2019

122.209,68 €

2020

50.631,99 €

Cooperativa

209.421,15 € 381.046,78 € 532.606,61 € 519.314,87 €

167.880,88 €

667.808,31 €

2021

ACTIVITATS 
DIVULGATIVES

10 Visites guiades  
a edificis

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

PROJECTES D’HABITATGE COOPERATIU

en fase  
de promoció

 
HABITATGES

 
HABITATGES

Treballadores
Membres al 
Consell Rector

Espais temàtics 
de participació

Assemblees  
generals

Sessions de benvinguda 
a la base social

Sessions de formació 
a la base social

Tallers de generació 
de nous grups

Grup de treball: Pla estratègic
Grup de treball: Nou model  
de governança
Taula d’economia
Taula de gent gran
Taula de valoració de patrimoni
Comissió internacional

en fase  
de convivència5
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Neix el Consell de Projectes
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10 dones, 4 homes 5 dones, 4 homes

51234

EVOLUCIÓ DE LA BASE SOCIAL

62% DONES
37% HOMES

1% ALTRES1.003

JA EN SOM  
MÉS DE 1.000!

38

IMPULS I PROMOCIÓ DE NOUS PROJECTES

Acompanyaments 
a grups en fase  

d’impuls

Persones 
assessorades 
en habitatge 
cooperatiu

Estudis  
de patrimoni

275 18

info@sostrecivic.cat
93 399 69 60

C/ Casp 43, Baixos
08010 Barcelona

sostrecivic.cat

La consolidació del projecte.

El 2021 ha estat un any molt especial per a 
Sostre Cívic: ja som més de 1.000 sòcies i 
vam acabar les obres de La Balma, el primer 
edifici aixecat des de zero per la nostra coo-
perativa.

Aquestes dues fites no són altra cosa que el 
reflex d’una realitat que dia a dia creix. No 
som una idea amb molt de potencial, sinó la 
consolidació d’una cooperativa que transfor-
ma la realitat des d’un dels pilars de la vida: 
l’habitatge.

La construcció i rehabilitació d’edificis, que 
abans era el principal eix de treball de la 
nostra entitat, ha cedit espai a la gestió de la 
convivència dels projectes, que comença a 
agafar pes, tres anys després que les veï-
nes de Princesa49 entressin a viure-hi. Amb 
la finalització de les obres de La Balma i la 
incorporació del projecte de Sant Joan de 
Vilatorrada, el 2021 hem crescut en més de 
la meitat el nombre d’habitatges acabats, i 
hem passat de 21 a 51 unitats de convivència 
que compten ja amb una llar cooperativa i 
que s’incorporen a les de Princesa49, Mur i 
Ponent.

Tot això suposa un canvi constant intern per 
tal de donar resposta als desafiaments que 
anem trobant com a organització. Hem revi-
sat i actualitzat la nostra governança per tal 
de representar millor la diversitat de la base 
social, potenciar la gestió i ampliar la parti-
cipació. D’altra banda, hem iniciat un procés 
de reflexió per definir l’estratègia a seguir els 
pròxims anys.

Tanquem l’any amb 12 projectes d’habitatge 
en marxa, 5 en convivència i nombrosos 
grups en cerca de patrimoni. La nostra 
activitat s’està incrementant significativa-
ment, la qual cosa s’ha vist reflectida en un 
augment de la base social i els projectes, 
i un creixement de l’activitat econòmica i 
de l’equip tècnic per dur a terme i sostenir 
aquesta tasca.

Podem començar a dir que l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús al nostre país està 
esdevenint una alternativa!

Felicitats a totes, gràcies i salut.

Consell Rector

Canviem el model  
de governança
Mitjançant un procés de participació 
i debat intern amb l’objectiu de donar 
resposta a la dimensió actual de  
Sostre Cívic i els reptes de futur. 

La Balma acull el primer 
habitatge d’inclusió 
social de Sostre Cívic
Amb l’acompanyament de l’associació 
Punt de Referència i el finançament de 
Projectes Lliures. 

Elaboració del nou  
pla estratègic
Fem una diagnosi compartida  
per definir la missió, la visió  
i els valors de la cooperativa.

Augmenten gairebé  
un 150% els habitatges 
en convivència

Iniciem la borsa  
de proveïdors

Amb la finalització de les obres 
de La Balma i la incorporació 
del projecte de Sant Joan de 
Vilatorrada.

Amb l’objectiu d’aportar  
transparència, equitat i  
solvència en la contractació 
dels nostres proveïdors.

DESTACATS 
DE L’ANY



EIXOS DE 
TREBALL
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           FEM INCIDÈNCIA POLÍTICA

             DIFONEM EL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS

            IMPULSEM PROJECTES D’HABITATGE COOPERATIU

DADES ECONÒMIQUES

Amb la sectorial d’habitatge de la XES, 
ens concentrem més de 300 persones 
a la plaça Sant Jaume per reclamar 
mesures que facin assequible l’habitatge 
cooperatiu.

La Generalitat de Catalunya convoca Ha-
bitatCoop, una nova línia d’ajuts a l’habi-
tatge cooperatiu, amb l’objectiu de reduir 
les aportacions inicials dels projectes.

GENER 2021

MAIG 2021

DESEMBRE 2021

Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona 
per cedir patrimoni municipal a coope-
ratives i fundacions: en aquesta primera 
fase, es cedeixen 15 solars i edificis que 
suposaran 419 habitatges.

JUNY 2021
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
millora les condicions dels préstecs de 
l’ICF i incrementa els ajuts, de manera 
que permeten rebaixar les aportacions 
inicials dels projectes cooperatius. Sostre 
Cívic obté subvencions per als projectes 
de Palamós i Olesa. 

Difusió a mitjans de comunicació

6.873 
5.843 
1.932 
142 

DESENVOLUPAMENT 
CONVIVÈNCIA

5

12

3

IMPULS

50 

persones  
seguidores  

usuaris 
únics 

subscripcions 

mencions Televisió

Ràdio

Blogs 
Premsa escrita

d’obertura 
de mitjana

pàgines 
visualitzades 

persones  
seguidores  

persones  
seguidores  

persones  
seguidores  

+10 % que el 2020

+5% que el 2020

+23,24 % respecte 2020

NOU CANAL

NOU CANAL

llargavista.coop  

OBSERVATORI DE  
L’HABITATGE COOPERATIU 

Les nostres xarxes socialsEl nostre web

Butlletí informatiu

Butlletí de sòcies

50.530

5.258

86 14
7

65

61%

187.967

1r

3r

2n

Mapa de projectes 
(6%) 

Com funciona el model 
(3,1%)

Grups Llavor 
(2,8%)

Les pàgines més vistes:

grups i projectes censats  
i analitzats en el nou 
Informe Llargavista 2020.

Neix El Turrós, el nostre 
primer projecte rural.

Acabem l’estructura de 
fusta de Cirerers.

Comencem les obres a  
Calonge i Clau Mestra.

L’habitatge cooperatiu arriba  
a Palamós, Olesa i Valls.

Can 70 ja té solar  
per fer-se realitat.

associació ingressos

Quotes de socis  
92.673,00 €

Serveis  
cooperatius  
51.991,38 €

IVA no deduïble  
16.271,20 €

Subvencions  
60.517,50 €

Sous i salaris   
61.160,97 €

Prestació  
de serveis 

14.690,38 €

Despeses  
de gestió corrent 

 10.355,62 €

Difusió  
i comunicació 
 21.064,10 €

Serveis 
professionals 

4.679,25 €

associació despeses
167.880,88 € 165.522,52 €

cooperativa despesescooperativa ingressos

Formacions,  
assessoraments 

 i serveis cooperatius 
76.365,45 €

Cogestions  
Projectes d’Habitatge  

Cooperatiu 
335.478,90 €

Sous i salaris 
313.915,16 €

Serveis professionals 
101.076,36 €

Lloguers, cànons,  
manteniments i subminis-

traments comuns  
44.806,73 €

Altres despeses de 
gestió corrent 

45.637,38 €

Difusió i comunicació 
18.264,22 €
Dotació FPEC 

9.703,40 €

IVA no deduïble 
9.478,20 €

Amortització 
54.727,58 €

Impostos: IS, IBI... 
20.648,12 €

Despeses financeres 
40.403,50 €

Quotes d’ús +  
lloguers de locals 

175.369,39 €

Subvencions 
74.200,57 €

Quotes de socis 
6.394 €

667.808,31 € 658.660,65 €


