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VERSIÓ AMB VOLUMETRIA ESPECÍFICA AJUSTADA A CONTEXT



Atesos

1. Atesa la funció social que està desenvolupant el Gimnàs Social Sant
Pau S.C.C.L. atenent a 800 persones de manera gratuïta algunes de
les quals són derivades de diferents serveis i educadors i tècnics del
propi Ajuntament de Barcelona.

2. Atesa l’expulsió del veïnat dels barris de Poble Sec, Sant Antoni i molt
especialment del Raval en els darrers anys per la dificultat de trobar
lloguers assequibles. 

3. Atesa la manca de sol públic per construir habitatge públic assequible
al barri del Raval.

4. Atesa la necessitat de construir més habitatge d’emergència social al
barri del Raval i del Poble Sec.

Proposició

1. Compra de la finca situada a la ronda de Sant Pau 46 per a garantir la
continuïtat del Gimnàs Sant Pau

2.  Destinar la finca a la construcció d'habitatge protegit respectant el
gimnàs i la casa fàbrica preexistent

3. Fer una prova pilot per tal de provar noves fòrmules per la construcció
i i gestió de l’habitatge públic.



# HabitemElSantPau

“HabitemElSantPau”  és un projecte que neix amb un objectiu molt clar: la continuïtat
en el temps del Gimnàs Social Sant  Pau. Entitat que va néixer  fa 78 anys i que en
aquest temps s’ha convertit en un punt de trobada dels tres barris i un projecte social
vital de la ciutat. Des d’un inici hem tingut clar que falcar la continuïtat del gimnàs
sols  tenia  sentit  amb una visió  holística  dels  barris  i  sent  part  de  la  solució  dels
problemes de la ciutat. Aquest projecte en clau de ciutat és fruit del compromís de les
entitats del Raval, Sant Antoni, Poble Sec i el Gimnàs Social Sant Pau.

Davant la finalització del contracte de lloguer  el 2020 i el consegüent enderroc del
Gimnàs,  la  solució  sols  podia  passar per  la  compra  de  la  parcel·la  per  part  de
l’Ajuntament. 

En  aquest  escenari  hem  estat  treballant  aquests  dos  últims  anys,  un  escenari
resolutiu:  la  compra  del  gimnàs  i  la  construcció  d’habitatge  públic  per  part  del
consistori.  La  falta  de  voluntat  política  per  tancar  aquesta operació  ens  va  fer
participar en la multiconsulta. Aquest escenari oferia una oportunitat  perquè veïnes i
teixit associatiu dels tres barris  s’assaguessin a explorar, reescriure i aportar noves
formes  d’entendre  l’habitatge  atès  que  som  nosaltres  qui  patim  la  insuficiència
endèmica d’habitatge públic a la ciutat,  les seves conseqüències i  tenim un major
coneixement del territori. No podem oblidar que el  gimnàs  està al bell mig de tres
barris gentrificats i  a l’epicentre de la bombolla del  lloguer que està expulsant als
veïns i veïnes del Raval, Sant Antoni i Poble Sec. 

Gràcies a aquest immobilisme polític respecte a una sortida a la continuïtat del gimnàs
Social Sant Pau, avui podem presentar un projecte innovador en tot l’estat espanyol,
ric en continguts i matisos, inspirat en models de gestió reconeguts internacionalment.
Des del nostre punt de vista representa una nova oportunitat per continuar fent de la
ciutat un  referent per la resta de l’estat apostant per models innovadors, més justos i
més sostenibles com a solució al problema de l’habitatge.

En aquest context es va començar a treballar en el projecte #HabitemElSantPau amb
un equip multidisciplinar on han participat més de 50 persones, amb adhesió de més
de  30  entitats  i  20.900  signatures  de  suport  a la  inclusió  del  projecte  en  la
multiconsulta que hem presentat a l’Ajuntament.

#HabitemElSantPau  és  un  projecte  pilot  d’habitatge  que  crearà 47  habitatges  de
titularitat pública i permetrà consolidar la continuïtat del projecte social del Sant Pau.
Un projecte que ve de la comunitat i el clar objectiu de ser una de les moltes solucions
que necessita la ciutat per assolir els estàndards europeus en habitatge públic.

El projecte neix de repensar tres aspectes de l’habitatge, tenir en compte la bombolla
del  lloguer i  pensar que l’habitatge públic és un concepte molt  ric  per limitar-lo a
l’habitatge d’emergència.

1.- Repensem els projectes d’habitatge comunitari

No  té  sentit  construir des  dels  espais  comunitaris  d’esquena  a  l’emergència
habitacular, per tant, sembla lògic que un percentatge dels habitatges que es crearan
ha d’estar destinat amb cassos de gran necessitat. En aquest cas dels 47 habitatges
11+1  es  destinaran per  aquest  ús.  Entenem  que  aquest  pisos  sols  podem  ser
gestionat a través de la taula d’emergència. Aquest axioma implica un model mixte de
gestió Ajuntament/cooperativa que ens ha obligat a investigar diferents models que, a
dia d’avui no  teníem ni a la ciutat, ni a l’estat. Aquest model híbrid seria totalment



innovador i, per tant, una nova eina per lluitar contra la gentrificació.

Aquest model mixt fa més de 40 anys que funciona amb èxit a Estats Units, Canada i
el  Regne Unit.  El  van  crear  Ralph  Borsodi  i  Robert  Swann  amb reminiscència  del
moviment Garden City, de les comunitats Gramdana de la Índia i les comunitats fiscals
úniques dels Estats Units. Ens estem referint als Community Land Trust: una gestió
tripartida entre ajuntament, comunitat i habitants que en la seva versió actual nasqué
a Albany l’any 1969 a l’escalf del  Moviment pels Drets Civils  que buscaven una
forma  segura  d’aconseguir  terres  pels  camperols  afroamericans.  Va  ser Bernie
Sanders qui  va  aterrar  aquest  model  per  les  ciutats  sent  alcalde  de  Burlington
(Baltimore) i des d’on aquest model de gestió s’ha  estès a més de 240 ciutats dels
Estat Units.  Ens els últims anys aquest model  de gestió ha fet  el  salt  dels  països
anglosaxons a altres. Actualment l’exemple amb més àmplia implementació a l’Europa
continental és Bèlgica. 

Una  altre  singularitat  és  11  +  1?  Anteriorment  hem comentat  que  el  nombre
d’habitatge d’emergència habitacular serien aquests. Aquest 1 correspon a un pis
per una treballadora social amb l’objectiu de vincular a les persones provinents de
la  taula  d’emergència  a  la  vida  de  tot  l’edifici.  Aquest  sou  seria  suportat  per  la
comunitat. Dins de la investigació que hem dut a terme sobre models de gestió vam
trobar aquest model en projectes social a Errenteria (Pais Basc) amb un ampli
reconeixement de model d’èxit.

2.- Repensem què i com ho construim
   

Tutelats  per  membres  del  projecte  ATRI,  principalment  per  l’equip  d’arquitectes
Straddle3  i  l’urbanista  Àlex  Giménez,  hem  repensat  què construïm,  i  com ho
construïm amb un objectiu molt clar: creació d’habitatge amb costos més ajustats,
amb temps més ràpids en la seva construcció i més ecològicament sostenibles que els
models edificatoris convencionals.

Aquests professionals han dissenyat una estratègia que explora vies alternatives per
incrementar de forma quantitativa i qualitativa el parc d'habitatge públic als centres
urbans densificats, amb mancança de sòl disponible. A més, l'estratègia pretén ser un
instrument per al repoblament inclusiu dels barris més sotmesos als impactes de la
indústria turística i al mercat immobiliari especulatiu. A tal efecte es posa l'accent en
aprofitar  els  buits  que  estan  menyscabant  la  compacitat  dels  teixits  urbans
consolidats  per tal  de garantir  la centralitat  de les noves promocions i  també per
aprofitar aquestes situacions com a oportunitats per a la millora urbana.

Els mitjans de producció necessaris per les grans promocions públiques convencionals
només queden a l’abast de grans empreses constructores, en un sistema de gestió
que tendeix a concentrar la riquesa en poques mans. El métode aquí presentat aposta
per un sistema constructiu que redistribueix oportunitats econòmiques entre les mans
petites que conformen el  teixit  productiu.  Un cop posades en obra les  estructures
bàsiques preindustrialitzades, el sistema planteja una segona fase constructiva que
consisteix en un condicionament pormenoritzat, que es pot contractar per lots, més
accessibles  a professionals  i  pimes del  propi  territori,  o  fins  i  tot  comptar  amb la
participació de part de la futura comunitat veïnal, com veurem més abaix.

Aquest sistema de construcció, basat en operacions senzilles i en l’ús principalment 
d’elements constructius de fusta i metall muntats en sec, permetrà també la 



interacció amb la comunitat educativa vinculada al món de l’arquitectura i la 
construcció, en una mena d’edifici-escola que es vol vinculat amb el món de la 
recerca i la formació d’una manera activa. D’una banda, comptarà amb les habilitats 
de fusters, manyans, vidriers, lampistes i altres petits industrials que la crisi ha 
arraconat. De l’altra, posarà en valor les capacitats d’una part de la població que, 
malgrat no disposar de recursos econòmics, pot contribuir a la construcció amb el seu 
temps i les seves mans. Tot i no ser monetària, la retribució d’aquests agents no 
professionals es pot valorar o bé com una formació professional que els permet 
adquirir noves habilitats o bé com a crèdits intercanviables per renda en el cas de 
futurs residents.

La participació -en fase de projecte i obra- de persones que acabaran habitant l’edifici
per  una  banda  contribuirà  a  controlar  els  costos  de  la  construcció  i,  per  l’altra,
facilitarà  que  elles  mateixes  puguin  participar  en  la  presa  de  decisions  sobre  la
distribució i acabament dels seus propis habitatges i col·lectivament dels espais d’ús
comú. Per últim, fomentarà la col·laboració entre futurs veïns i veïnes, tot cultivant
teixit social des de molt abans que s’acabi l’obra.

3.- Repensem la cooperativa d’habitatge

Davant de trobar-nos sempre amb la  mateixa resposta de l’administració: “el projecte
del gimnàs s’ha de salvar sí o sí,  però malauradament l’Ajuntament no té els diners
necessaris”, vam començar a pensar en solucions on el projecte assumís part de la
construcció d’habitatges per tal de facilitar que l’operació tirés endavant. 

El primer model que vam estudiar va ser la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús que
en un primer moment va semblar que podria donar solució a les dues parts. 

En  el  cas  concret  d’#HabitemElSantPau  i  el  context  de  la  seva  zona  d’influència
(Raval, Sant Antoni i Poble Sec) i com a projecte amb una la clara vocació de donar
solució a la bombolla de lloguers que patim, vam adonar-nos que el model clàssic
de  cooperativa  d’habitatge  en  cessió  d’ús  no  era  el  model  adient  en  el
nostre cas, tot i que hem recollit molt  coneixement que han generat tots aquests
projectes cooperatius els darrers anys.

Bàsicament per:

1. La decisió de vincular una part del projecte a la taula d’emergència.
2. Perquè en una cooperativa de cessió d’ús clàssica els futurs habitants de la

cooperativa han de fer una entrada mitjana de 18.000 €, i enteníem que el marc
actual de bombolla del lloguer no permet la incorporació de gran quantitat de
veïns i veïnes que no tenen 18.000 € estalviats, però  poden pagar, de formar
regular, un lloguer just.

3. #HabitemElSantPau es centra en donar  solució  a  la  dificultat  d’entrar  en el
mercat  de  lloguer  i,  en  aquest  sentit,  també  s’allunyava  del  concepte  de
cooperativa d’habitatge en cessió d’ús.

Treballem  des  de  la  base  de  la  cooperativa  integral,  no  des  de  la  cooperativa
d'habitatge. Els últims canvis legals, de fet, afavoreixen les cooperatives integrals i
plantegen més dificultats a les cooperatives temàtiques.

Aquesta cooperativa integral (o de barri com ens agrada a nosaltres anomenar) tindrà



un consell rector format per les entitats del Raval, Sant Antoni i Poble Sec que ens han
acompanyat  des  de  la  primera  campanya  de  #SalvemElSantPau  i  així com la  de
#HabitemElSantPau. En aquests moments estem a l’espera de que cada entitat ho
validi amb els òrgans competents d’acord amb els seus estatuts. 

Acció Raval 
Acció Reina Amàlia
Associació Sant Pau i Junta de Comerç
Associació Comerciants de Nou de la Rambla
Ateneu Cooperatiu La Base
Casal d’Infants
Consell Islámic de Catalunya
Fem Sant Antoni
Teresines
TotRaval

#HabitemElSantPau  és  un  model  multi  nivell:  a) l´entitat  de  segon  ordre  i/o
cooperativa "de barri" i b) la cooperativa d'inserció habitacular

a) l'entitat de segon ordre i/o cooperativa "de barri" té per objecte oferir uns serveis al
veïnat i treballar en la inserció socio-laboral i habitacular de les veïnes sense recursos,
des d'una perspectiva integral. Com a tal, gestiona una sèrie d'actius, privats i/o de
l'Ajuntament i amb el  seu  recolzament.  A  aquest  nivell  es  sumen  els  comerços  i
negocis de barri -amb l’objecte de prioritzar l’ocupació en el conjunt dels veïns i veïnes
d’emergència habitacular-, entitats socials, entitats esportives, etc. En el cas del Raval
seria  una  evolució  de  l’entitat  de  segon  nivell  (entitat  d'entitats)  com  Tot  Raval.
Aquesta entitat/cooperativa gestionarà equipaments i serveis públics (cas del Gimnàs
Sant Pau) i en pot anar incorporant d'altres.

Doncs bé, la proposta és que un d'aquests nous actius sigui

b) una  cooperativa  d'inserció  habitacular,  que  gestionaria  i  impulsaria  uns  nous
habitatges sobre el Gimnàs Sant Pau. 

La financiació de l’obra correria a càrrec de: 66% - 75% de l'Ajuntament (que en seria
el titular) i faria una cessió entorn als 15 anys de l'equipament a  l'entitat de segon
ordre, que seria qui impulsaria un pla integral d'inserció socio-laboral i residencial de
les  veïnes.  El  que  es  busca  a  l'equipament  d'inserció  habitacular és  tenir  una
comunitat  de  veïns  funcional  amb  capacitat  d'acollida  i  d'impuls  dels  perfils  més
vulnerables, que hi serien un temps fins a poder remuntar la seva situació amb la
intervenció  de  l'entitat (ajudant  en  capacitació  professional,  ocupació,  cerca
d'habitatge) sense necessitat de que l'Ajuntament els hagi de reallotjar a altres barris
on no tenen la seva xarxa social (aquest tema, sempre complex, encara ho és més per
a  certs  col·lectius  del  Raval).  L’encarregat d’assignar  "les  places"  seria  el  propi
Ajuntament que també faria el seguiment del treball fet per l’entitat.

S'ha pensat així per adaptar el cooperativisme d'habitatge a la idiosincràsia del Raval,
on qui més necessita habitatge mai podria accedir a una cooperativa estàndard, però
també per a poder-se replicar a altres barris.

#HabitemElSantPau és un projecte que vol simplificar a nivell de barri, allò que es fa
tan complex a nivell  de ciutat (i  encara més a nivell  inter-administratiu) aprofitant
l'empenta del veïnat.



Altres aspectes que tenen importancia en #HabitemElSantPau

La bombolla del lloguer travessa tot el projecte

Per la construcció del model de gestió d’#HabitemElSantPau hem tingut en compte les
conseqüències de la bombolla del lloguer que estem visquen i que són el número mes
elevat de desnonament al Raval, Sant Antoni i a Poble Sec. Per tant, si volíem ser part
de  la  solució  als problemes  de  la  ciutat  aquest  context havia  de  ser  clau  en  la
construcció del projecte.

Contracte de 3 anys

La situació actual, on el major nombre de contractes de lloguer són de 3 anys, no
permet a les persones planificar la seva vida en un context de tranquil·litat, i dificulta
plans vitals de llarga durada, així com construir arrelament amb el veïnat i el barri.
Aquest punt és important per la construcció de barris sans. Per nosaltres és important
que #HabitemElSantPau doni resposta a aquesta realitat.

Pujades del lloguer fins el 40 % 

La realitat  habitacular dels  nostres barris  és  que  els veïns i  veïnes han d’afrontar
pujades del 40% en els seus lloguers i  en la majoria de casos porten associada la
marxa del barri, deixant enrere molt més que un simple pis. De vegades tota un vida
de relacions i  implicacions tant a nivel personal com de construcció  de barri.  Sens
dubte, el model #HabitemElSantPau  ha de  ser sensible aquesta realitat i donar una
resposta que en la mesura de les nostres capacitats ajudin a revertir aquesta situació.

Masoveria urbana

Malgrat que és difícil situar l’origen del terme “masoveria” en un moment històric en 
concret, és un concepte molt utilitzat en la història del món rural a Catalunya. 
Oficialment, un masover era qui tenia una cessió temporal d’un mas del qual ell no era
propietari. Entre els masovers i la propietat s’establia un contracte en què els 
masovers s’encarregaven del manteniment del mas i l’explotació de les terres 
pertanyents a la finca, a canvi de no pagar lloguer monetari i de quedar-se amb una 
part de la collita.

Com tots els aspectes del projecte, cada decisió que hem pres tenia com objectiu 
donar solució a problemes que es plantejaven en el desenvolupament 
d’#HabitemElSantPau. En el cas de la masoveria urbana ens donava solució a dos dels
problemes que teníem sobre la taula.

El primer problema es deriva de la decisió de que una part dels habitatges es destinin
a la emergència habitacular (que ens obliga al model mixte) i com aquest model podia
tenir el rebuig de l’administració per les implicacions en el manteniment de l’edifici
quan sols un percentatge estaven sota la seva gestió.

L'altre aspecte que ens solucionava era de més calat.  L'accés d'alguns dels futurs
habitants sense estalvis, però amb una situació econòmica sanejada a canvi de força
de treball  en comptes de l'entrada inicial. La masoveria urbana es permetia donar



solució pràctica a l'axioma al voltant del que s'ha construït #HabitemElSantPau: veïns
i  veïnes  que  podem pagar  regularment  un  lloguer  però  no  poden  fer  front  a  un
pagament inicial de 20.000€ han de formar part del projecte.

Desprès  d’  una  primera  reunió  amb  el  banc  i  amb  la  constatació  que  els  futurs
habitant  hauran  de  posar  un  20%  del  valor  del  crèdit que  és  demanara  per  la
construcció de l’edifici, era clar que hauríem de ser imaginatius en la solució. Aquest
fet ens obligava a que una part de la gent que hi  visqui haurà de fer una aportació
perquè  el  banc  es  cregui  el  projecte.  Com gestionar  aquest  fet  diferencial sense
greuges comparatius entre les persones que posaran una entrada i els que no? La
masoveria  esdevé, de nou, la solució.

Per  tant  un 25 % dels futurs  habitants  vindran a traves de la taula d’emergència
habitacular, un 31% aportarien treball en comptes de diners (masoveria urbana) i un
42%  posarien una aportació de capital inicial.

L’aportació  en  treball  dins  del  marc  legislatiu  actual  seria  la  nostre  adaptació  del
concepte de masoveria urbana. Aquesta aportació evita el greuge comparatiu amb la
gent que aporta diners. El concepte de  masoveria urbana no l’apliquem sols en la
construcció. Un cop construït l’edifici tots el futurs habitants, indistintament de la seva
condició d’accés, estaran en regim de masoveria urbana que no és més que participar
de les cures de l’edifici i de les persones. Fent el projecte molt més ric, inclusiu, just i
per altre banda evitant responsabilitats i diners a l’Ajuntament.

Una projecte de barri amb un Gimnàs Social als baixos

La tasca de la cooperativa integral  o de barri  tant en la basant social,  com en la
inserció  socio-laboral  i  habitacular  de  les  veïnes queda reforçada per  la  tasca del
Gimnàs Social Sant Pau, tenim en compte que ja té acords de col·laboració amb les
següents entitats i fruit d’aquests més de 700 persones utilitzen de forma gratuïta les
seves instal·lacions:  Casal d’Infants, Colectic (Raval), Grup de Criança de l’Eixample,
EAIA Raval Sud, AMISI, Benallar, Equipament Integral Zona Franca, Can Brians, Servei
Inserció  Social,  Associació  per  la  mediació  i  intercultural  i  social  amb  inmigrants,
Ajuntament de Barcelona drets  socials,  Equipament Integral  Nou Barris,  Pou de la
figuera,  A.C.H.A.T.I,  Generem,  Centre  acolliment  temporal  El  Castell,  Iniciatives
solidaries,  Xarxa  sense  sostre  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  Suara  cooperativa,
Movimiento  por  la  Paz,  Ibn  –  Battuta,  Aika,  Servei  Solidari,  EisCascantic,  Espai  d’
inclusió i formació Casc Antic, Casa Reces (Fundació la caixa), Cedre Associacio per la
promoció social (Caputxins de Sarria), Darchabab La Casa del Joves, * hem fet socis als
joves ex tutelats  que dormen al  carrer  (Menas) i  *  Acollim els  nois del  K-pop que
ballaven al carrer.

 #HabitemElSantPau

HabitemELSantPau  recupera  la  titularitat  municipal  de  Ronda  Sant  Pau  46.
L'ajuntament apostaria per la creació de 47 habitatges al bell mig de la ciutat com
aposta  clara  contra  la  gentrificació  i  aportant  solució  innovadores  als  problemes
derivats a la bombolla del lloguer. A l'hora que salvaria un dels projectes socials, quasi
centenari  de la ciutat,  que entre d'altres coses dóna solució a les mancances dels
serveis socials de l'ajuntament. Una solució comunitària amb un projecte tan d'insercio
socio-laboral com habitacional. La ciutat s'estalviaria una part de la construcció que
avançaria  la  cooperativa  a  canvi  d'un  lloguer  per  15  anys.  I  per  tant  la  ciutat
guanyaria, passats 15 anys, 47 habitatges de titularitat pública que en la construcció
dels quals la ciutat s'haurà estalviat part de la construcció.



Projecte societari i fases d’execució 

El  projecte  consisteix  en  l’adquisició  per  part  de  l’Ajuntament  de
Barcelona del solar ubicat a la Ronda Sant Pau 46 i la construcció a la
part  superior  del  Gimnàs  Sant  Pau  d’uns  47  habitatges  que  es
gestionaran en règim de cessió a una a cooperativa de veïnes.

Objectius del projecte

● Millorar l’accés a l’habitatge de les veïnes dels  barris de Sant
Antoni, El Raval i Poble Sec, i per extensió de tota la ciutat de
Barcelona.

● Mantenir viu el projecte social del Gimnàs Sant Pau.

Públic al qual s’adreça el projecte

● Tots els veïns i veïnes dels barris del Raval, Sant Antoni i Poble
Sec que podran seguir gaudint de les activitats que dur a terme
el Gimnàs Sant Pau.

● Aproximadament un 24% dels  habitatges serien per  famílies
amb risc d’exclusió social que gaudiran d’un habitatge digne i
d’un acompanyament per tal de superar la situació en la que es
troben.

● Aproximadament  el  76%  restant  l’habitarien  famílies  que
gaudiran d’un habitatge digne a preu assequible.

Característiques del projecte

La vocació del projecte és d’equipament públic, tot i que hi ha una
part de les famílies que faran aportació de capital. La propietat del
solar i la totalitat de l’edifici seria de l’Ajuntament de Barcelona.

Per   això  és   faria  un  contracte  de  cessió  de  l’equipament  públic
(Gimnàs) a la cooperativa del Gimnàs Sant Pau i un altre contracte de
cessió de l’edifici a la cooperativa d’habitatge que gestionaria l’ús de
l’edifici públic. 

Repartiment dels habitatges

Dels 47 habitatges que calculem que es podran construir d’acord amb
l’edificabilitat del sòl, el 24% estaran destinats a emergència social, a
la  que  li  sumem  1  habitatge  per  la  professional  que  farà
l’acompanyament en el dia a dia a aquestes persones per a superar la
seva situació, i per tant també els acompanyarà en la relació amb la
resta d’habitants de la cooperativa, amb les entitats i veïnes del barri,
etc.

A  la  resta  d’habitatges  trobaríem  dos  tipologies  de  famílies  (els
percentatges poden variar mínimament un cop finalitzat el procés de
selecció): 

● Aproximadament  50%  famílies  amb  necessitat  de  trobar  un
habitatge  digne  a  preus  assequibles  i  sense  recursos
econòmics per poder fer aportacions de capital a la cooperativa



d’habitatge però amb recursos humans a aportar al projecte.
● La resta de famílies accedirien al projecte fent una aportació al

capital social. 
Repartiment dels costos

El terreny seria adquirit a la propietat per l’Ajuntament.

El 85% del cost total del projecte d’obra  el cobriria l’Ajuntament de
Barcelona i  el 15% restant el cobririen les persones que habitarien
l’edifici,  exceptuant  aquelles  persones  que  habitarien  els  pisos
destinats a emergència social. Aquest 15% s’obtindria de l’aportació
directa  per  part  dels  habitants  i  d’un  crèdit  demanat  a  entitats
bancàries.

Tal i com indica la llei de cooperatives, l’aportació de capital s’ha de
retornar  quan  una  família  decideix  abandonar  el  projecte  o  quan
s’acabi la cessió d’ús i s’hagin d’abandonar els habitatges.

Per  altre costat les  persones  habitants de l’edifici  pagarien una
quota mensual (pendent de concretar però aproximadament de 450€)
que cobriria:

● Manteniment edifici
● Retorn del crèdit bancari
● Pagament  del  sou  de  la  professional  que  acompanya  a  les

persones habitants dels pisos d’emergència
● Fons de capital per si una persona o unitat familiar que n’ha

aportat  vol marxar i/o per quan acabi el període de cessió de
l’edifici

Temps de cessió dels espais

Els  costos  finals  del  projecte  determinaran  el  temps  de  cessió  de
l’edifici, ja que s’ha de recuperar el capital social invertit inicialment.
Els càlculs aproximat són d’uns 15 anys.

Fases d’execució

L’inici del procés d’execució començarà a partir de l’adquisió del solar
per part de l’Ajuntament de Barcelona i el compromís de construcció
de l’edifici.

Les  següents  fases  estan  subjectes  a  variacions  depenent  de
l’evolució  del  procés  d’adjudicació  que  estarà  acompanyat  per  la
plataforma reivindicativa de barri i del propi Ajuntament de Barcelona.

FASE 1: CONFORMACIÓ DE LA COOPERATIVA INTEGRAL O DE BARRI

Estarà conformada per entitats que ja han donat suport al projecte del
Gimnàs  Sant  Pau  i  estan  lluitant  a  la  ciutat  de  Barcelona  per  un
habitatge digne i assequible. Bàsicament son entitats de Poble Sec,
Sant Antoni  i  Raval  (sense excloure a altres entitats jurídiques que
vulguin donar suport). 

Aquesta plataforma té la funció de:

● Validar el projecte a nivell arquitectònic, de gestió, econòmic,



d’usos, de convivència, etc.
● Supervisar  i  participar  del  procés  de  tria  del  col·lectiu  que

habitaria els pisos (excepte els d’emergència social que aniria a
càrrec  dels  Serveis  Socials  de  l’Ajuntament  de  Barcelona).
Concretament  participaran  en  la  definició  de  les
característiques  mínimes  de  de  les  famílies  que  finalment
habitarien els 76% dels pisos per tal de dur a terme un concurs
(definició de les bases) i elecció del jurat d’experts que triaria
amb  criteris  quantitatius  i  qualitatius  entre  les  persones
interessades.

● Oferir   serveis al veïnat i treballar per la insersió sociolaboral i
habitacular de les veïnes sense recursos.

● Donar el suport social necessari per tirar endavant el projecte.

FASE 2: CREACIÓ DEL GRUP O GRUPS INICIALS QUE VULGUIN ACCEDIR
A LA GESTIÓ DE L’EDIFICI (APROXIMACIÓ I IMPULS)

● Empoderament inicial sobre cooperativisme
o Debats organitzatius
o Debats del model
o Primer esbós del règim intern

● Creació d’una associació d’una associació
o Redacció  dels  estatuts  (alineats  amb  la  futura

cooperativa)
● Definició del projecte comú de convivència

o Definir necessitats, voluntats i expectatives
o Alineament amb les característiques de l’edifici

● Elecció d’equip d’acompanyament 
● Primer estudi econòmic del grup

FASE 3: CONSOLIDACIÓ DEL GRUP O GRUPS

● Redacció dels estatuts de la cooperativa
● Definició de criteris de sostenibilitat
● Primer estudi de viabilitat econòmica
● Estudis previs arquitectònics
● Recerca d’opcions de finançament
● Legalització de la cooperativa

En el cas que s’hagués presentat més d’un grup a la gestió del futur
edifici, es procediria a una selecció d’acord amb els criteris establerts
per la plataforma reivindicativa de barri.

Després d’aquesta tercera fase es procediria a cedir l’ús de
l’edifici.

FASE 4: CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI I ALINIAMENT FINAL DEL MODEL
COOPERATIU AMB ELS USOS

● Tancament de pressupost consolidat



● Inici de la gestió dels préstecs
● Perfeccionament dels sistemes de gestió de la convivència i els

conflictes interns
● Inici  de  la  participació  en  estructures  de  segon  grau  per

potenciar el model

FASE 5: ENTRADA A VIURE

● Inici del pagament de les quotes
● Gestió econòmica de la cooperativa
● Interacció amb l’entorn
● Gestió dels habitatges d’emergència amb l’Ajuntament
● Manteniment i millores
● Gestió dels espais
● Inici del retorn de préstecs
● Acumulació de capital a través de les quotes



SOLVÈNCIA ECONÒMICA “HABITEM EL SANT PAU”

El projecte “Habitem el Sant Pau” te tres funcions bàsiques. 

1. La  primera  és  la  de  salvar  el  Gimnàs  Social  Sant  Pau  S.C.C.L.  i
garantir la seva tasca social. 

2. La  segona  és  acabar  amb  l’anomalia  urbanística  d’aquest  espai  i
aconseguir un mínim de 35 habitatges i un màxim de 47.

3. Inici d’un projecte pilot a la península ibèrica per tal de buscar noves
vies d’aconseguir nous habitatges, obtenint una mixtura d’habitants
en l’edifici  consistent  en  un  25% seran  d’habitatge  dotacional,  un
42% seran habitatges de lloguer amb unitats familiars que faran una
aportació inicial de 8.541,73 € i un 33% seran per unitats familiars
que no poden fer una aportació inicial però sí poden pagar un lloguer
mensual.

Per què arribem a aquest projecte?. Des de fa masses anys, la ciutat de
Barcelona es troba davant l’expulsió dels veïnats de Sant Antoni i Poble Sec i
molt  especialment  del  barri  del  Raval.  És  per  això  que  una  anomalia
urbanística com la que trobem al número 46 de la Ronda Sant Pau podria
aconseguir que entre 35 i 47 unitats familiars trobessin un espai d’habitatge
on es pogués viure la mixtura existent en un barri com el Raval a un preu
assequible i on el 75% de la gent que hi viu ho fa en pisos de lloguer de 15
anys i per tant es poden fer un pla de vida a mig – llarg termini. 

Som conscients  que de l’èxit  d’aquest  pla,  és bàsic  per tal  que aquesta
opció es repeteixi per tot Barcelona i per tant hem estat en contacte amb
altres plataformes per tal de comprovar la viabilitat econòmica d’aquest pla.
Dels 47 pisos que ens agradaria  fer,  hi  ha 11 pisos que són d’habitatge
dotacional que seran gestionats pels serveis socials de Barcelona i hi ha un
més que serà per la persona que coordina i  atengui a les persones que
visquin en aquests 11 pisos que tindrà un habitatge gratuït a més de cobrar
un sou a costa de l’espai comunitari.

Els números de l’excel han sortit del càlcul que la suma total de l’obra és de
5.000.000  d’€  segons  els  experts  consultats  i  l’Ajuntament  aportarà
3.500.000 € per l’obra blanca i l’obra grisa a més de l’obra negra dels 11
pisos d’habitatge dotacional així com per la rehabilitació del gimnàs Sant
Pau i el reforç estructural i el micropilotatge.

En termes d’obra, entenem “Obra blanca” el continent de l’obra, és a dir,
fonaments,  parets  mestres,  façana  i  terrat.  Per  “obra  grisa”  entenem el
tema de  canonades  i  instal·lació  elèctrica  i  tot  allò  que  necessita  d’una
instal·lació especial i autoritzada. Finalment, per “obra negra” entenem els
últims acabats, les parets divisòries, etcètera.

Les unitats que vulguin accedir ja sigui en el model de fent una aportació
inicial que els serà retornat quan abandonin el pis al cap de 15 anys i els
que no puguin pagar aquesta quota però realitzin tasques de manteniment,



ja sigui fent una aportació de treball a l’obra blanca, o al manteniment de
l’edifici  (tasques  de  neteja,  manteniment  elèctric...)  durant  els  15  anys
pagaran una quota de 450 € per un pis de 70m2  de mitjana. Això fa que hi
haurà gent que pagarà 500 € i altres 400 € però la mitjana serà la mateixa i
aquelles unitats familiars que vulguin o necessitin pagar menys hauran de
comprometre’s a unes tasques que seran regulades per un règim intern.

En aquesta quota de 450 € està inclòs l’abonament de la quota creditícia,
l’aportació al sou de l’educador social que acompanyarà les persones que
visquin ens els 11 habitatges dotacionals i una aportació a la provisió de
fons per si alguna unitat familiar dels que van fer una aportació inicial vol
abandonar el seu pis abans dels 15 anys. Aquesta quota ha estat calculada
amb el supòsit dels 47 habitatges que es podrien aconseguir via MPGM, en
el cas que no es pugui fer per manca de voluntat política es re-calcularia a
20 anys el lloguer per tal que la quota de 450,00 € no s’elevi.

El càlcul d’aquest 450,00 € és quelcom que aquesta plataforma ha definit
com un lloguer real per un barri obrer i popular com el Raval, no podem
permetre que es segueixi veient com normal pagar entre 800 i  1000 € per
un pis de 70 m2 i aquest espai, és un primer pas per tal que la mitjana de
preus vagi en descens i ajuntament i plataformes veïnals vagin de la mà
contra  els  grans  especuladors  i  anant  acostant-nos  al  tant  per  cent
d’habitatge públic imperant a els països europeus més avançats.
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