
Impulsem juntes el cooperativisme  
d'habitatge en cessió d'ús 
 
Al llarg dels darrers anys, som cada cop més les cooperatives, associacions, entitats i 
persones individuals que treballem, dia a dia, per impulsar el cooperativisme d'habitatge en 
cessió d'ús a Catalunya. Que creiem en una manera de lluitar col·lectivament pel dret a 
l'habitatge, per desmercantilitzar aquest bé bàsic per a la vida i apostem per fer-ho des del 
cooperativisme i l'economia social i solidària. 
 
Treballem per construir alternatives, en un context global de vulneració del dret a l'habitatge, 
a Catalunya i arreu. En què l'accés a un habitatge digne i adequat, assequible i estable, 
esdevé un objectiu inabastable per un ampli ventall de la societat i, especialment, per la 
gent més vulnerable. En que l'accés a l'habitatge està supeditat a les lògiques del lliure 
mercat i a unes regles del joc que afavoreixen l'extracció de rendes i plusvàlues dels 
propietaris i inversors per sobre de tot el demés. 
 
En aquest context, després d'un temps compartint camí, les entitats que signem aquest 
document, decidim ajuntar-nos, per treballar plegades, colze a colze, per a contribuir a fer 
créixer l'habitatge cooperatiu en règim d'ús. 
 
Ho fem en el marc de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES), amb la voluntat de 
constituir-nos com una nova assemblea sectorial, i generant un nou node d'aquesta xarxa a 
través de la qual, dia a dia, entre moltes, anem construint alternatives pels diferents àmbits 
de la vida, teixint un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els 
territoris. 
 
Ens ajuntem compartint els principis del cooperativisme d'habitatge en règim d'ús que volem 
impulsar. 
 

➔ Un sistema que volem que s'estengui a partir de l'apoderament col·lectiu, i que 
pugui servir al conjunt de les classes populars per a resoldre col·lectivament 
l'accés a un habitatge digne i adequat. 
 

➔ Que volem que sigui assequible i inclusiu per al màxim de llars, de diferents 
sectors culturals i nivell d'ingressos. 
 

➔ Que sigui de propietat col·lectiva i netament anti-especulatiu, i que 
contribueixi a consolidar la concepció de l'habitatge d'acord al seu valor d'ús i 
no al seu valor de canvi.   
 



➔ Que sigui generador de noves xarxes de solidaritat i suport mutu i que cada 
projecte pugui esdevenir un nou espai des d'on seguir cooperativitzant el 
consum o el treball, o des d'on articular-nos amb altres lluites socials del 
territori i implicar-nos en l'entorn.  

   
➔ Que tingui cura del medi ambient dibuixant projectes sostenibles que redueixin 

l'impacte ambiental i el consum de recursos. Així mateix, que ofereixi 
l'oportunitat d'impulsar models de convivència diferents, que permetin viure 
més en comunitat, compartint espais i serveis, i enfortint els llaços de 
solidaritat i de cura mútua amb les persones amb que compartim el projecte. 

 
 
Comencem aquest camí plegades amb al voluntat de ser cada cop més, i mica en mica, 
anar constituint entre totes un sector de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús cada cop més 
articulat i més fort des d'on potenciar la intercooperació, a la vegada que fomentar l'impuls 
de polítiques públiques que ajudin a fer créixer el model a Catalunya. 
 
 
 
 

Proposta de sectorial per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús  
de la Xarxa per l’Economia Social i Solidària de Catalunya 

La borda de Can Batlló, La Dinamo, La Xarxaire, Perviure, Ruderal i Sostre Cívic 
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