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Quan l’estiu del 2008 se’ns va fer evident que ja estàvem en la crisi que tothom 

del sector immobiliari veia venir, no ens haguéssim cregut que, poc més de dos 

anys després, publicaríem un estudi sobre l’habitatge a Catalunya i parlaríem dels 

canvis que s’han de produir no només en el nostre sector sinó, sobretot, en tot 

allò que l’envolta i el condiciona, des de la política fins al sistema financer, 

passant per la mentalitat dels ciutadans i els costums de la nostra societat.  

 

Un reduït grup de professionals del sector varem començar veient que, per 

apaivagar els efectes de la crisi, havíem de reduir les despeses compartint tots els 

serveis que fos possible. Poc després, veiérem que amb això només allargaríem 

l’agonia i que calia trobar noves formes de treballar i generar nous productes. 

D’aquí sorgí una empresa cooperativa, de serveis, que ens permetia mantenir la 

nostra valuosa independència i, alhora, sumar esforços i aprofitar millor les 

sinèrgies que ens havien portat a conèixer-nos i relacionar-nos. I aquí és on 

realment començà la nostra aventura. 

 

En el procés endegat a principi de 2009 ens hem anat plantejant moltes 

preguntes,  que n’han generat de noves i aquestes ens han portat a unes altres. I 

hem anat perdent la por a preguntar-nos i a respondre. I quan no hem trobat la 

resposta que ens satisfeia, hem buscat les persones que ens ho podien resoldre i 

les hem convidat a participar-hi.  

 

El treball que ara presentem és una proposta de full de ruta d’una travessia plena 

de paranys i d’esperances. Fins ara, hem tingut temps per parlar del port de 

sortida, per adonar-nos de com el vèiem cadascú de nosaltres i de la grisor que 

ho dominava tot. No ens agradaria tornar-hi. Hem anat dibuixant també el port 

d’arribada i, entre tots, li hem anat posant formes i colors, l’hem omplert de 

matisos i ens hem adonat que no tenia límits coneguts, que quan empreníem un 

camí se’ns anaven obrint alternatives diverses, hem copsat la riquesa que això 

ens oferia i ens hi hem sentit atrets, cada cop més atrets! 

 

Dues idees planen permanentment sobre el camí ja recorregut: la primera és que 

l’habitatge ha deixat de ser, en gran mesura, allò que ha estat sempre, el centre 

de vida dels grups humans, el lloc on s’han transmès, de pares a fills, les 

dinàmiques de producció, reproducció, desenvolupament i aprenentatge dels 

valors socioculturals a través del procés de socialització, per convertir-se en un 

valor immobiliari sense connexió amb l’usuari, i la segona idea és que el cost que 

ens representa poder tenir un habitatge ens marca, condiciona i a la majoria ens 

impedeix fer tot el que voldríem més enllà de treballar i sobreviure. Aquest estudi 

ens comença a mostrar els camins per capgirar aquesta situació.  

 

Quan hem vist que el viatge seria interminable, que l’arribada a port només seria 

el final d’una etapa, hem cregut que caldria convidar-hi més gent, molta gent, 

tota la gent. La primera edició, la que teniu al davant, és la nostra invitació a 

seguir aquest viatge plegats, el qual va començar parlant d’habitatge, de 

necessitats i possibilitats, però que ja està arribant a paratges on es tracta de 

models de convivència, de noves formes de relació personal, d’altres formes de 

participació política i econòmica...  

 

Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa 

vostra, si és que hi ha cases d’algú.(Jaume Sisa) 
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