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EDIFICACIÓ. 

 

1. PUNT 7 DEL MANIFEST:  

Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses 
energètiques i sobirania alimentària. 
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Edificació.  TEXT DE DEBAT NÚMERO 3 (v 1.0)  
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
D’on venim: 
 
El sector de l’edificació ha patit un daltabaix previsible i previst per alguns, ignorat per 
altres, les conseqüències del qual estem patint en diversos fronts, com ara el de l’atur, els 
desnonaments, en el tema de l’habitatge, en el tema del cost desorbitat d’infraestructures 
inútils, que hem de pagar entre tots, en el tema de l’impacte al medi ambient, en el tema 
del transport, en el tema de la malversació de recursos, etc. 
 
Els anys 2006 i 2007, es van edificar a Espanya el 40% dels habitatges que es van fer a 
Europa, quan la població només és un 10% de la mateixa. En el mateix període, el sector 
representava de l’ordre del 13% del PIB del país, quan, a altres països d’Europa, era de 
l’ordre del 4-6%. També crida l’atenció, el fet que, de les 10 empreses constructores més 
grans del món, 6 fossin espanyoles, un 60%, quan la població és un 0,0067% del món, 
és a dir, 9.000 vegades el que tocaria proporcionalment. 
 
Amb aquestes dades, es comprèn perfectament que la política del sector de l’edificació, 
incloent-hi habitatge, altres edificacions i infraestructures, va estar dictada pels bancs, a 
través de les hipoteques i dels sis grups de grans constructores esmentats, que van 
influir mitjançant els lobbistes i les relacions amb els partits polítics –o la financiació per 
part dels bancs, en el cas dels partits-, en les polítiques d’habitatge, infraestructures i 
equipaments, amb els resultats coneguts per tothom. 
 
Aquesta característica del sector de l’edificació no és exclusiva d’aquests darrers anys; 
en realitat es remunta als anys de l’anomenat “milagro espanyol”, que no és altra cosa 
que una economia fonamentada en l’especulació del sòl. El fet no és exclusiu de la 
“meseta i les costes d’Espanya”: a la Costa Brava, els anys seixanta, hi ha els precedents 
de les situacions posteriors amb els daltabaixos consecutius, propis de les economies de 
casino, especulatives, productores sistèmiques de bombolles i crisis successives. 
 
DIAGNÒSTIC 
 
On som: 
 
L’anomenada “crisi del totxo” ha estat un dels factors principals que han desencadenat – 
junt amb d’altres-, l’actual crisi econòmica, social, ambiental i cultural de valors i visions 
del món. 
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Avui, el panorama de les 6 grans empreses constructores, esmentades abans, ha 
canviat. ACS factura el 86% fora d’Espanya (amb l’AVE de la Meca, per exemple). 
Ferrovial, el 68%, Acciona, el 52%, Sacyr ha mostrat al Canal de Panamà les tàctiques 
del sistema. FCC té un contracte de sis mil milions per fer el metro de Riad, i OHL 
treballa també a la Meca, Xile, Nova York i Qatar. Això, que no està gens malament, és 
indicatiu de que, quan es concentrava tot aquest potencial a Espanya, s’estaven fent 
edificacions (faraòniques, moltes vegades) absolutament innecessàries per a la població. 
 
D’altra banda, les dades demogràfiques són contundents. Després de molts anys, en els 
quals, el creixement de l’Estat era de l’ordre dels 400.000 habitants per any, l’any 2012, 
per primer cop en la història recent, la població va disminuir de l’ordre dels 200.000 
habitants. Si a això, afegim el fet de que hi ha prop de 3 milions d’habitatges buits, ens 
podem preguntar: qui necessitarà pisos nous a partir d’ara? 
 
El problema, però, més preocupant és que la “filosofia de vida”, fonamentada en 
l’economia especulativa, no productiva, parasitària, s’ha encomanat a sectors molt grans 
de la població. El fet de que més del 80% de la població visqui en habitatges de propietat, 
quan a altres països d’Europa, la proporció és del 50%, és indicativa de com ha calat en 
la consciencia ciutadana un model d’enriquiment, teòricament fàcil i ràpid, que es 
fonamenta en l’especulació. El missatge era: si compro un pis avui per x, d’aquí a quatre 
anys, el podré vendre pel doble. Ara, tothom (fins i tot els qui van divulgar aquest 
missatge) clama per la cultura de l’esforç, del treball; però el pensament col·lectiu està 
viciat per més de cinquanta anys de creure en un model perniciós, que cada cop cau en 
crisis més profundes y que fan més mal a més gent. 
 
Cap a on anem: 
 
Si seguim la majoria del mitjans de comunicació, les opinions dels “experts” del sector i 
l’opinió de molta gent, ens trobem davant els anomenats “brots verds”, que fan pensar a 
molts que el sector es recupera, i, tot i reconèixer els excessos dels anys daurats de la 
bombolla, es preveu tornar cap al mateix model. Un model fonamentat en la 
“desregulació” del mercat del sòl, l’especulació del mateix, a base de requalificacions, i el 
conegut joc de la piràmide, oblidant els resultats del mateix joc en els anys anteriors. 
 
L’exposat fins ara i l’àmplia bibliografia existent ens fan veure que el diagnòstic és clar. El 
model de la bombolla immobiliària no funciona. S’ha vist a casa nostra, però també als 
països anglosaxons, i s’està començant a veure en altres països emergents, que estan 
aplicant el mateix model. Hem de tornar al mateix model un cop més, després d’haver 
patit les conseqüències tantes vegades?. L’esquer, que uns quants s’enriquiran, pot 
servir per a enlluernar tota la població? 
 
REFLEXIÓ GENERAL 
 
Cap a on hauríem d’anar: 
 
Hi ha prou estudis sobre la taula, en aquest moment, que indiquen la necessitat de 
canviar el model edificatori i de no tornar a confiar en el que ha fallat d’una manera tan 
estrepitosa. 
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Això, però, no es pot fer amb un simple rentat de cara o l’aplicació de tímides mesures 
correctores. El canvi ha de ser radical. 
 
Sense un canvi en la visió del món, no es podrà avançar de veritat cap a una societat 
més saludable, a nivell individual, més equitativa, a nivell social i més sostenible, a nivell 
planetari. I l’edificació, com tots els altres sectors, no canviarà. S’orientarà cap al bé de la 
comunitat, de la ciutadania, sense un canvi en la manera com ens situem al món. Les 
visions holístiques i transversals són avui ineludibles. 
 
Les noves propostes han de fer-se a partir d’una anàlisi que contempli la sostenibilitat en 
els seus quatre vectors: social, ambiental, econòmic i cultural, acompanyat d’una nova 
política de Governança, que avanci en la democràcia, a través de la participació real de 
la ciutadania en els temes edificatoris, des de les polítiques d’habitatge fins a les de 
construcció d’equipaments, la qualitat i quantitat d’espai públic i les característiques de 
les gran infraestructures. 
 
Aquesta participació no esdevindrà profitosa sense campanyes prèvies de conscienciació 
i explicació clara i suficient dels problemes a resoldre ni sense les solucions possibles, 
que en molts casos, seran proposades des d’a baix, seguint un procés invers a l’habitual. 
 
Això no treu que també es facin propostes de dalt cap a baix; però caldrà tenir clar que 
les polítiques del sector han d’estar orientades a satisfer la demanda (les necessitats de 
la població) i no, en funció exclusiva dels interessos de l’oferta, com ha succeït fins ara. 
 
L’equilibri entre demanda i oferta passa per no ofegar la demanda, fent-la combregar 
amb rodes de molí, i en la transparència dels beneficis, que proporcionen les propostes 
des de l’oferta. 
 
El nou model 
Haurà de tenir en compte: 
 
La reconversió del sector, orientant-lo cap a la reducció, reutilització i rehabilitació del 
parc existent, deixant de construir de nou tot allò que no sigui imprescindible. 
La necessitat de creació de llocs de treball qualificats (el nivell actual és de baixíssima 
qualificació), propis de la rehabilitació, enfront de l’obra nova que no l’ha de menester. 
 
Això vol dir potenciar els oficis, la FP i l’artesania. 
 
La creació d’una política energètica totalment diferent de l’actual, potenciant la generació 
distribuïda i les xarxes locals (els edificis són grans consumidors d’energia). 
La gran contribució dels edificis a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i, per tant, 
la contribució al canvi climàtic. 
 
La recuperació de l’ús de materials, sistemes i tècniques tradicionals (adaptades a les 
noves tecnologies), que han demostrat proporcionar unes prestacions de confort i una 
millora en el confort de les persones, molt superiors a molts dels materials industrials. 
 
L’existència dels anomenats “edificis malalts”, fonamentalment oficines i equipaments, 
però també, habitatges. 
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La ja comprovada afectació de determinats materials, i radiacions de tota mena, en la 
salut de les persones. 
 
Un suport decidit amb suficients recursos per investigar les noves malalties ambientals: 
Síndrome Química Múltiple i Hipersensibilitat als camps elèctrics i electromagnètics, així 
com les afectacions de les radiacions naturals. Creació d’estudis universitaris i regulació 
del sector. 
 
 
4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 
4.1 Llibres:  
 
Sobre el que ha passat: 
 
JOSÉ MANUEL NAREDO Y ANTONIO MONTIEL MÁRQUEZ “El modelo inmobiliario espanyol y su 
culminación en el caso valenciano”. Icària Editorial. Barcelona 2011 
 
JOSÉ LUIS RUIZ BARTOLOMÉ “Adiós ladrillo, adiós. Claves para superar el crash inmobiliario” Ed. Libros 
libres. Madrid 2010 
 
RAMÓN CARALT “Catalunya en venda” edita atac. Barcelona 2009 
 
YANIS VAROUFAKIS “El Minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economia mundial” Ed. 
Capitan Swing. (va més enllà del tema edificació, però és el més clar i contundent que he llegit sobre la crisi 
en una visió de geopolítica global. 
 
Sobre què i com ho hauríem de fer: 
 
ALBERT CUCHÍ, ALBERT SAGRERA, GERARDO WADEL “La qualitat ambiental dels edificis” número 29 
dels Manuals d’ecogestió del departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona 2009 
 
SOCIETAT ORGÀNICA “Cambio global España 2020/2050 Sector edificación. La imprescindible 
reconversión del sector frente al reto de la sostenibilidad”. GBCe; sas; cceim. Madrid 2010 (forma part d’un 
conjunt de publicacions sobre el mateix període, també hi ha el volum sobre energia, economia y Sociedad i 
un altre sobre la ciutat. 
 
INSTITUT CERDÀ “Guia de l’edificació sotenible” Barcelona 1999 
 
AAVV resultats del” Congrés internacional R+S=F “Rehabilitación y Sostenibilidad”. Organitzat pel Col·legi 
d’aparelladors i coordinat per Xavier Casanovas. Barcelona 2010 
 
AAVV: resultats del Congrés internacional SB10mad “Edificación sostenible. Revitalización y rehabilitación de 
Barrios” Madrid 2010. 
 
PTOP “La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per la cohesió social” Generalitat de Catalunya. DPTOP 
Barcelona 2009. (el que es va fer i que caldria tornar a engegar, amb les correccions necessàries) 
 
AAVV “pràctiques de sostenibilitat en l’edificació” ITeC Barcelona 2005 
 
FRANCISCO JULIO ARENAS CABELLO “El impacto ambiental en la edificación. Criterios para una 
construcción sostenible” Edisofer s.l. Madrid 2007 
 
AAVV “La integració de la qualitat ambiental en les construccions Públiques. Manuals de gestió número 12 
Diputació de Barcelona, 1999 
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AAVV Criteris ambientals en el disseny, la construcció i la utilització dels Edificis. Pla del Medi Ambient UPC 
Monografies Universitàries número 1 UPC i Gene Dep. M.A. 1998 
 
COLEGIO DE APAREJADORES DE MURCIA Guía de Materiales para una Construcción  Sostenible Múrcia 
2008 
 
CONSTRUCCIONS RUBAU Gestión ambiental en la ejecución de obras Manuales de Ecogestión número 7 
2002 Generalitat de Catalunya Dep. Medi Ambient 
 
TONI SOLANAS Vivienda y sostenibilidad en España Vol 1. Unifamiliar GG Barcelona Febrer 2007 Vol 2. 
vivienda colectiva Ed. GG Barcelona Desembre 2007 
 
MICHAEL BRAUNGART/WILLIAM McDONOUGH Cradle to cradle (de la cuna a la cuna)  Rediseñando la 
forma en que hacemos las cosas McGrawHill Madrid 2005 
 
JOAQUIM VIÑOLAS MARLET Diseño ecológico Ed. Blume Barcelona 2005 
 
Sobre la ciutat i el territori 
 
ÀNGLES CANADELL I JESÚS VICENS “Habitar la Ciudad” Miraguano Ediciones. Madrid 2010 
JAUME TERRADAS “Ecologia urbana” Generalitat de Catalunya Dep. Medi Ambient i habitatge i RUBES 
Barcelona 2001 
 
ALBERT GARCÍA ESPUCHE “la Ciudad, la ciutat sostenible, the sustainable city” Catàleg de l’exposició que 
es va celebrar al CCCB el 1998 
 
ALBERT GARCIA ESPUCHE I SALVADOR RUEDA (eds.) “La ciutat sostenible” ponències del Debat de 
Barcelona 1998 celebrat al CCCB 
 
JOSÉ MANUEL OCHOA DE LA TORRE “Ciudad, vegetación e impacto climático. El confort en los espacios 
urbanos” Erasmus Ediciones. Vilafranca del Penedés 2009 
 
AAV Mª Àngels Alió i Gerard Jori editors del Grup de Geògrafs per al’Ecologia Social de la Universitat de 
Barcelona. “Les societats urbanes davant la reforma ambiental. Visions i propostes al voltant de la 
sostenibilitat” Barcelona 2011 
 
AAV “Reciclar Ciudad. Repensar la transformación de las ciudades” Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la 
UPC. Barcelona 2013 
 
POALR MARTORELL coord. AAVV “Les energies renovables en l’arquitectura i les ciutats”. Col·legi 
d’arquitectes d eCatalunya. Barcelona 2000 
 
AAVV “Sostenibiliat i construcció, aplicacions i línies de treball” revista Annals de la UdG Girona 2000. 
 
ESTHER HIGUERAS “ El reto de la ciudad habitable y sostenible” Ed. DAPP publicaciones jurídicas 
Pamplona 2009 
 
AAVV Ecotec “Bases para la evaluación de la sostenibilidad en proyectos urbanos”. Ministerio del Medio 
ambiente Madrid 2003 
 
BEGOÑA BERNAL SANTA OLALLA “Oportunidades de desarrollo sostenible para los conjuntos Urbanos 
históricos. III Jornadas de Geografía urbana. Universidad de Burgos. 2000 
 
Sobre la salut a l’edificació 
 
ELISABET SILVESTRE I MARIANO BUENO “Casa saludable” Ed. Libros cúpula de Scyla editores. 
Barcelona 2009. 
 
JOSEP MARTÍ I VALLS coord. “El medi ambient i la salut” número 30 dels Quaderns de bona praxi del 
Col·legi oficial de metges de Barcelona 2012 
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U. MORALES; V. BLANCO; A. GARCIA “Calidad del aire interior en edificios de uso público” documentos de 
sanidad ambiental de la conselleria de salut de la comunitat de Madrid 2010 
 
CARLOS MARTÍNEZ REQUEJO “La casa enferma. Energia telúrica y salud” Ed. Didaco sa. Barcelona 2001 
 
MARTHA GUTIÉRREZ MONTOYA. “Inventario de Elementos Tóxicos peligrosos y Contaminantes en 
Materiales de Construcción. 
 
ENRIC AULÍ “La ecologia en casa. Como evitar los riesgos ambientales y de salud en el hogar” Ed. Integral 
Barcelona 2001 
 
PERE LEÓN “La buena onda. Claves para crear espacios saludables y disfrutar de una vida sana y feliz” Ed. 
Grijalbo dle grup Random Hause Mondadori Barcelona 2013 Generals sobre sostenibilitat i edificació 
 
TONI SOLANAS, DANI CALATAYUD, COQUE CLARET 34 kg de CO2. Generalitat de Catalunya, Dep. Medi 
Ambient i Habitatge. Barcelona 2009 
 
BRIAN EDWARDS “Guía bàsica de la sostenibilidad” Ed. GG Barcelona 2004 
 
JAIME LÓPEZ DE AIAÍN “Arquitectura, Ciudad, medioambiente” Universidad de Sevilla. Consejería de obres 
públicas y transporte. Sevilla 2011 
 
Específics sobre habitatge: 
 
(tot i que el tema requereix, per si mateix, una fitxa concreta, no puc deixar de posar un 
llibre que, per a mi és brillant, sobre l’experiència, a França, d’uns arquitectes que han 
donat la volta al tema de la rehabilitació de l’habitatge social existent, i alguns, sobre 
eficiència energètica i/o sostenibilitat de l’habitatge o els edificis en general) 
 
FRÉDERIC DRUOT, ANNE LACATON & JEAN-PHILIPE VASAL “plus. La vivienda 
colectiva Territorio de excepción” Ed. GG Barcelona 
 
AAVV “Proyecto eficacia. Optimización energètica en la vivienda colectiva” Sevilla 2011 
 
AAVV “Cap a un habitat(ge) sotenible” Informes del CADS número 12. Generalitat de 
Catalunya, Dep. de Presidència. Barcelona 2011 
 
INSTITUT CERDÀ “Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges. Envolupant 
tèrmica i instal·lacions. Generalitat de Catalunya. Dep. Medi Ambient i Habitatge 
 
INFORME 2005 Observatori del Risc Habitatge. “Cohesió social i sostenibilitat” Institut 
d’estudis de seguretat. Barcelona 2005 
 
CARME BELLET, JOAN GRANAU, JOSEP M. LLOP Ed. “Vivienda y sociedad. Nuevas 
demandas, nuevos instrumentos”. Actes de la IX setmana d’estudis urbans a Lleida 2006. 
Editorial Milenio Lleida 2008 
 
M. de LUXÁN; M. VÁZQUEZ ; G. GÓMEZ; E. ROMÁN; M. BARBERO “Actuaciones con 
criterios de sostenibilidad en la rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid. Emvs 
Aj. de Madrid 2009 

 
4.2 Altres documents:  
 
Estudis sobre la conveniència de reconvertir el sector de l’edificació cap a la rehabilitació. 
 
• Una visión-país para el sector de la edificación en  España. 
Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda. Novembre 2011 “GTR” Albert Cuchí i Peter Sweatmann per 
CBCe i F. CONAMA http://www.gbce.es/es/pagina/informe-gtr 
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• Proyecto ECO-EMPLEO. 
La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas. Mathieu 
Dalle per Emplea verde, UE Fons social europeu, Fundación biodiversidad. Fundación Conde de Valle 
Salazar y la colaboración de CCOO. Gener 2011 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc75330_Estudio_de_Rehabilitacion_y_Empleo.pdf 
 
• Por activa y por pasiva. 
Impulsar la edificación de alto rendimiento energético. Fundación entorno. Consejo Empresarial Español para 
el Desarrollo Sostenible. http://www.fundacionentorno.org/ Análisis de la viabilidad econòmica de la 
edificación energéticamente eficiente. Estudi tècnic sobre l’estudi anterior. 
 
• Resultats de l’aplicació de les polítiques de rehab ilitació inmobiliària en el marc econòmic actual a 
Catalunya. Institut Cerdà. AAVV. http://www.icerda.es/ 
 
• JULIA SCHULZ-DORNBURG “Paisajes contemporáneos, lastre y oportunidad” “Ruinas modernas/Spain 
mon amour” Llibre i exposicions diverses de fotografies i vídeos al voltant dels edificis abandonats. 
 
 
5. PROPOSTES D'ACCIÓ  
 

1) Unes polítiques destinades a la rehabilitació del parc existent 
 

- 1.1.- en primer lloc, pel que fa als habitatges , les condicions del parc existent i 
les demogràfiques ho aconsellen. 

- 1.2.- també, pel que fa a oficines i equipaments, amb criteris d’eficiència 
energètica, estalvi d’aigua i altres recursos, i amb una especial cura per la salut 
dels que hi viuen o hi treballen. 

- 1.3.- més difícil, però necessari, serà plantejar les possibles accions que es 
poden fer amb les infraestructures inadequades o infrautilitzades, que 
comporten costos elevats tant en la seva gestió actual, com en possibles 
reutilitzacions, en el seu manteniment, i fins i tot en l’enderroc. 
 

2) Aquestes polítiques han de ser transversals, han  de contemplar: 
 

- 2.1.-mides de conscienciació, divulgació i formació de tots els agents 
participants: tècnics, administracions, empreses i usuaris. 

- 2.2.- estímuls tant econòmics com d’altre ordre, que afavoreixin les bones praxis 
- 2.3.- una fiscalitat que penalitzi els materials i sistemes perjudicials per a la 

salut o per al medi ambient 
- 2.4.- a nivell energètic, afavorir la reducció de la demanda, la generació 

distribuïda, l’edifici com a generador d’energia, les xarxes locals i les energies 
renovables (pensi’s en la gran capacitat, que tenen les cobertes i terrats, 
d’enquibir la producció per als propis edificis o els dels voltants. Això sí, tenint en 
compte criteris estètics i de qualitat del paisatge urbà, per tal de no repetir el 
model de quan van aparèixer les televisions, que van empastifar els terrats de 
les cases. 
 

3) Polítiques destinades a crear ocupació qualifica da – 
 

- 3.1.-mitjançant la potenciació i la formació en FP i oficis , salvaguardant la gran 
saviesa dels artesans, que, en l’època modernista, van convertir els eixamples 
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de moltes ciutats, en ciutats amb una alta qualitat de l’espai urbà. Podem dir que 
Barcelona rep avui les rendes d’aquell savoir faire, sense entrar a discutir -
perquè no toca- el model de ciutat de consum per a turistes. 

- 3.2.- afavorir la formació professional dels oficis i arts de la construcció, incloses 
les tècniques tradicionals de construcció amb terra, fusta, palla, canyes. La UE 
està avançant decididament en aquest camí. 

- 3.3.- afavorir la formació dels tècnics qualificats: arquitectes, aparelladors 
tècnics, enginyers, etc. en aquest mateix camí. 

- 3.4.- formar i conscienciar el personal de les diferents administracions en 
aquest mateix camí. 

- 3.5.- exposar a les empreses les visions econòmiques, reflectides en molts 
estudis sobre la conveniència del canvi en l’orientació del negoci, a fi de ser 
competitius sense perjudicar ni el medi ambient ni la salut de les persones. 

- 3.6.- informar, divulgar i conscienciar la ciutadania, dels avantatges del nou 
model. 

 
4) Polítiques que relacionin salut pública i edific ació 
 

- 4.1.- establint ajuts a la investigació de noves malalties ambientals , moltes 
d’elles aparegudes en l’interior dels edificis, en moltes ocasions, degudes a 
diversitat de factors, que mai s’estudien conjuntament. 

- 4.2.- regular la mobilitat – vector vinculat a l’urbanisme -, per evitar 
contaminació, tant de CO2 com de components nocius per a la salut de les 
persones, establint restriccions al vehicle contaminant i afavorint un transport 
públic de qualitat, eficient i net. 

- 4.3.- divulgant els estudis independents sobre la toxicitat de materials de 
construcció, radiacions naturals i artificials 

 
5) Polítiques encaminades a evitar el canvi climàti c 
 

- 5.1.- un pla a 10 anys per a aïllar, per l’exterior (sempre que es pugui i no hi hagi 
factors que ho impedeixin, com ara algunes façanes modernistes), 500.000 
habitatges. 

- 5.2.- ajuts a la renovació d’instal·lacions i aparells obsolets contaminants. 
- 5.3.- impuls de la compra verda en oficines i llocs de treball així com als 

habitatges. 
- 5.4.- creació de polítiques destinades a aproximar el lloc de residència i el lloc 

de treball (intercanvi de cases, etc). 
 

6) Polítiques destinades a l’empoderament de les pe rsones i l’augment de la 
gestió democràtica dels recursos. 

 
- 6.1.- foment del món cooperatiu, del co-housing , com a noves formes de gestió 

de l’habitatge i els serveis. 
- 6.2.- foment de l’autoconstrucció , amb rigor i tècnics experimentats de suport i 

direcció. 
- 6.3.- foment dels nous models de convivència : ecoviles, treball comunitari, 

economia del bé comú. 
- 6.4.- divulgació de la relació entre l’edificació i la ciutat, amb la salut de les 

persones. 
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7) Polítiques destinades a evitar l’especulació en el sector. 
 
Plantejar seriosament l’estudi de la municipalització del sòl urbà, i el pas del sòl no 
urbà, a propietat comunal, d’entitats col·lectives o administracions supramunicipals.. 
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