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JORNADA DE SOBIRANIA RESIDENCIAL

MATERIALS I TEXTOS PER AL DEBAT
Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin a reflexionar
i a treballar prèviament els continguts de la jornada de sobirania residencial. L’objectiu
d’aquesta jornada va molt més enllà de l’intercanvi d’experiències, pretén reflexionar sobre
les propostes que es poden desplegar des de les institucions, els límits d’aquestes i com
sobrepassar-los i tot això traslladar-ho a propostes concretes que puguin ser aplicables en
els propers mesos i/o anys a la nostra ciutat, tant des del carrer com des de la institució.
Per fer-ho possible us presentem un recull de textos sobre les propostes i projectes de la
Crida i els projectes en els que participen les ponents de la jornada.

Programa sobre sobirania residencial de la Crida per Sabadell
a les eleccions municipals de 2015 (pàg. 3)
Passeu, passeu
Article del grup de Sobirania Residencial de la Crida (pàg. 6)
De l’emergència a la sobirania residencial
Article de Gemma Garcia, publicat a la Directa (pàg. 8)
Capítol sobre Sobirania Residencial dins el projecte “Pla A” (pàg. 11)
Informe Popular del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de
Venezuela al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas sobre la cuestión del Derecho a la Vivienda y la
Ciudad en el país (pàg. 22)
Per un habitatge digne pel jovent ara i aquí, construïm alternatives!
Manifest d’ARRAN (pàg. 36)
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Programa sobre sobirania residencial de la Crida per Sabadell
a les eleccions municipals de 2015

INTRODUCCIÓ
El model residencial que tenim actualment a Sabadell és fruit de les polítiques que s’han
dut a terme durant els darrers 50 anys i que han conduit a la mercantilització de l’habitatge.
Aquest fenomen no és exclusiu de Sabadell, sinó que és fruit d’un model neoliberal que fa
prevaldre el benefici econòmic per sobre dels drets fonamentals de les persones. Qualsevol
govern que es plantegi una política transformadora ha d’apostar de manera clara i sense embuts
per recuperar la sobirania residencial, cosa que passa necessàriament per la desmercantilització
de l’accés a l’habitatge. Des de la Crida per Sabadell apostem, doncs, per engegar processos
de desmercantilització com a principi rector de l’acció política en matèria residencial; és a
dir, apostem per posar per davant la concepció de l’accés a l’habitatge com un dret col·lectiu
fonamental i no com la concreció arbitrària de dinàmiques mercantils. La desmercantilització
residencial ha de fomentar el valor d’ús social de l’habitatge -com a llar, com a lloc on
desenvolupar un projecte vital-, enfront al seu valor de canvi com a simple mercaderia per
a l’enriquiment particular d’una minoria. Per dur a terme aquest projecte amb èxit ens cal
fer una recollida exhaustiva d’informació per tal de conèixer la realitat i les necessitats dels i
les sabadellenques en matèria d’habitatge, així com fomentar la sensibilització social sobre el
dret a l’accés i manteniment d’aquest. Tot això tenint en compte, respectant i facilitant la tasca
inestimable que desevolupa el teixit associatiu de la ciutat.
ARTICULACIÓ D’UNA XARXA DE RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL
Garantir una llar habitable, sense condicionants, per aquelles persones en situació
de risc d’exclusió social; per a què sigui realment habitable cal assegurar, també, l’accés als
subministraments energètics. És urgent i necessari aturar els desnonaments a la ciutat, així com
crear un organisme de mediació per als creixents casos de lloguer i ocupació. Paral·lelament,
cal ampliar la borsa d’habitatge social i protegit, a més de promoure xarxes d’habitatge
d’inclusió. El model de Taula d’Habitatge que volem és un òrgan viu, on el teixit associatiu
pugui participar de forma activa i que serveixi per identificar les característiques i les necessitats
de les sol·licitants d’habitatge a Sabadell. Per als casos d’assetjament immobiliari cal dotar-nos
d’un servei d’informació, assessorament i sanció.
Garantir el dret a un habitatge digne per a tothom (incloent subministraments).
n Aturar els desnonaments a la ciutat.
n Crear una Taula d’Habitatge on participi el teixit associatiu de forma activa.
n Posar en marxa un servei institucional d’informació, assessorament i mediació
residencial (per a lloguers, ocupacions, assetjament immobiliari, etc.).
n Ampliar la borsa d’habitatge social i protegit, promoure xarxes d’habitatge d’inclusió.
n
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DEFENSA D’ALLÒ PUBLIC
Remunicipalitzar Vimusa sota criteris de servei públic universal que garanteixi l’accés
a una llar digna i prioritzi les necessitats per davant de les capacitats. Cal tenir en compte les
necessitats dels diferents col·lectius en matèria residencial, el parc públic d’habitatge ha de tenir
presents tots aquests col·lectius i des del consistori s’han de recolzar les iniciatives que sorgeixin
del teixit associatiu per donar resposta a les diferents necessitats. A Sabadell no abunden les
reserves de sòl públic, de manera que se n’han de crear i expandir-les progressivament, així
com establir zones de tanteig i retracte per tal de frenar l’especulació immobiliària i ampliar la
borsa d’habitatge social. Creiem necessari fomentar la participació veïnal en totes les fases dels
processos de producció residencial (planificació, execució, avaluació).
Remunicipalització Vimusa sota criteris de servei públic universal (lloguers socials,
criteris inclusius, etc.).
n Creació d’un Parc d’habitatge públic per donar resposta a les necessitats d’emergència
residencial i garantir l’accés i el manteniment de l’habitatge per part dels diferents 		
col·lectius socials.
n Creació i expansió progressiva de reserves de sòl públic/protegit.
n Foment dels projectes cooperatius/comunitaris (cessió de sòl públic, finançament,
etc.).
n Participació veïnal en els processos de producció i gestió residencial.
n

MODEL RESIDENCIAL INTEGRAL I SOSTENIBLE
Apostem per polítiques d’incentiu del lloguer per sobre de la compra i per facilitar el
desenvolupament d’alternatives al model de propietat privada, com són les cooperatives de
cessió d’ús, la masoveria urbana o altres projectes comunals o col·lectius. Amb milers de finques
buides a la nostra ciutat, la prioritat és la rehabilitació d’habitatges sobre la nova construcció. En
cas que sigui necessari construir de nou, seria, prioritàriament, habitatge protegit i iniciatives
comunitàries que generin ocupació al marge de l’especulació inmobiliària. Cal facilitar, també,
l’adaptació dels habitatges per a garantir-ne l’accessibilitat, així com vetllar per l’habitabilitat
de les llars en condicions dignes a través d’un seguiment proper per part dels serveis socials.
Un model residencial sostenible implica el desplegament de mesures per fomentar les energies
renovables per al consum domèstic. Per tal de respondre a les necessitats reals és necessari
mantenir un registre anual de les necessitats d’accés i manteniment d’habitatge (cens d’habitatges
buits, registre de sol·licitants, etc.).
Foment del lloguer per sobre de la compra
n Facilitació i promoció de les cooperatives de cessió d’ús, la masoveria urbana i altres
projectes de propietat alternativa.
n Promoció de la rehabilitació d’habitatges sobre la nova construcció.
n Foment de les energies renovables per al consum domèstic
n Afavoriment de l’adaptació d’habitatges per garantir-ne l’accessibilitat (ascensors, 		
rampes, etc).
n Registre anual de les necessitats d’accés i manteniment d’habitatge (cens d’habitatges
buits, registre de sol·licitants d’habitatge social, etc.).
n
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MESURES DE PRESSIÓ A LES ENTITATS BANCÀRIES
Com a eix principal, la Crida per Sabadell assumeix el compromís polític total amb
la dació en pagament i legitima la recuperació d’habitatges en mans d’entitats bancàries via
ocupació. És necessari mobilitzar l’habitatge buit sota criteris socials, promovent sancions als
bancs i especuladors que mantinguin habitatges buits o no compleixin amb les obligacions de
cara a les comunitats de veïnes.
Expropiació sota criteris socials d’habitatges buits a les entitats financeres.
n Suport a les ocupacions d’habitatges d’entitats bancàries.
n Sancions a les entitats que disposin de pisos buits.
n Compromís polític amb la dació en pagament.
n Establiment de zones de tanteig i retracte per frenar l’avenç dels fons voltor i l’especulació.
n

SENSIBILITZACIÓ SOCIAL SOBRE SOBIRANIA RESIDENCIAL
Engegar campanyes de sensibilització sobre les necessitats detectades a la ciutat en matèria
d’habitatge. Promoure mesures incentivadores per tal que els petits propietaris cedeixin els pisos
buits per lloguer social. Fomentar, juntament amb el teixit associatiu de la ciutat, l’acceptació i
el recolzament del veïnat en casos d’ocupació d’habitatges d’entitats bancàries. Facilitar les eines
per tal que les persones demandants esdevinguin agents polítics de transformació social.
Campanyes de sensibilització sobre les necessitats residencials de la població i sobre
l’exercici de la sobirania residencial.
n Mesures d’incentiu a la cessió de pisos per a lloguer social.
n Impuls de l’organització popular i la mobilització social per exercir el dret a l’habitatge.
n
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Passeu, passeu

Article del grup de Sobirania Residencial de la Crida

10.000 pisos buits i un paisatge desolador de solars, blocs inacabats i fons voltors sobrevolant
la ciutat a la recerca de noves preses amb què especular; ningú no pot negar l’impacte dramàtic
que l’especulació urbanística i la mercantilització de l’habitatge han tingut sobre la nostra
ciutat. Els desnonaments, el sensellarisme, l’infrahabitatge i el malviure sota l’amenaça de
perdre la casa, ja sigui de compra, de lloguer o d’ocupació són les cruels conseqüències d’unes
polítiques que potencien la usura en comptes de promoure i garantir els drets fonamentals.
L’actuació del govern municipal en front d’aquest panorama ha estat més que insuficient. S’ha
emparat en la manca de recursos, ha mostrat una completa incapacitat de donar resposta
a les necessitats de les persones afectades i perjudicades per l’especulació urbanística i el
capitalisme i ha donat solucions en comptagotes i de manera, generalment, insatisfactòria. És
més, la tendència dels darrers mesos ha estat la de reactivar la construcció d’habitatge privat,
com si l’esclat de la bombolla immobiliària no ens hagués ensenyat res de res.
Han estat i són els moviments socials locals, encapçalats per la Plataforma d’Afectades per
la Hipoteca i la Crisi els que han visibilitzat la problemàtica d’emergència habitacional i els
que estan lluitant per un dret tan bàsic com és el dret a l’habitatge. La PAHC està lluitant
des de diferents fronts per tal de garantir que cap persona es quedi al carrer, ja sigui aturant
desnonaments, ocupant habitatges buits propietat d’entitats bancàries i especuladors,
socialitzant el coneixement per executar ocupacions, denunciant les pràctiques fraudulentes
dels bancs, o exigint a les institucions que compleixin amb uns mínims mitjançant la seva
ineficaç taula d’habitatge. Gràcies a la pressió exercida des del carrer s’han aprovat mocions
per multar els pisos buits i algunes mesures mínimes que només es compleixen si s’exerceix
una vigilància constant del poder local, com ara el compromís de no tallar l’aigua o de no
desnonar pisos de Vimusa.
El projecte de la Crida avança amb el convenciment que tant des de l’administració, com
des del poder popular, podem i tenim la responsabilitat de garantir un habitatge digne per a
tothom, sense condicionants ni paternalismes. Però més enllà d’això, tenim la responsabilitat
de fer que el dret a l’habitatge no passi per precaritzar aquest bé tan necessari, sinó que
cal cercar, entre totes, els mecanismes per donar cobertura a les necessitats dels diferents
col·lectius, especialment dels més vulnerables.
Reconstruir Sabadell vol dir recuperar i exercir la sobirania residencial, això implica qüestionar
el model actual des de l’arrel, des del model de propietat al de producció, passant pel model
de finançament, consum i distribució. No només hem de garantir l’accés a un habitatge, sinó
també la permanència en condicions dignes i aconseguir que disposar d’una llar deixi de ser
un mal de cap per a la majoria, per a les persones desposseïdes.
Sobirania residencial és exercir activament el dret a un habitatge digne. Des de la institució cal
fer-ho possible a través d’una gran borsa de lloguer social, fomentant una xarxa d’habitatges
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d’inclusió social, promovent el lloguer per davant de la compra, jugant a favor d’altres formes
de tinença com la propietat col·lectiva, donant suport i facilitant alternatives com la creació
de cooperatives de cessió d’ús o projectes de masoveria urbana. L’ajuntament ha de ser el
dic que freni les urpes dels especuladors penalitzant les entitats bancàries que tenen pisos
buits, ha de ser el catalitzador d’iniciatives cooperatives i comunals, ha d’engrescar els petits
propietaris perquè apostin per llogar a preus assequibles, ha de treure’s la vergonya dels milers
i milers de pisos buits.
L’ajuntament que reconstruirà Sabadell és el mateix que plantarà cara i no amagarà el cap
sota l’ala mentre les entitats financeres segueixen fregant-se les mans. La Crida per Sabadell
serà al costat de les persones valentes i socialment responsables que han estat jugant-se la
llibertat i la integritat física per evitar que centenars de persones es quedessin al carrer o
sense subministraments.
Al Sabadell que ha de venir, que està arribant, hem de caber-hi totes i no ens podem oblidar de
ningú. Ni l’edat, ni el sexe, ni la procedència, ni les condicions econòmiques o psicològiques,
i tampoc les condicions físiques seran impediment per ser benvingudes a casa nostra.
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De l’emergència a la sobirania residencial

Article de Gemma Garcia, publicat a la Directa (20/05/2015)

La PAH reallotja molta gent que no pot pagar lloguer o hipoteca i, alhora, impulsa mesures
com les sancions als pisos buits. Més enllà de la urgència, també existeixen iniciatives que
plantegen un nou model d’habitatge des dels municipis
L’emergència habitacional és una diagnosi compartida per la majoria de municipis catalans.
Endinsar-s’hi suposa comptabilitzar més de 209.000 execucions hipotecàries entre 2007 i
2013 al conjunt dels Països Catalans, mentre el grau de cobertura de les emergències és tan
sols del 2%. En contrast, Manresa encapçala el rànquing de poblacions amb més pisos buits
de Catalunya, gairebé un de cada quatre. Terrassa li pren el relleu amb una de cada set cases
desocupada i, seguidament, Girona, que va triplicar els pisos buits entre 2007 i 2012. A hores
d’ara, hi ha municipis on és la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) qui respon a les
problemàtiques d’habitatge. A Sabadell, segons una de les portaveus, Deborah Serrano: “Els
serveis socials, però també els jutjats i fins i tot la policia envien la gent a la PAH, perquè no
tenen capacitat ni voluntat per donar resposta a les famílies que necessiten un sostre”.
Actualment, l’Obra Social de l’organització té dinou blocs ocupats a diferents municipis de
Catalunya i, específicament, a Sabadell, prop de 1.500 persones més reallotjades en pisos.
Però, paral·lelament, la PAH també ha impulsat mesures com la moció per sancionar els
pisos buits en mans de la banca i, fins i tot, a Manresa, ha arribat a elaborar un programa
municipal d’habitatge. A les portes dels comicis, ja hi ha 120 municipis que han aprovat la
moció, però molts menys que apliquen les sancions, concretament, només setze a finals de
2014. Al mateix temps, també hi ha localitats que han implementat altres mesures per fer
front a l’extens parc d’habitatge buit i algunes candidatures, com la Crida per Sabadell o CUP
Capgirem Barcelona, inclouen explícitament l’expropiació temporal de l’usdefruit als seus
programes.
Terrassa, pionera en sancions
Malgrat que Terrassa ha estat la punta de llança de les sancions, Guillen Domingo de la PAH
lamenta que “arriben tard”. De fet, fa set anys que es va establir per llei, en l’article 42, que, tant
des de la Generalitat com des de les administracions locals, s’havien d’impulsar “polítiques
per potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o
permanentment desocupats” i s’establien les competències municipals en el procediment
sancionador.
Tot i que el paisatge és devastador –450.000 pisos buits a Catalunya, aproximadament 120.000
en mans de la banca, segons estimacions de la Plataforma per al Dret a l’Habitatge Digne–,
“sense el treball de formigueta de la PAH”, lamenta Domingo, “cap ajuntament no hauria
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mogut un dit”. La mesura, reconeix, ajuda a mobilitzar patrimoni en desús, però “no al ritme
desitjat”. Per facilitar el procediment, l’Observatori DESC ha elaborat una guia destinada a
la intervenció sobre els immobles desocupats en l’àmbit municipal, que recomana creuar
padró, cadastre i taxa d’escombraries amb els consums per certificar si un pis està en desús.
El document recorda que, per llei, les empreses subministradores estan obligades a facilitar
les dades a l’administració.
Segons l’ajuntament de la ciutat vallesana, s’han obert 802 expedients –no s’ha fet públic a
quines entitats–, 472 dels quals s’han arxivat perquè el banc ha llogat o venut l’habitatge o l’ha
cedit al Fons Social d’Habitatge estatal, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a la borsa de
l’Ajuntament. D’aquests, només en nou casos l’habitatge s’ha cedit directament al municipi i
en uns altres onze, a la Generalitat. Per una banda, s’han trobat habitatges en desús en molt
mal estat, que requereixen rehabilitació, i, per l’altra, hi ha entitats que traspassen els pisos al
fons estatal, fet que dificulta l’actuació municipal. Enmig d’entrebancs i lentitud, la PAH de
Terrassa continua reallotjant una o dues famílies en pisos buits setmanalment.
L’advocada i actual cap de llista de la CUP Terrassa Maria Sirvent assegura que és una mesura
insuficient. De fet, a Europa, hi ha diversos exemples de legislacions que no només contemplen
penalitzar el desús d’habitatges, sinó també practicar les expropiacions temporals. Però
no cal anar tan lluny, la mateixa llei de 2007 ja especifica que l’administració pot declarar
l’incompliment de la funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l’habitatge.
L’article, però, va durar ben poc perquè CiU, a banda d’esborrar les directrius més estrictes
sobre la reserva d’habitatge de protecció oficial, es fa afanyar a eliminar-lo amb la llei Òmnibus
el 2011.
Altres mesures
Alguns municipis han aprovat altres mesures per incentivar l’ocupació dels habitatges buits,
però, tal com ha passat amb la moció, hi ha consistoris que les aproven però no les apliquen.
A Sant Celoni, per exemple, a instàncies de la CUP, es va aprovar el primer reglament
d’habitatges buits de Catalunya, que preveia recarregar l’IBI dels habitatges buits fins un
50%, però el PSC mai no l’ha aplicat, amb l’excusa que no sap com definir que un habitatge és
buit. Ara bé, hi ha un compromís per adquirir vint pisos, fins al 2017, per promocionar noves
tinences, a través d’un milió d’euros del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge (PMSH).
Al marge de les polítiques sancionadores, també es posa sobre la taula el paper que han
de jugar les empreses municipals d’habitatge. La PAHC Bages, al programa municipal
d’habitatge, subratlla la necessitat de refundar-la –en aquest cas, FORUM– per prioritzar la
rehabilitació, la renovació i la regeneració urbana en barris vulnerables, unes competències
recollides a la Llei de Bases del Règim Local. A Vilafranca, on, segons el darrer cens de 2011,
s’hi acumulen 3.100 pisos buits, ja fa anys que tiren endavant un programa de rehabilitació
amb finalitat social. Les propietàries cedeixen l’habitatge a l’Ajuntament durant un període
de deu anys i comencen a cobrar part del lloguer social en un termini que varia en funció del
cost de la rehabilitació. Quan s’acaba el conveni, es retorna la finca en prefecte estat; per tant,
es tracta d’una inversió pública amb funció social que acaba en mans privades.
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Cooperatives i masoveria
En general, les mesures que s’han aplicat a determinats municipis han estat insuficients i en
cap cas reformulen el model d’habitatge de manera integral. De cara a les eleccions municipals,
hi ha diverses candidatures, com Capgirem Vic, Barcelona en Comú i les CUP arreu del
territori, que plantegen fomentar les cooperatives en règim de cessió d’ús i la masoveria
urbana com a formes d’accés i tinença d’habitatge. Per Guillem Fernàndez, de la cooperativa
de serveis financers COOP 57, “cal desenvolupar prioritàriament la capacitat per decidir
col·lectivament quin model de provisió residencial desitgem”.
Coop 57 rep cada vegada més sol·licituds per finançar projectes d’habitatge i ha decidit atendre
les peticions de caire transformador i basades en una propietat col·lectiva, una construcció
cooperativa, una distribució amb principis públics i comunitaris, un consum centrat en la
cessió d’ús o les tinences intermèdies i, sobretot amb un finançament ètic i solidari. La manca
de finançament, sovint esgrimida des de l’àmbit municipal, “no ha de ser un obstacle per
tirar endavant projectes que suposin una ruptura amb la manera mercantilista d’entendre
l’habitatge”, conclou Fernàndez. Per aquesta raó, Coop57 està disposada a finançar projectes
que contribueixin a desenvolupar un nou model residencial. Molt probablement, el primer
serà la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda, al barri de Sants de Barcelona.
L’ajuntament ha cedit el sòl a 75 anys i, actualment, un grup de 50 persones treballen
conjuntament per edificar 30 habitatges de titularitat col·lectiva i, alhora, fomentar formes de
convivència més comunitàries. Elba Mansilla, una de les persones implicades en el projecte,
explica que, condicionades per la intergeneracionalitat del grup, estan pensant els espais
comuns, com una bugaderia, una cuina comunitària o un espai de cures. Des de La Borda
posen l’èmfasi a afavorir el repartiment del treball domèstic i de cures, precisament a través
d’aquests espais compartits. Actualment, existeix una cooperativa similar en l’àmbit rural,
Cal Cases, al Bages.
Per Raül Robert, de l’associació Sostre Cívic, les cooperatives d’ús, a més de possibilitar
habitatge assequible permanent en el temps, esdevenen un paraigües jurídic per rehabilitar
i/o arribar a acords de masoveria i, també, per difondre noves formes d’habitar. Actualment,
a Sant Cugat, Sant Vicenç dels Horts, Cerdanyola o Sant Boi, s’estan començant a fomentar
nous projectes basats en el model de la cooperativa d’ús i plans d’activació de patrimoni en
desús. A Sant Cugat, per exemple, Sostre Cívic ha impulsat la primera promoció d’habitatge
públic en règim de masoveria cooperativa a les antigues cases dels mestres de la Floresta, a
través d’un acord entre l’ajuntament, Promusa i el col·lectiu 6 Claus.
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Capítol sobre Sobirania Residencial dins el projecte “Pla A”

L’habitatge és un element essencial per a que qualsevol persona o unitat de convivència pugui
desenvolupar el seu projecte vital en les societats occidentals actuals ja que compleix funcions
imprescindibles com la de ser un espai físic de protecció front la climatologia, permet descansar,
recuperar-se i desenvolupar aspectes íntims de la vida humana, així com esdevenir un espai de
socialització i aprenentatge dels rols i estructures socials. No poder disposar d’un habitatge
dificulta el procés de realització d’una persona, però quan aquest esdevé un problema col·lectiu
o d’un grup social específic ens hem de preguntar quines son les bases del sistema productiu,
de distribució i consum d’habitatge, es a dir, quina és la base del sistema de provisió d’habitatge.
5.1. Context general. La Qüestió Residencial.
Tota societat disposa d’un sistema de provisió d’habitatges que defineix les formes de resolució
de les necessitats d’allotjament. Quan el sistema de provisió d’habitatges és incapaç de satisfer
les necessitats d’allotjament de la societat parlem de “Problema de l’habitatge”. Al llarg del
Segle XIX amb la Revolució Industrial i els processos migratoris camp – ciutat, el problema de
l’habitatge es posava de manifest amb les condicions de vida de la classe treballadora urbana.
Com a conseqüència de les transformacions que genera el mode de producció capitalista, la
creixent industrialització, la urbanització de les societats i les lluites de les classes treballadores
es parla de la “Qüestió Social” com expressió de les desigualtats basades en la relació capitaltreball. Per tant, històricament (des del marxisme) s’ha concebut que el Problema de l’Habitatge
és un problema més de la classe treballadora i que només es podrà resoldre en un context
general de canvi social. Es a dir, la solució al “Problema de l’Habitatge” no resolt la “Qüestió
Social”. És la Qüestió Social l’única que pot resoldre de forma eficaç i real el problema de
l’habitatge. Tot i això, al llarg del Segle XX la posició inicial del marxisme va anar evolucionant i
es considera que el problema de l’habitatge no ve d’una relació d’explotació sinó del mecanisme
de distribució, es a dir, de l’existència d’un desajust entre les necessitats residencials socialment
definides i la producció d’habitatges. Per tant, es realitza una connexió del sistema de provisió
d’habitatges amb el sistema social en base a que la forma en que es proporcionen els habitatges
està estretament relacionada amb la reproducció de les relacions socials del mode de producció
capitalista i per tant l’habitatge esdevé un element fonamental per a la reproducció de la força
de treball i un element de consum imprescindible i necessari. Això serà el què es coneix com a
“Qüestió Residencial”.
En les societats postindustrials el sistema dominant de provisió residencial és el Mercat
i per tant el problema de l’habitatge es dona quan aquest no té capacitat per a resoldre de
manera adequada la necessitats d’allotjament de la població, i diem que aquest és un problema
d’ordre estructural quan la base de la contradicció es fonamenta en els propis principis del
funcionament del Mercat. La mercantilització progressiva de l’habitatge en base a la propietat
privada ha transformat les regles i el valor de canvi (no el valor d’ús) s’imposa com el seu
principi articulador.
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La perspectiva neoclàssica entén l’habitatge com una mercaderia que respon a les lleis de la
competència perfecta caracteritzades perquè el nombre de consumidors i productors és molt
nombrós i alhora maximitzen la seva utilitat; l’entrada i la sortida al mercat d’aquests és lliure i
l’habitatge és una mercaderia homogènia; el preu està donat i tant consumidors com productors
disposen d’informació perfecte. Però tots aquests requisits no són més que una entelèquia
retòrica per justificar un sistema d’extracció i despossessió de rendes de les capes populars.
Des del post-keynesianisme s’ha argumentat que l’habitatge és un bé extremadament particular
que no compleix els requisits neoclàssics (asimetria de la informació, costos de transacció,
complex, heterogeni, dispers…) i per tant existeixen les anomenades rigideses o errades de
mercat, que fan que els preus no assignin, ni equitativament, ni eficientment els recursos, fent
necessària, segons alguns autors, la intervenció pública. Es a dir, la lògica interna del Mercat
com a mecanisme essencial de provisió d’habitatge és incompatible amb entendre l’habitatge
com un satisfactor de les necessitats humanes i aquesta contradicció irresoluble és la base sobre
la qual es justifica la intervenció de l’Estat.
La nostra interpretació sobre el rol de l’Estat actualment en el capitalisme no és altra que la de
ser un agent actiu per a la mercantilització de béns públics i facilitar la cerca o creació de nous
mercats per a l’acumulació. En aquest sentit la intervenció pública en la “Qüestió Residencial”
es realitza mitjançant la Política d’Habitatge i aquesta es centra en obrir processos de venda
i privatització del parc d’habitatge social, facilitar processos especulatius en base al sòl, la
construcció d’habitatge o la seva rehabilitació i potenciar la propietat privada com a règim
de tinença que permet reforçar el paper del sector bancari i financer en el sistema. Per aquest
motiu la lluita per la sobirania residencial no pot deixar-se només a l‘acció o reacció dels poders
públics i menys en mans de l’entelèquia del mercat. Les lluites socials, polítiques, econòmiques
i culturals són les que han garantit la consecució i el reconeixement de la llibertat, la dignitat,
la igualtat, l’equitat i el benestar al llarg de la Història i per tant en l’actualitat la lluita per la
sobirania residencial necessita de la creació de contrapoders socials capaços d’imposar límits,
conquerir espais i supervisar la defensa i realització dels drets a l’habitatge.
5.2. Context a l’Estat Espanyol i Catalunya
El sistema de provisió residencial a l’Estat Espanyol s’ha caracteritzat per ser un model
quantitatiu, es a dir, orientat a la producció de nou habitatge, on s’ha fomentat el règim de
tinença basat en la propietat privada, com a bé d’inversió i especulatiu, de segona residència o
de turisme residencial, esdevenint un eix central de la política econòmica i no de satisfacció de
necessitats residencials de la població. Això no ha estat casualitat sinó què és fruit de la política
d’habitatge desenvolupada els darrers 50 anys que no ha fomentat el lloguer ni altres formes de
tinença intermitges i que ha centrat la despesa pública en la despesa indirecta mitjançant les
desgravacions fiscals per la compra d’habitatge front la ridícula despesa directa en habitatge
protegit, el qual, alhora, s’ha destinat a les capes de població de rendes mitges i que s’ha construït
per promotors privats amb ajuts públics, deixant en l’oblit l’habitatge social de lloguer per a
capes de població amb rendes baixes.
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José Manuel Naredo explica com des de els anys 70 a l’Estat Espanyol s’ha donat tres processos
especulatius diferent en els darrers cicles de producció d’habitatge1. Amb el boom dels anys
70 es van construir 500.000 habitatges anuals fins la Crisi del petroli de 1973. Segons l’autor
aquest no fou un creixement extremadament desmesurat ja que es feia front al “dèficit secular”
d’habitatges arrossegat des de la postguerra, a les onades migratòries del camp a la ciutat pels
processos d’industrialització dels anys 60 i al creixement demogràfic pròxim a les 400.000
persones anuals. El segon cicle alcista de l’habitatge dels anys 80, es va basar en l’augment dels
preus immobiliaris i no en la producció ja que no es va arribar als 400.000 habitatges anuals,
però en canvi al darrer cicle del 1998-2007, no només s’incrementen els preus de l’habitatge que
supera el boom dels 80, sinó que també supera la quantitat produïda els anys 70. Per tant es dona
un augment de preus i quantitats que ha sorprès també per la seva intensitat i duració, quan
precisament a l’Estat Espanyol es vivien períodes amb símptomes d’estancament demogràfic.
Aquest fet es pot explicar per diferents raons entre elles la facilitat de crèdit que van donar bancs
i caixes d’estalvi, la inversió estrangera en segona residència i l’especulació immobiliària que va
trobar refugi a l’Estat Espanyol. El número d’habitatges construïts superava des de l’any 2001
les 600.000 unitats anuals, arribant a les 800.000 unitats al 2005, tantes com França, Alemanya
i Regne Unit juntes. Però a més l’any 2001 la xifra oficial d’habitatges buits a l’Estat Espanyol
era de 3.106.422 habitatges, un 25,5% més que l’any 1991, però que al darrer Cens de Població i
Habitatge 2011, indica que ja s’arriba fins els 3.443.365 habitatges buits. D’altra banda, l’habitatge
protegit a l’Estat Espanyol representa el 11% del mercat enfront de la mitjana europea del 16%,
però quan parlem d’habitatges socials de lloguer, l’Estat Espanyol només té 3 unitats d’habitatge
social de lloguer per 1.000 habitants, mentre que la mitjana de la UE-27 és de 39 per 1.000
habitants. Així són les bases del model de provisió residencial a l’Estat Espanyol que no dona
sortida a les capes socials amb rendes baixes. El fet que durant els anys de creixement econòmic
la taxa de pobresa s’hagués mantingut a l’entorn del 19% i s’hagués consolidat estructuralment
una taxa de pobresa extrema entre el 2,6 i el 4% de la població, mostra el fracàs redistributiu
de l’Estat o la cara més agressiva del capitalisme a nivell estatal ja que actualment els grups més
desprotegits veuen reduïdes les seves possibilitats de millora, pateixen una agudització dels
problemes residencials (com és el cas de l’augment dels desnonaments i execucions hipotecàries)
i alhora es reforcen estructuralment formes de situacions de sensellarisme i exclusió residencial
com per exemple la sobreocupació, l’infrahabitatge, el relloguer d’habitacions per a joves o
famílies o l’augment de persones sense sostre. Un sistema de provisió residencial guiat per una
polítiques d’habitatge que generen més de tres milions d’habitatges buits, però alhora realitza
més de 400.000 execucions hipotecàries des de l’inici de la crisi financera i que només disposa
de 16.000 places en albergs quan deixa al carrer a més 22.938 persones sense llar (oficialment)
és un insult i una agressió a la població.
A Catalunya, l’habitatge va experimentar un increment de preus mitjans d’un 245% entre
els anys 1997 i 2006, enfront el 30% de creixement dels salaris mitjans catalans en el mateix
període2. Alhora el nombre absolut d’habitatges protegits i la seva quota dins de l’oferta global
d’habitatges va caure un 22,8% i un 53,5% respectivament entre 1997 i 20043 el que va reforçar
un sistema de provisió residencial dominat pel mercat i amb una intervenció pública residual
1
2
3

Naredo, J.M. (2004): “Perspectivas de la Vivienda”. Revista de Economia ICE, nº815 pp 143-154
Font: Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016
Font: Informe del Sector de l’Habitatge. Secretaria Habitatge. 2004
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que tampoc esta preparada per atendre les noves necessitats residencials generades en temps de
crisi. El darrer informe INSOCAT (Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal
i europeu), publicat per ECAS al juliol del 2013 ens deixa un panorama difícil i desolador.
L’augment vertiginós de la població que pateix privacions materials severes –de l’1,6% el 2008
al 5,8% el 2011— i del nombre de llars amb molt baixos ingressos –d’un 6,4% el 2010 a 8,8%
el 2011— reflecteixen l’agreujament de les situacions d’extrema pobresa a Catalunya. L’atur
de llarga durada a Catalunya –de l’11,6%— duplica de llarg la mitjana del països de la Unió
Europea i un 16,6% de menors de 18 anys viuen en llars on cap dels seus membres treballa, un
13,1% en el cas de les persones adultes. Des d’una perspectiva residencial, a Catalunya el 16,1%
de la població que paga una mensualitat per l’habitatge afirma que té dificultats per assumirne el cost i el 19,6% declara que tindrà problemes els propers 12 mesos. Alhora hi ha 75.000
sol·licituds al registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit i abans de la crisi hi havia cinc de cada
1.000 persones mal allotjades (oficialment). Tot i això la Direcció d’Habitatge de la Generalitat
només ofereix ajuts econòmics a 3.000 unitats convivència, construirà 500 habitatges protegits
aquest 2014 i financia simbòlicament només 1.130 habitatges gestionats per entitats socials que
allotgen a persones en risc d’exclusió.
5.3. Sobirania Residencial. Definició i característiques.
Parlar dels problemes residencials en les societats postindustrials avui, és normalment discutir
sobre les dinàmiques del mercat de l’habitatge, es a dir, sobre els desequilibris entre uns
demandants que queden insolvents front uns preus exagerats als que arriben els habitatges.
Es a dir, sempre es debat sobre un mercat permanentment en desequilibri incapaç de resoldre
les necessitats dels sectors socials amb menys recursos en particular i de gran part de la
població en general. Però hem de ser capaces de veure més enllà d’aquesta discussió tancada
entre especialistes per avançar en l’elaboració d’una crítica radical i estructural del sistema de
provisió residencial dominant i per tant ens hem de plantejar nous elements transformadors i
de-construir aquest model provisió residencial actual.
En aquest sentit quan parlem de “Sobirania Residencial” volem dir que les classes populars
elaboren un model de provisió residencial que satisfà plenament les necessitats residencials de
la població, posant aquestes en el fi últim de la seva acció. Es a dir volem és recuperar el valor
d’ús de l’habitatge, posar l’èmfasi en el fet social de residir, d’habitar-lo. Utilitzar el concepte
“residencial” ens permet superar els límits físics d’un habitatge i centrar-nos en els problemes
que afecten a les persones en l’estructura social i la seva dimensió residencial, es a dir, ens
permet entendre les diferents manifestacions del problema de l’habitatge (persones sense
sostre, assentaments, infrahabitatge, desnonaments, sobreocupació..) els problemes d’accés i
permanència, ubicant-nos més enllà de les quatre parets, arribant al municipi, a la comunitat.
Per poder fer això hem de realitzar propostes que trenquin i confrontin un sistema amb un règim
de tinença basat en la propietat privada amb un sistema de propietat col·lectiva, un sistema
de producció d’habitatge basat en l’explotació i guiat pel màxim benefici amb un sistema de
producció cooperativa que reverteixi socialment a la comunitat, un mecanisme de distribució
centrat en el mercat capitalista versus un mercat social i planificat (autocentrat..), un consum
individual i privatiu a un consum col·lectiu i solidari, i finalment un sistema residencial basat
en un finançament especulatiu versus un sistema de finançament públic i col·lectiu.
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Per tant la Sobirania Residencial serà l’expressió del dret de la població a un habitatge digne
i adequat i el dret a decidir sobre el seu propi sistema de provisió residencial. Això posa a les
persones i les seves necessitats residencials en el centre de la producció, distribució i consum
d’habitatges i per tant aquesta ha de ser la finalitat dels sistemes i polítiques residencials, per
sobre de les exigències dels mercats i el benefici privat. L’articulació de la Sobirania Residencial
ens ofereix una estratègia per resistir front els fons d’inversió especulatius i col·loca la producció,
la distribució, el consum i el finançament d’habitatge sobre la base de les necessitats i els drets
de les persones independentment dels seus ingressos. La terra per qui la treballa, l’habitatge
per qui l’habita i pel qui no pot fer-ho. La Sobirania Residencial garanteix els drets d’accés i
manteniment de l’habitatge de la població.
5.4. Propostes transformadores a nivell local?
Fins aquí hem determinat que la Sobirania Residencial serà l’expressió del dret de la població a
un habitatge digne i adequat i el dret a decidir sobre el seu propi sistema de provisió residencial.
També hem vist com es poden articular estratègies de lluita i resistència transformadores des
de els moviments socials, però quin paper pot assumir l’administració local si aquesta té una
predisposició al canvi? Serveix de quelcom introduir reformes en un context on l’Estat és
facilitador i agent actiu del capital?
En aquest text adoptem el posicionament de que no es poden renunciar a les polítiques
reformistes sempre que millorin les condicions de vida de la classe treballadora i per tant
les mesures parcials per les reformes des de i per un objectiu emancipador i transformador
s’han de promoure. Un govern municipal de tall transformador ha de potenciar pràctiques
transformadores. Les lluites parcials i de reformes de la política d’habitatge només tenen sentit
si estan englobades en un lluita transformadora general, si generen consciència de canvi, si
promouen l’organització i discurs polític i ideològic transformador.
En aquest sentit el reconeixement d’un dret subjectiu d’accés a l’habitatge i del seu manteniment
requereix dotar-se d’un parc públic d’habitatge social suficient per a satisfer les necessitats
residencials de la població. En aquest sentit part d’aquest parc ha de destinar-se a resoldre les
necessitats de persones en situació d’exclusió residencial extrema i altra part a atendre situacions
de pèrdua de l’habitatge i sobretot la seva prevenció. El reconeixement legal i administratiu dels
instruments per a dur aquestes tasques reforçaria el criteri d’accés a l’habitatge segons necessitat
i no segons capacitat econòmica atenent així situacions residencials problemàtiques com les
persones que es troben sense sostre, assentaments, desnonaments, execucions hipotecàries,
infrahabitatge o sobreocupació. Aquesta és una proposta de mínims sobre la qual articular la
política d’habitatge.
Per dotar-se d’aquesta estructura (d’aquest parc públic d’habitatge social) és imprescindible
centrar els esforços públics en la mobilització de l’estoc d’habitatge buit cap a l’habitatge social.
Qualsevol mesura que no passi per mobilitzar el parc d’habitatge buit cap a l’habitatge social
no seria transformadora, però en cas de que fos necessari també es poden establir mesures des
de lo públic que pressionin la propietat privada i obstaculitzin que l’habitatge esdevingui un
producte de mercat.
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5.6. Avaluació de la sobirania alimentaria en termes de la matriu de transformació.
(a) Propietat
Les bases d’un nou sistema de provisió residencial ha de trencar el mite de la propietat privada
tant del sòl com dels habitatges. La funció social de la propietat de l’habitatge està per damunt
de la propietat privada. La propietat privada ha d’estar sotmesa als límits del dret públic i per
a la protecció de l’interès general. En aquest sentit s’haurien d’impulsar mesures que s’orientin
cap a que:
- Expropiar els habitatges buits o fomentar la seva ocupació per via directa o indirecta. Una
versió més suau seria expropiar, no la propietat de l’habitatge, sinó expropiar l’ús de fruit
d’aquest durant un número determinat d’anys. En aquest sentit prenen molta rellevància la
creació de serveis d’inspecció i sanció o la creació de censos d’habitatges buits. La penalització
fiscal pot esdevenir un altre instrument per fer aflorar els habitatges buits, però segurament
molt menys efectiu. De fet alguns municipis catalans estan bonificant els impostos com el IBI
per a fomentar que els propietaris posin els habitatges buits a lloguer social.
- Fomentar i mantenir la propietat comuna dels habitatges en formats com la propietat pública
estatista, la propietat cooperativa o altres formes de propietat col·lectiva. Els habitatges socials de
propietat pública estatista poden cedir l’ús de fruit dels habitatges en règim de dret de superfície
a 75 anys i per tant la propietat serà sempre pública, cooperativa i/o de gestió comuna.
- Garantir un estoc suficient d’habitatge social al llarg del temps implica establir que la
qualificació de l’habitatge social sigui de caràcter permanent. Es a dir, no es vendrà mai cap
habitatge social ni a empreses privades, ni inversors immobiliaris ni a particulars. En el cas
català la Llei d’Habitatge 18/2007 es va considerar la vida útil d’un habitatge públic per 90 anys,
però aquesta va ser modificada en la Llei 9/2011.
- La propietat del sòl del terme municipal hauria de passar a ser plenament de caràcter
comunal. Per assolir aquest objectiu de forma paulatina han de crear-se bancs de terres
comunals o registres de solars abandonats o establir sistemes de reserves de sòl que determinen
el percentatge d’aquest que s’ha de destinar obligatòriament a l’habitatge social. Un municipi
català podria fer-ho via Plans d’Ordenació Urbanística Municipal tot i que seria més fàcil si la
llei autonòmica establís un percentatge de reserves prou elevat com per exemple al País Basc on
la Llei del Sòl de l’any 2006 establia que en les àrees de nova expansió el 75% de cada sector de
sòl urbanitzable s’havia de destinar a habitatge protegit.
(b) Producció
- Realitzar amb caràcter anual una avaluació de les necessitats residencials de la població al
municipi incloent les situacions d’exclusió residencial i “sensellarisme” i tenint en compte els
factors de risc que les generen. Aquest és el primer pas per a poder planificar i avaluar una
política d’habitatge coherent amb les necessitats de la població.
- Produir habitatge social implica desenvolupar cooperatives de treball i gestores d’habitatge
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de propietat col·lectiva de forma assembleària i autogestionada. Les clàusules socials respecte
les empreses d’inserció poden ser un camí per incloure com a objecte, l’economia social i
cooperativa en tant que son empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica on l’excedent
serà reinvertit en la comunitat.
- Les comunitats cooperatives o els veïns/es, han de participar i veure’s involucrat en el procés
de planificació, decisió, producció i avaluació.
- Determinar diferents solucions d’habitatge adaptades a les necessitats residencials de les
persones. Es a dir establir tipologies d’habitatge adaptades a les problemàtiques socials de les
persones com per exemple trencar amb el sistema d’albergs municipals per a persones sense llar
que no resolen la problemàtica sinó que són un pedaç i per tant facilitar l’accés directe de les
persones sense llar a un habitatge el més ràpid possible i amb suport social sense condicionants
de tractaments, assumint el paradigma “Primer l’Habitatge” com a metodologia d’intervenció,
com ja s’està fent a alguns municipis.
- Fomentar la ciutat construïda versus la nova construcció. Es a dir fomentar la rehabilitació
respectuosa amb la població què hi viu, evitant els processos de gentrificació (això es pot
realitzar amb mesures punitives o incentivadores).
- L’administració local pot fomentar l’autogestió cedint solars, edificis o habitatges per a
projectes comunitaris o cooperatius permetent un efecte multiplicador de l’acció pública alhora
de fomentar la producció o assoliment d’un parc d’habitatge social. Seria el cas per exemple de
la Cooperativa d’Habitatges en Cessió d’Ús de la Borda, a Can Batlló, al barri de la Bordeta de
Sants on l’ajuntament ha cedit en règim de dret de superfície un solar per poder construir un
habitatge cooperatiu i autogestionat.
- Un objectiu quantificat per dotar un parc d’habitatge social existia ja a la Llei d’Habitatge
de Catalunya 18/2007, però es va modificar l’articulat amb la Llei Omnibus 9/2011. El text
original establia a l’article 73: “1.Tots els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de
comarca han de disposar, en el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a
polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals existents (...) considerant
les circumstàncies pròpies de cada municipi i d’acord amb el calendari que sigui establert per
reglament. 2. El creixement del nombre d’habitatges que estableix l’apartat 1 obtingut en cada
quinquenni mitjançant la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició no pot ésser inferior
al 25% del nombre d’habitatges que manquen per a arribar a l’objectiu final del 15% del total
d’habitatges principals.” Bé, aquest fet que podria ser considerat important pel context que
estem vivint, però podem veure que no és gens transformador si posem per exemple la ciutat de
Vitòria-Gasteiz, on la quota de mercat de l’Habitatge Protegit és del 52%, i si ens centrem en el
mercat de lloguer l’Habitatge Protegit de Lloguer, arriba a tenir una quota de mercat del 84,9%
front un 15,1% del mercat de lloguer privat.
- També per cada promoció o rehabilitació d’iniciativa pública o privada es podria contemplar
que un percentatge dels habitatges es destinessin a situacions d’exclusió residencial i
“sensellarisme”. La Llei d’Habitatge de Catalunya 18/2007 modificada a la Llei Omnibus 9/2011
contemplava que a promocions d’iniciativa pública el percentatge dels contingents especials de
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reserva (mobilitat reduïda, dones víctimes de violència masclista i situacions d’exclusió social)
no podia ser inferior al 10% del total d’habitatges de la promoció, però aquest article es va
modificar.
(c) Distribució
- Els Registres de Sol·licitants d’Habitatge Social son els instruments per quantificar i determinar
els tipus de demandes i necessitats residencials de la població per aquest motiu han de disposar
de criteris els més laxes possible i recollir tot tipus de situacions, alhora que han d’estar totalment
coordinats amb els Serveis Socials Municipals i Jutjats. Son essencials per a la planificació i
avaluació de la política d’habitatge.
- Els Registres de Sol·licitants d’Habitatge Social determinen també els procediments
d’adjudicació dels habitatges i poden estipular quins són els criteris d’accés. Donat que, com
s’ha explicat anteriorment, la promoció d’habitatge protegit en venda ha estat una aberració i
un espoli. S’ha de prioritzar la promoció de figures d’habitatge social assequibles a la població
i facilitar en comptes d’obstaculitzar el seu accés.
- Es poden crear sistemes especials de distribució d’habitatges per atendre la urgència i
l’emergència residencial per a situacions sobrevingudes com els desnonaments o cronificades
com les persones sense sostre. Aquest instrument i mecanisme de distribució es pot recollir en
un reglament municipal o es pot elevar a rang de llei a nivell autonòmic amb obligacions de
resultats.
- Facilitar l’ocupació, l’expropiació o l’execució subsidiària pot esdevenir una via de distribució
més eficient que la sanció econòmica alhora de resoldre les necessitats residencials i accedir
a un habitatge, per tant l’acció pública en un moment donat en comptes de penalitzar o no
aplicar-les hauria de fomentar-les.
- El municipi hauria de garantir que en el parc públic d’habitatge social les persones que hi
visquin no paguin més del 30% dels seus ingressos i en cas de no disposar-ne que això no limiti
la seva estada.
(d) Consum
Actualment en el context català s’està canviant el marc de les pautes de consum d’habitatge
creant noves formes de tinença intermitges entre la compra i el lloguer, però s’estan fomentant
sobretot aquelles que permetran recuperar una via de negoci al sector financer tradicional com
la propietat compartida (què és una compra fraccionada i que ofereix la possibilitat d’anar
comprant percentatges d’un habitatge en funció de la disponibilitat econòmica) o la propietat
temporal (que consisteix en la compra d’un habitatge per un temps determinat, permeten un
accés a la propietat amb un endeutament menor, perquè el preu de sortida del pis també és
inferior).
Per contra les figures de tinences intermitges basades en la cessió d’ús han quedat totalment
abandonades en el desplegament normatiu català. Així els municipis es converteixen en
laboratoris per desenvolupar experiències pràctiques transformadores o, si més no, que
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ofereixen un nou marc, una nova oportunitat per desenvolupar relacions socials diferents de
consum de l’habitatge. Per exemple la masoveria urbana és el contracte en virtut del qual els
propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris
n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. Per altra banda les cooperatives de cessió
d’ús d’habitatge estan trencant el model cooperatiu d’habitatges tradicional impulsat per les
cooperatives dels sindicats majoritaris o les federacions de veïns. Les cooperatives d’habitatges
de cessió d’ús posen l’èmfasi precisament en el consum de l’habitatge i estan molt més a prop
dels principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional entre els que destaquen
tres: la gestió democràtica i participativa, l’autonomia i independència de la cooperativa i
l’interès pel bé comú. Tot i això, no s’estan desenvolupant legalment ni financerament al nivell
que exigeix la situació actual.
(e) Finançament públic i/o autogestionat
A banda de les línies de finançament públiques que s’haurien de recuperar, ja que en el context
actual han estat eliminades per l’Estat Espanyol, hi ha diferents experiències internacionals
que poden ser replicades. Per exemple a França existeix l’Action Logement - Participation des
Employeurs à l’Effort de Construction que consisteix en que l’1% de la massa salarial francesa
s’ha destinat per llei al finançament de les polítiques públiques d’habitatge (això va ser entre
1953 i 1992 actualment és el 0,45%).
Però, si no volem que el dret a l’habitatge no estigui en mans de la banca financera i especulativa
s’han de fomentar els instruments financers cooperatius i autogestionats. A França existeix la
Livret A que suposa uns 110.000 milions d’euros d’estalvi ciutadà que s’han posat al servei
de les polítiques públiques d’habitatge en un format de deute públic finalista. A Catalunya,
la cooperativa de serveis financers Coop57 SCCL és un instrument autogestionat format per
més de 3.000 persones i 650 entitats que gestionen 25 milions d’euros finançant projectes
cooperatius i de l’economia social i solidària. En els darrers anys estan finançant diferents
projectes relacionats amb l’habitatge com cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
5.5. Annex. Exemple de transformació. La PAHC Sabadell.
Per a dur a terme un canvi d’arrel de la política d’habitatge d’aquestes característiques han de
succeir-se prèviament moltes lluites que permetin capgirar la correlació de forces, i per això,
és necessari dur a terme una estratègia de lluita coordinada entre diferents fronts pel dret a
l’habitatge que vagin obrint lluites simultànies. En aquest sentit en aquest apartat explicarem
el cas de la PAHC de Sabadell com exemple de la coordinació d’un Front Social, d’un Front
Institucional, d’un Front legal i la Construcció d’Alternativa, les quatre potes d’una estratègia
coordinada pel dret a l’habitatge. La PAH és una xarxa de molts nuclis amb característiques i
visions diferents i, tot i que molts exemples que posarem serien extrapol·lables a altres ciutats,
per coneixement i proximitat partirem del nucli sabadellenc.
La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell és una entitat que va néixer
amb la intenció de multiplicar la lluita de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona
i traslladar-la a Sabadell per facilitar l’organització dels afectats de la ciutat. La PAHC de
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Sabadell volia ser un lloc de trobada, ajuda i acció de persones afectades per les hipoteques,
els desnonaments i la crisi capitalista alhora que aplegava persones solidàries amb la causa.
En aquest sentit es va plantejar inicialment la realització d’accions per fer visible la situació
de les persones hipotecades i aturar els desnonaments, en segon lloc en el terreny jurídic es
volia assessorar les persones afectades amb advocats i juristes per encarar amb garanties les
propostes de canvis legals i denúncies col·lectives i alhora es volia incidir políticament perquè
les propostes es fessin efectives. Així doncs, des de el naixement de la Plataforma d’Afectades
per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell es va articular la lluita connectant quatre fronts:
Front Social: Un front de mobilització, organització de la protesta i sobretot de solidaritat i
suport mutu. La PAHC de Sabadell realitza concentracions de suport front els desnonaments
i de solidaritat als jutjats quan es tracten els casos, s’han realitzat setmanes de lluita contra
diferents bancs, assenyalant als culpables amb concentracions front les entitats financeres i
realitzant “corre-caixes”. Es van ocupar oficines bancàries com la d’Unnim al barri de TorreRomeu (la 1a d’aquestes característiques a l’estat) esperant una resposta a la petició de dació
total per l’Ahmed o la del BBVA que va durar fins a 17 dies i que representava un combat “a
mort” ja que el 40% de les persones afectades de la PAHC eren casos del BBVA. Però el Front
Social no només treballa cap enfora, sobretot cuida a les persones del col·lectiu, per això s’han
realitzat diferents tallers basats en la metodologia del teatre de l’oprimit i cadascuna de les
assemblees obertes esdevenen grups d’ajuda mútua, suport psicològic i apoderament col·lectiu.
No és d’estranyar que a la PAHC de Sabadell es celebrin els aniversaris, es facin vermuts i
fons i tot els “Reis Mags” visitin als nens i nenes de l’assemblea. També les persones afectades
organitzen una ludoteca, una comissió d’autogestió per afrontar la problemàtica alimentària,
etc.
Front Institucional: Aquest segon front incideix políticament de forma directa o indirecta
als diferents espais de participació i política institucional. Per exemple a l’octubre del 2011
l’Ajuntament va aprovar una moció que instava al govern espanyol a modificar la llei i fer
possible la dació en pagament, elaborar un protocol d’actuació i assessorament per als afectats
a nivell municipal, sol·licitar als jutjats de Sabadell que fessin arribar mensualment a l’Oficina
d’Habitatge i als grups municipals, una relació estadística dels processos judicials que podrien
finalitzar amb el llançament de les persones demandades. Més dur que això va ser el seguiment
dels acords pactats, l’incompliment dels quals va suposar el trencament de les relacions amb
l’Ajuntament. Alhora la lluita de la PAHC de Sabadell va evidenciar la incapacitat tècnica,
pressupostària i política alhora d’afrontar la problemàtica i va posar de relleu la falta de
coordinació entre les diferents regidories municipals, però també entre els departaments de la
Generalitat tant d’Habitatge com de Benestar i Família. El Front Institucional ha servit doncs
per tenir un peu dins del camp de l’enemic, recuperar una parcel·la i tornar la veu al poble.
Així doncs, aquest front ha permès crear i teixir aliances polítiques per punts concrets i fer
arribar a la població un missatge. Però sobretot ha creat també aliances socials ja que s’han
teixit relacions de solidaritat amb la Federació de Veïns de Sabadell i tot el teixit organitzat de
la ciutat i s’ha participat activament a les mobilitzacions de les vagues generals del 29M i 14N o
en jornades contra el feixisme i el racisme.
Front Jurídic: El tercer front està orientat a la defensa de les persones afectades mitjançant
tallers o sessions informatives com per exemple la de “Swaps Hipotecaris” què es va realitzar
amb el Col·lectiu Ronda o la de “Clàusules abusives” a càrrec de l’Associació Lliure d’Advocats
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i Advocades de Catalunya. Alhora la coordinació amb un equip d’avocades és important per
guanyar i frenar desnonaments. La mobilització social, el moment polític i social d’alarma i
emergència pot influenciar també l’estat de la opinió pública i perquè no de la del sistema
jurídic. En aquest sentit s’han donat casos com que una jutgessa va rebutjar desallotjar un bloc
del ‘SAREB’ ocupat per la PAHC i famílies desnonades i menys sense un habitatge alternatiu
per part de l’administració. Així la magistrada va afirmar que l’ocupació no comportava cap
perjudici pel ‘SAREB’, mentre que desallotjar-ne les famílies significaria deixar-les al carrer, més
encara quan la defensa va presentar de forma acreditada amb un informe dels serveis socials
que les onze famílies no tenien cap ingrés. Però com que la lluita implica arriscar, la defensa
jurídica també s’ha realitzat per aquelles persones que han estat patint seguiments i repressió
policial per part dels Mossos d’Esquadra que en moltes de les accions de protesta, sensibilització
i reivindicació, van intimidar, identificar i fins i tot agredir a persones del moviment imputant
càrrecs de desobediència i resistència a l’autoritat. Es a dir el front jurídic d’una lluita que toca el
moll de l’os i que capgira la correlació de forces i l’status quo del municipi implica tenir present
que la solidaritat antirepressiva és una arma.
Creació d’alternativa: A mida que la PAHC de Sabadell acumulava forces es van anar plantejant
accions que oferien alternatives materials a les necessitats residencials de les persones afectades.
Així és com es constitueix un quart Front basat en la creació d’alternatives que permet donar
resposta als problemes de la gent front la incapacitat de l’administració local i, que basat en
l’acció directa, aconsegueix que més d’un centenar de persones hagin estat reallotjades per
l’Obra Social de la PAHC en edificis okupats, recuperats, socialitzats i «expropiats» de facto als
bancs per part de la població. Al maig del 2012 es recuperava un edifici per famílies al barri de
Campoamor. L’edifici era propietat de Catalunya Caixa i portava buit des de la seva construcció
feia 3 anys. Més endavant es va recuperar un edifici al carrer Lorca del barri de Can Rull i
finalment es va alliberar un tercer bloc amb 40 habitatges al carrer Sant Ferran del barri de
Gràcia propietat de Caixa Penedès - Banc Mare Nostrum (BMN) que va passar a mans de la
SAREB.
Així doncs, l’experiència de la PAHC de Sabadell és un exemple de com s’ha articulat un procés
de lluita per la Sobirania Residencial en un context de capitalisme hostil. No només perquè ha
reallotjat a 146 persones i aturat X desnonaments, aconseguit X dacions en pagament, o perquè
ha estat capaç de plantar cara directament al poder financer i a la repressió del sistema sinó
perquè ha creat una escola de lluita i transformació i ha generat consciència i empoderament
col·lectiu de la classe treballadora. Ha plantat una llavor de canvi basada en l’autogestió,
l’assemblearisme, l’horitzontalitat, el suport mutu, la cooperació i l’acció directa. Es a dir
ha qüestionat la propietat privada mitjançant l’acció directa, ha transformat una producció
destinada a la mercantilització en un bé d’ús, que s’ha distribuït per criteris que tenen a veure
amb les necessitats de les persones i no amb la seva capacitat econòmica i que s’han consumit
de forma col·lectiva i socialitzada. Tot això des de la base, de baix a dalt, gestionant el poder de
forma horitzontal i assembleària, amb un sistema de valors que potencia la justícia, la igualtat,
la cooperació, el suport mutu i la solidaritat. Per tant la lluita de la PAHC de Sabadell és una
llavor de transformació que fomenta una societat comunal on les necessitats i els objectius
col·lectius són entesos com la base de la nostra activitat.
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Informe Popular del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de
Venezuela al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas sobre la cuestión del Derecho a la Vivienda y
la Ciudad en el país
Mayo 2015

1. El Movimiento de Pobladores y Pobladores de Venezuela: Sujetos de Derecho y Sujetos
Políticos.
El Movimiento de Pobladores y Pobladores de Venezuela es una Plataforma de lucha popular
y autónoma construida hasta ahora desde la articulación de las siguientes organizaciones:
Los Comités de Tierra Urbana, que planteamos la lucha por la inclusión y reconocimiento de
nuestros barrios, a través de su regularización integral (regularización jurídica, física, urbana)
y su transformación.
Las Trabajadoras Residenciales por Venezuela, que agrupamos a trabajadoras - anteriormente
llamadas Conserjes, termino sinónimo de sirviente- de distintas partes del país, la mayoría
mujeres, enfrentados a patronos que restringen sus posibilidades de organización. Nos
organizamos para defender nuestros derechos como habitantes de una comunidad donde no
se nos reconoce como tal, y por el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadores y
trabajadoras que vivimos y laboramos en condiciones de sobreexplotación.
Los Campamentos de Pioneros y las Nuevas Comunidades Socialistas que articulamos
experiencias de organización de familias “sin vivienda” (damnificadas, en riesgo, alquiladas,
arrimadas, hacinadas o en otra forma de alojamiento dependiente), en la lucha por el acceso
al suelo urbano, para la producción de nuevas comunidades y la construcción de un proyecto
de vida colectiva, bajo un modelo autogestionario de planificación participativa de proyectos
integrales de hábitat y vivienda, de propiedad colectiva y trabajo solidario.
El Movimiento de Inquilinos, conformada por familias arrendatarias enfrentadas a las
amenazas de desalojos, la especulación en los altos costos de alquileres y el alto costo de las
viviendas de vieja data, que nos han querido imponer los grandes latifundistas del concreto.
El Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados agrupa a los ocupantes de edificios
ociosos, abandonados por el capitalismo, promoviendo la organización y articulación de las
familias que habitamos los edificios de las zonas centrales de las grandes ciudades del país,
especialmente en Caracas.
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El Frente de Grupos Organizados por el Buen Vivir, que reúne a familias damnificadas o en
riesgo, a Comités Populares de Vivienda de refugios, y que lucha por el derecho a la ciudad y a
la vivienda de quienes perdieron sus viviendas por las lluvias de fines del año 2010.
En el plano internacional, desde el Foro Social Mundial de Caracas del año 2006, hemos venimos
estrechando lazos con otras organizaciones hermanas de América Latina que luchan por el
derecho a la Vivienda, el Hábitat y la Ciudad, en la perspectiva de la construcción del ALBA de
los Pueblos y conformación de la Vía Urbana. Formamos parte de una red continental llamada
Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular-SELVIHP, la cual articula a
varias organizaciones populares de base latinoamericanas, entre las cuales se encuentran la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua-FUCVAM, el Movimiento
de Ocupantes e Inquilinos-MOI de Buenos Aires-Argentina, la Federación de Tierra y
Vivienda-FTV de Argentina, la Unión Nacional por la Moradía Popular-UNMP de Brasil, y el
Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile, entre otras. Para nosotros la articulación en la
SELVIP ha sido una herramienta fundamental de fortalecimiento de nuestras luchas, a través
del intercambio permanente con organizaciones que tienen décadas de experiencia en el campo
de la vivienda popular, la producción social del hábitat y la lucha por el derecho a la ciudad.
Además de la SELVIP, también hemos venido articulando con la Alianza Internacional de
Habitantes, y estamos participando en la iniciativa de conformación de la Plataforma de
Movimientos Sociales por el ALBA con base fundacional en el documento de los Movimientos
Sociales emergente en el Foro de Belén de enero del 2009.
Entendemos que la unidad, la conciencia, la auto-organización y la movilización son las armas
de los pueblos frente a los poderosos para la conquista de nuestros derechos humanos, pero
además somos consientes que en la actual etapa de construcción del socialismo es necesaria la
activa participación del pueblo junto al gobierno revolucionario, en la conducción colectiva del
proceso de transformación social.
2. La Lucha del Movimiento de Pobladores y Pobladores de Venezuela: Del Derecho a la
Ciudad a la Revolución Urbana.
Las grandes mayorías excluidas por el Capitalismo Rentista y Especulativo habitamos en la
ciudad, que en Venezuela implica el 90% de la población. Desde principios del siglo XX, y
financiados con el enorme ingreso que implicó la renta petrolera, el negocio inmobiliario y de
la construcción ha tenido en la ciudad un espacio permanente de reproducción especulativa de
capital y transferencia de la riqueza a los sectores concentrados de la economía, mercantilizando
el espacio urbano, y negando a los sectores populares y la clase trabajadora de la posibilidad de
acceder a un lugar donde vivir con dignidad.
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El drama de la vivienda que sufre nuestro pueblo, es consecuencia directa de las relaciones
sociales capitalista de producción de la ciudad. La grandes mayorías no podemos acceder al
mercado capitalista de vivienda, viéndonos forzados a resolver nuestra necesidad por nuestros
propios medios y donde se pueda, a aguantar condiciones de explotación por inquilinato y otras
formas de alojamiento, o simplemente a buscar una vivienda cada vez mas lejos de nuestros
lugares originarios de trabajo y vida.
La expresión histórica más importante de esta realidad la expresan nuestros barrios, que
representamos el 60% de los habitantes de la ciudad, pero también nos encontramos en la
misma situación inquilinos, arrimados, sin techo y ocupantes. Todos estos sectores sociales
hemos venido organizándonos y articulándonos desde la llegada del Comandante Chávez y la
Revolución al poder en 1999, para dar la gran batalla contra el metabolismo del Capital en la
Ciudad.
Desde hace más de una década años (2002), distintas organizaciones populares hemos convergido
en una plataforma unitaria y autónoma, construida sobre la articulación de nuestras luchas
contra las distintas expresiones del capitalismo en la ciudad, a la que llamamos Movimiento de
Pobladores y Pobladoras. Nos planteamos como programa, la lucha por una ciudad más justa
e incluyente, es decir, la transformación socialista de las relaciones capitalistas de producción
de la ciudad.
De esta manera, nos unifica:
La defensa del derecho a la vivienda:
Que quienes no la tienen puedan acceder a ella; que quienes la tienen a medias, como aquellos
que viven en áreas de riesgo, no poseen la tierra que ocupan o cuentan con servicios precarios,
la tengan plenamente; y que aquellos que la tienen, no la pierdan, como resultado de la
especulación inmobiliaria y los desalojos.
n

La lucha por la democratización de la ciudad y por la revolución urbana:
Devolver a las grandes mayorías la ciudad, enfrentando las relaciones capitalistas que prevalecen
en su producción (la privatización del suelo, los servicios, los materiales y maquinarias de
construcción, el saber técnico, etc.), combatiendo al latifundio urbano y a la especulación
inmobiliaria.
n

La reivindicación del pueblo como productor del hábitat
Contra el negocio de la construcción y la mercantilización de la vivienda y el hábitat, proponemos
rescatar el papel del pueblo en la producción de vivienda y hábitat, sea de modo autogestionario
n
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o cogestionario, junto a empresas estatales socialistas de construcción. El pueblo y el estado
comunal construyendo, sin lugar para la rapiña de las empresas capitalistas.
n

La lucha por la democratización del acceso al suelo urbano y por garantizar su función social.

n

El enfrentamiento decidido a la especulación inmobiliaria.

n

La Construcción del socialismo y del Poder Popular.

Apostamos por la construcción de un programa de luchas que reconoce en los pobladores, los
pobres y excluidos de la ciudad, un sujeto fundamental en el combate contra el capitalismo
en el contexto urbano y por lo tanto, un sujeto fundamental del proceso revolucionario. Así,
combatimos y nos movilizamos contra los latifundistas urbanos, los especuladores inmobiliarios,
los capitalistas de la construcción, los banqueros y la burocracia enquistada en las estructuras
institucionales del Estado que los apoyan. Somos el mismo pueblo de Zamora, que hace 160
años se declaró en insurrección popular para dar la batalla contra la oligarquía dueña de la
tierra rural, los mismos excluidos de siempre, ahora en la ciudad, unificados por el liderazgo
del Comandante Hugo Chávez y el Proyecto Socialista.

3. Avances y conquistas: los Frutos de Nuestras Luchas.
Desde año 2002 en Venezuela se han logrado importantes avances la materialización del
derecho a la Vivienda y a la Cuidad, pero para nosotros es a partir del año 2011 que el Estado
Venezolano da un salto cualitativo en esta materia. Durante el período 2002-2011 los principales
avances fueron en el ámbito jurídico y legal, pero privó el viejo paradigma del “Viviendismo
Capitalista” heredado de la Cuarta República (basado en los mecanismos establecidos por el
mercado inmobiliario y el negocio de la construcción), que no permitió lograr mayores avances
en la materialización del derecho a vivienda y hábitat adecuados para los sectores populares.
Entre los avances más importantes de este período destacan el reconocimiento de el Derecho a
una Vivienda Digna en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 82,
CRBV, 1999), ya que desde la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales,
y Culturales por parte del Estado Venezolano en al año 1976 no había sido incorporado con
rango constitucional. También destacan en este período la aprobación de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (LOSSS, Capítulo VI, 2002) la cual crea un Sistema de Seguridad
Social que garantiza las prestaciones por Salud, Previsión Social y Vivienda y Hábitat, y establece
el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat (2005, Habilitante 2008, Habilitante 2011), la cual crea en ente Nacional con competencia
específica en materia de Vivienda y Hábitat (que nunca había existido en Venezuela), y define la
estructura y funcionamiento de un Sistema Nacional de Hábitat y Vivienda, en el cual se define
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los diferentes programas en materia de vivienda, los sujetos del sistema (públicos, privados,
y sociales), y los recursos tanto financieros como no financieros para su funcionamiento.
También destacan en este período otros instrumentos legales aprobados tanto por el Poder
Legislativo como por el Poder Ejecutivo como lo son: el Decreto 1.666 de regularización de
la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares (Presidente de la República,
2002), con el que se inicia una política nacional para garantizar la seguridad jurídica de la
tenencia de la tierra y la vivienda a los habitantes de los barrios populares de todas las ciudades
del país y su reconocimiento como “sujetos de derecho”, se crean los Comités de Tierra Urbana
(CTU) como instancia popular de organización para llevar adelante este proceso (una de las
organizaciones que actualmente forman parte del Movimiento de Pobladores y Pobladoras);
la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos
Urbanos Populares (LERITTAUP, 2006) que promueve y consolida la participación protagónica,
cooperación activa, democrática, deliberante, autogestionaria, corresponsable y organizada
en Comités de Tierra Urbana (CTU) y Consejos Comunales para impulsar la regularización
jurídica y la transformación integral de los barrios; la Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario de Vivienda (2005) que buscó establecer un conjunto de normas, a fin de brindar
eficaz protección a todas las personas que poseen o solicitan un crédito hipotecario para la
construcción, autoconstrucción, adquisición, ampliación o remodelación de vivienda; y la Ley
de Tierras Urbanas (2008) que buscaba garantizar la disponibilidad de suelo urbano para la
construcción de viviendas de interés social por parte de Gobierno Nacional.
En este período también destacan algunas políticas del Gobierno Nacional que construyeron a
avanzar en el cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada. Se amplió sustancialmente
la cobertura de los servicios públicos para los habitantes de los asentamientos precarios tanto
urbanos como rurales, con el impulso y ejecución de proyectos de las Mesas Técnicas de Agua y
las Mesas Técnicas de Energía. También durante este período comienza la participación masiva
del Pueblo Organizado a través de los Consejos Comunales (2008) en la política de vivienda
con la creación del Programa de Transformación Integral del Hábitat (TIH, 2009) y la Misión
Barrio Nuevo Tricolor (2010), en el que las comunidades populares organizadas comenzaron a
ejecutar de forma directa obras físicas de mejoramiento de sus viviendas y entorno (sustitución
de viviendas sin condiciones adecuadas, mejoramiento y ampliación de viviendas, servicios de
infraestructura y redes de servicios comunales, equipamientos vecinales), y donde el Gobierno
Nacional brinda la asesoría y asistencia técnica, y otorga los recursos necesarios directamente
a las organizaciones de base para la ejecución de los proyectos. En el año 2010 la meta lograda
por este programa representó casi el 80% del total de las familias tendidas por los todos los
programas habitacionales ejecutados por el Gobierno Nacional durante ese año (que fue de
20mil familias). Con estos programas se consolida la política nacional la transferencia de
recursos a las organizaciones populares para la solución de sus problemas habitacionales
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iniciada en el año 2005 con la asignación de recursos a los CTU y Mesas Técnicas de Agua, y se
establece un nuevo enfoque y paradigma para afrontar y garantizar los derechos humanos de
los sectores sociales mas vulnerables y desatendidos históricamente por las políticas de Estado:
la transferencia de Poder al Pueblo.
Pero no es si no para el año 2011, con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV) que en Venezuela se produce un enorme salto cualitativo y cuantitativo en la
materialización del derecho humano a una vivienda y hábitat dignos establecido en los marcos
jurídicos tanto Internacionales como Nacionales. A finales del año 2010 ocurrieron en el país
unas lluvias torrenciales (Vaguadas) que dejaron decenas de miles de familias damnificadas o
en situación de riesgo inminente. Esta Emergencia Nacional por lluvias fue lo que impulsó al
Comandante Hugo Chávez a solicitar poderes extraordinarios en la Asamblea Nacional (Ley
Habilitante) para enfrentar la situación, y diseñar una política que pudiera resolver de forma
estructural este enorme problema social en el país, a la que el Presidente de la Republica Nicolás
Maduro Moros (2013) ha venido dando continuidad con el mismo ímpetu. Es en este contexto
que insurge y toma visibilidad el Movimiento de Pobladores y Pobladores, como un referente
nacional de organización popular de lucha por el derecho a la vivienda y la ciudad (sujeto
de derecho), y un movimiento social con propuestas políticas para enfrentar este problema
de forma alternativa y revolucionaria (sujeto político). Buena parte del nuevo enfoque y las
medidas adoptadas desde este momento por el Estado venezolano para afrontar este problema,
fueron resultado de una década de luchas y propuestas de nuestro movimiento.
Quizá el avance más importante se ha dado en el plano de las ideas, con un nuevo paradigma que
ha venido orientando la acción del Estado y la Sociedad, y que nosotros resumimos en “Entender
que el problema de la vivienda que heredamos es resultado de las relaciones sociales Capitalistas,
y que solo se puede resolver en Socialismo y con la participación protagónica del Pueblo
Organizado”. En ese momento (Enero 2011), el Movimiento de Pobladores tuvo la oportunidad
de reunirse con el Presidente de la Republica y presentarle todas sus propuestas, proyectos
e iniciativas populares, instalándose unas mesas de trabajo de alto nivel (Vicepresidencia de
la República), que nos han permitido avanzar significamente en nuestra lucha e incidir en el
desarrollo e implementación de leyes, políticas y programas de vivienda y hábitat del Gobierno
Revolucionario de forma corresponsable. En Venezuela, los Movimientos Populares y Sociales
jugamos un papel fundamental en la formulación y desarrollo de las políticas públicas del
Gobierno, quizá como en ningún otro país del mundo, y no nos limitamos a ser tan solo unos
simples “beneficiarios” de las políticas diseñadas desde la burocracia el Estado.
Algunas de las conquistas que ha tenido nuestro Movimiento desde entonces, tanto en el plano
político y jurídico, han sido:
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n

Acceso al suelo Urbano:

El Movimiento ha logrado la conquista de numerosos lotes de terrenos en Caracas y otras
ciudades importantes del país, que han sido adjudicados a nuestras Organizaciones de Base para
el desarrollo de proyectos de nuevos desarrollos de viviendas bajo el modelo autogestionario.
Estos terrenos se encuentran localizados en diversos ámbitos que van desde el casco histórico
de la ciudad, hasta zonas de expansión urbana para sectores de clases altas. Esto solo ha sido
posible gracias al apoyo del Gobierno en garantizar el derecho al suelo urbano para sectores
sociales excluidos por el mercado inmobiliario. Para lograr esto hoy contamos en Venezuela
con novedosos mecanismos legales establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (Habilitante, 2011). Quizá Venezuela,
es el único país de América Latina donde el Gobierno Nacional tiene una política masiva
de recuperación de suelo urbano ocioso con alto valor inmobiliario para la construcción
de viviendas populares, y que además, parte de esos terrenos recuperados son asignados
directamente sin costo alguno a organizaciones sociales para proyectos comunitarios.
n

Inicio del programa autogestionario de Nuevas Comunidades Socialistas:

En el año 2011 el Presidente Chávez aprobó la asignación de terrenos y los recursos financieros
necesarios para la ejecución de las primeras 15 experiencias de nuevos desarrollos de viviendas
bajo la modalidad de autogestión en Venezuela, que involucran a más de 1.700 familias de la Zona
Metropolitana de Caracas, el estado Anzoátegui, y el estado Lara, organizadas en Campamentos
de Pioneros. Estos recursos han sido manejados directamente por nuestras organizaciones
de base a fin de garantizar los medios necesarios para la construcción de estos conjuntos
habitacionales de edificaciones multifamiliares (Materiales, Maquinarias, Herramientas, Fuerza
de Trabajo calificada, y asistencia técnica). Por encontrarse dentro del marco de los proyectos
en ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estás obras han contado con el suministro
de todos los materiales necesarios, incluyendo los de carácter estratégico (Cemento y Acero
nacionalizado por el Estado) que el Gobierno garantiza para la ejecución de esta política de
vivienda a través de CONSTRUPATRIA (Ente encargado de la adquisición y distribución
nacional de materiales de construcción para la GMVV). También fueron transferidas varias
maquinarias pesadas de construcción y medios de transporte, los cuales fueron adquiridos por
el Gobierno en el marco de los convenios de cooperación con la República Popular de China.
Las familias de los Campamentos de Pioneros, de forma colectiva, administran todos estos
recursos, planifican su hábitat junto a equipos de arquitectos y profesionales contratados por la
comunidad, organizan el proceso de producción, y aportan trabajo propio y solidario durante
la construcción. El régimen de propiedad que hemos planteado es de la propiedad colectiva
comunal, y una parte de los recursos financieros otorgados serán retornados por las familias
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según su capacidad y evolución del ingreso familiar en el tiempo sin el cobro de intereses.
Hasta la fecha ya se han culminado 600 viviendas de las iniciadas, y estamos discutiendo con
el Gobierno las condiciones para el financiamiento de 29 experiencias más a nivel nacional que
involucran a 2.100 familias ya organizadas. Aunque en el marco de la GMVV se han venido
ejecutando una gran cantidad de viviendas durante estos primeros 4 años (700mil viviendas
ejecutadas hasta el mes de abril de este año, a razón de 175mil viviendas anuales, cantidad que
triplica el promedio histórico de construcción de viviendas de intereses social en Venezuela
en los últimos 20 años), estas experiencias autogestionarias de los Campamentos de Pioneros
son unas de las más avanzadas e innovadoras en el país, y se ha convertido en una referencia
nacional a seguir por muchas organizaciones sociales. El mismo Presidente Nicolás Maduro ha
manifestado públicamente su interés por masificarlas.
n

Programa de Transformación Integral de Barrios:

A finales del año 2013, el Presidente Nicolás Maduro decidió relanzar la Gran Misión Barrio
Nuevo Barrio Tricolor, que había sido paralizada a raíz de las vaguadas ocurridas en el año
2010. Con esta Misión el Gobierno Bolivariano busca el mejoramiento integral del hábitat y las
viviendas de las más de 3 millones de familias que habitan en barrios populares en Venezuela, y
así dar cumplimiento con los Objetivos planteados en las Metas del Milenio (Objetivo 7, Meta
11). Para el diseño y formulación de esta política fueron tomadas en consideración las propuestas
que desde el Movimiento de Pobladores habíamos venido formulando y desarrollando desde
el año 2004 en nuestra política de Transformación Integral de Barrios. Para nosotros, la
transformación integral de los asentamientos populares solo es posible con la participación
protagónica y la organización autogestionaria de sus habitantes en la formulación y ejecución
de proyectos integrales comunitarios, donde el Estado garantiza la debida asesoría y asistencia
técnica, y los recursos financieros y materiales necesarios. Con el desarrollo de Gran Misión
Barrio Nuevo Tricolor se ha comenzado a avanzar significativamente en esta área, y muchas
de nuestras organizaciones de base de barrios populares (CTU y Consejos Comunales) se han
incorporado en el arranque e impulso de esta política.
n

Regularización de la situación de familias ocupantes de inmuebles abandonados:

Hasta el año 2011 las familias que habitaban como “ocupantes” en inmuebles abandonados
en la ciudad, no eran consideradas como sujetos de derecho de la política habitacional.
Eran catalogados como “invasores”, y criminalizados como delincuentes (En Venezuela la
ocupación irregular de inmuebles está establecido como delito en el Código Penal). A partir
del encuentro del Movimiento con el Comandante Chávez la situación de estas familias se ha
venido transformando radicalmente. El Estado venezolano ahora reconoce que estas familias
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requieren de atención habitacional a fin de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y
su derecho a una vivienda con condiciones adecuadas. Desde el Movimiento de Ocupantes
de Edificios Organizados (MOEOV, 2009) hemos venido organizando a familias de estos
edificios, para iniciar su regularización integral en los aspectos jurídicos (donde el gobierno
afecta el inmueble para ser transferido en uso y propiedad colectiva a las familias), sociales
(reconstruyendo la convencía entre los vecinos), y físicos (Otorgando recursos a las familias
organizadas para la remodelación y mejoramiento de estas viejas edificaciones a través de la
modalidad de autogestión). Ya se han beneficiado con este programa 42 organizaciones de
ocupantes, integradas por más de 1.600 familias de la Zona Metropolitana de Caracas. También
hemos logrado, con el apoyo del Gobierno Nacional, la recuperación de varios inmuebles ociosos
para el desarrollo de proyectos autogestionarios de reciclaje de edificios con la organización de
familias sin vivienda y afectadas por las lluvias del 2010.
n

Reconocimiento del Movimiento Popular como ejecutor de políticas públicas:

En función de todos los avances alcanzados y el trabajo desarrollado por el Movimiento de
Pobladores y Pobladoras durante estos años, hoy somos reconocidos por el Gobierno Nacional
como un ente ejecutor de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el mismo nivel de participación
en las instancias operativas de desarrollo de esta política, que tienen todas las otras instituciones
de los diferentes niveles de Gobierno involucradas (Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías).
Esto para nosotros tiene una relevancia política estratégica, ya que abre la posibilidad a que las
Organizaciones Sociales no sean simples ejecutores de proyectos asignados por el Gobierno,
si no que puedan comenzar a ser ejecutores de políticas de Estado. Esto significaría un salto
cualitativo en el desarrollo de nuevas formas de gestión política para la profundización de la
democracia participativa y protagónica establecida en la CRBV.
En cuanto a las conquistas legales del Movimiento tenemos que destacar que en marco de la Ley
Habilitante otorgada al Presidente Chávez en el año 2011, presentamos y se aprobaron varios
proyectos de nuevos instrumentos jurídicos que permitieran avanzar en la materialización
progresiva del derecho a la vivienda y la ciudad, y en las luchas sectoriales de las Organizaciones
que forman parte de nuestra plataforma:
Reforma de la ley especial de regularización integral de la tenencia de la tierra de los
asentamientos urbanos o periurbanos (Decreto con rango, valor y fuerza de ley), donde se
ajustaron los mecanismos jurídicos para acelerar la entrega de títulos de tierras en comunidades
establecidas sobre terrenos de propiedad privada.
n

n

Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas (Decreto con rango, valor y
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fuerza de ley). Este instrumento convierte a Venezuela en el primer país a Nivel Internacional
en contar con un instrumento jurídico Nacional para cumplir con la Observación General No
7 del CDESC sobre los Desalojos Forzosos.
Ley Especial para la Dignificación de las Trabajadoras y Trabajadores Residenciales (Decreto
con rango, valor y fuerza de ley). Hasta la fecha de aprobación de esta Ley, las anteriormente
llamadas “conserjes”, no contaban en las Leyes en materia laboral con un régimen que garantizara
su igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras del país (era un trabajo que
desarrollaba en condiciones de semi-esclavitud, al margen de las leyes y la Constitución), y
además las protegiera frente a posibles desalojos de las viviendas que habitan al momento de un
conflicto laboral (ya que esta actividad vincula la tenencia de la vivienda con la permanencia
en el trabajo).

n

Además de estas tres leyes aprobadas por el Comandante Chávez por la vía Habilitante, el
Movimiento de Pobladores, a través del Movimiento de Inquilinos, presentó como iniciativa
popular ante la Asamblea Nacional el proyecto de la Ley para la regularización y Control
de Arrendamiento de viviendas, la cual fue aprobada en el año 2011. Esta es la primera Ley
aprobada por la Asamblea Nacional de iniciativa popular, la cual le da un tratamiento especial y
diferenciado al alquiler de viviendas como un derecho social de carácter no lucrativo, por sobre
otros tipos de arrendamiento con fines mercantiles (oficinas, locales comerciales e industriales,
entre otros), superando las deficiencias de la antigua Ley de Inquilinato que regía esta materia.
Con esta ley se crea un ente nacional con competencia en materia de alquiler de viviendas que
no existía (Superintendencia Nacional de Viviendas-SUNAVI), se establece un método que
permiten regular los precios en el mercado de alquiler de viviendas para evitar la especulación
inmobiliaria, se definen mecanismos de negociación amistosa entre propietarios e inquilinos
para resolver conflictos y tiempos suficientes para la desocupación de los inmuebles evitando
los desalojos forzosos (antes estos conflictos solo se podían resolver por la vía judicial en
tribunales civiles), entre otros aspectos.
4. Retos y Perspectivas: La Lucha sigue!!!
Aún cuando nuestros logros en estos últimos años han sido muy importantes, nosotros no
nos conformamos con lo conquistado hasta ahora y nos planteamos ir mucho más lejos,
nuestro objetivo a largo plazo es llevar adelante una verdadera Revolución Urbana. Además,
para nosotros es fundamental que algunas de las políticas que venimos desarrollando con el
apoyo del Estado, no sean un privilegio de las organizaciones que forman parte de nuestra
plataforma, si no un derecho para todas las organizaciones que deseen asumirlas. Así, nuestros
planteamientos políticos actualmente son:
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Continuar la lucha contra el Latifundio Urbano:
Redensificación de las ciudades y distribución equitativa de la población a través de la
recuperación por parte del Gobierno de terrenos e inmuebles ociosos, subutilizados, con
usos no adecuados, o usos obsoletos, en las zonas urbanas y periurbanas, con la participación
corresponsable del pueblo organizado en las fases de identificación, evaluación, rescate y
custodia.
n Tomar medidas fiscales o administrativas para forzar a multiarrendadores y grandes
corporaciones de propietarios inmobiliarios de vivienda a venderlas.
n Tomar medidas para evitar viviendas cerradas o vacías, y establecer incentivos y facilidades
a los pequeños propietarios para alquilarlas o venderlas.
Combate decidido a la Especulación Inmobiliaria:
n Regular los precios del suelo urbano en el mercado a través de plantas de valores, sin
reconocimiento de las plusvalías por localización o mejoras tangibles o intangibles realizadas
por el Estado.
n Regular los precios de venta de las viviendas en el mercado primario y secundario, y combatir
cualquier modalidad de estafa inmobiliaria.
n Implementar decididamente la ley de regulación de alquileres de vivienda, potenciando la
capacidad de actuación de la Superintendencia Nacional de Vivienda (SUNAVI).
n Generar una oferta de “Vivienda y Alquiler Social” a través de la recién creada Inmobiliaria
Nacional, donde el Gobierno Nacional pueda ofrecer a la clase trabajadora, bajo relaciones justas
y solidarias, viviendas en alquiler y venta producidas en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, las adquiridas en el mercado, o las que decidan incorporar voluntariamente sus
propietarios
n Seguir implementando programas públicos de financiamiento y crédito que garanticen el
amplio acceso a los sectores populares y la clase trabajadora para mejorar, ampliar, o construir
de forma individual o colectiva sus viviendas, y forzar a la banca privada a disponer de sus
carteras hipotecarias para el financiamiento de líneas de crédito de interés social.
n

Socialización y democratización de la propiedad urbana:
Garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la vivienda a toda la población,
más allá de las formas de ocupación y tenencia.
n Evitar decididamente los desalojos arbitrarios y forzosos de viviendas, terrenos o inmuebles.
n Establecer mecanismos y criterios de prioridad claros para la disposición y uso de los
terrenos e inmuebles rescatados a los fines del poblamiento de las Ciudades con la participación
corresponsable del poder popular, así como las modalidades y procedimientos para su
transferencia a las comunidades organizadas para proyectos comunales.
n
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Reimpulso del programa de Regularización de la Tenencia en los Asentamientos Urbanos
Populares.
n Iniciar un programa masivo de Regularización Integral de la Tenencia de Inmuebles ocupados.
n Promover la diversidad de formas de propiedad y tenencia social de la tierra y la vivienda
distintas a la forma tradicional de propiedad privada individual burguesa (Propiedad social
directa e indirecta, propiedad colectiva, comunal, multifamiliar o familiar).
n Definición de los criterios a ser implementados para la asignación de las viviendas producidas
en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela con la participación de los beneficiarios
organizados (Asambleas de Viviendo Venezolanos).
Control Social del Espacio Urbano:
n Incorporar de forma corresponsable y protagónica a las diversas formas de organización
y agregación territorial y sectorial del Poder Popular en los procesos de Planificación y
Ordenamiento Territorial de las Ciudades en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
tanto en la escala microlocal y local, como en la escala metropolitana y regional. El espacio
urbano debe quedar sujeto a una clara función y regulación social, debiendo prevalecer el
interés colectivo por sobre los intereses particulares o sectoriales de los propietarios de la tierra,
grupos económicos y de poder, o habitantes con mentalidad excluyente y exclusiva. Esto se logra
a través de la participación de los ciudadanos en la definición de los usos reales y potenciales
en la ciudad, como base para la elaboración de las ordenanzas de zonificación y los planes de
desarrollo urbano local y metropolitanos.
n Potenciar las Áreas AVIVIR establecidas en la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda
como una herramienta que permita la efectiva redensificación y reordenamiento de las ciudades,
y la concreción de un nuevo modelo de ciudad alternativa al capitalista neoliberal. Esto se
puede lograr ampliando su radio de acción a zonas urbanas completas, bajo un régimen de
administración especial socialista corresponsable entre el Gobierno Revolucionario y el Poder
Popular agregado en el territorio, donde se puedan regular los usos comerciales (comercios,
oficinas, industrias), el valor del suelo y los inmuebles, y las condiciones de edificación; se
puedan proteger y definir los nuevos usos de interés social (Vivienda, equipamientos sociales,
espacios productivos, recreativos, culturales y de interés patrimonial y ambiental), y definir los
planes de inversión para el mejoramiento y dotación de los servicios y equipamientos necesarios
para hacer sustentable el poblamiento.
n

Reconocimiento de las Formas de lucha de los Pobladores y descriminalización:
Erradicar el término de “invasiones” como forma de criminalizar las luchas populares
urbanas, y reconocer e incorporar plenamente al poder popular como sujeto fundamental de
la política contra el latifundio urbano y de la transformación socialista de nuestras ciudades.
n Derogatoria del Artículo 471-A del Código Penal, que convierte en delincuentes a las familias
que ocupan de forma irregular inmuebles.
n
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Fomentar un Modelo Alternativo de Ciudad
Promover el uso de transporte público y formas de transporte alternativas como la bicicleta.
n Cambiar los patrones de consumo, especialmente los energéticos, a fin de hacer sustentable
la vida en las ciudades.
n Establecer como principio para el poblamiento urbano, una relación armónica con la
naturaleza, y especialmente con el agua.
n

Continuar la Transformación Integral de los Barrios:
Profundizar la transformación de los Barrios acelerando la transferencia de los medios de
producción, Financiamiento, Conocimientos técnicos, Maquinarias y Empresas Comunales;
y desarrollando experiencias autogestionarias en el marco de la Gran Misión Barrio Tricolor.
n

Impulso del modo autogestionario para la producción del hábitat:
Es necesario que la meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela priorice y promueva los
modos cogestionarios y autogestionarios para la producción de vivienda. En ese sentido es
preciso aclarar que la autoconstrucción no es el camino, sino la autogestión revolucionaria
que implica organización, planificación, formación para reapropiar el conocimiento popular
para la producción y el manejo de nuestras tecnologías, así como el control de los medios de
producción con nuevas formas de propiedad social.
n Los modelos cogestionarios y autogestionarios en la producción del hábitat deben tener
como objetivo estratégico la progresiva conformación de Unidades de Producción Comunal
y Empresas de Propiedad Social Directa que vayan configurando el nuevo tejido económico
socialista.
n Para garantizar estas perspectivas es indispensable que el Estado implemente un sistema de
instrumentos de apoyo a los modelos autogestionarios de producción del hábitat. Un paso
importante consistiría en aprobación de una Ley Nacional que permita reglamentar esta
política, y la creación de un Fondo Especial exclusivo para financiar proyectos autogestionarios
de construcción de nuevos desarrollos de viviendas, mejoramiento y remodelación de
edificaciones.
n Esta política debe ir dirigida a promover y fortalecer la organización de familias de inquilinos,
damnificados, en riesgo, hacinados, arrimados, alquilados, trabajadoras residenciales,
ocupantes y otros sectores de pobladores. Debe definirse con claridad los mecanismos para
el apoyo a estas organizaciones en las áreas de: financiamiento, asistencia técnica, control y
manejo de materiales, maquinarias y medios de producción en general, así como acceso al
suelo, regulación de nuevas formas de propiedad social y formación para la autogestión del
hábitat.
n
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Construir verdaderas comunidades socialistas
Los nuevos urbanismos que se desarrollen desde la Gran Misión Vivienda Venezuela deben
tener como perspectiva estratégica la producción de hábitat, de nuevas comunidades socialistas,
donde no solo se construyan viviendas, donde no solo se apunte a satisfacer necesidades
humanas básicas, sino a transformar las relaciones sociales: Nuevas relaciones económicas,
en la perspectiva de la economía popular y el modelo productivo socialista en el horizonte
pos-rentista, pos-extractivista y pos-capitalista; nuevas relaciones sociales de convivencia,
que rescaten los valores de unidad, solidaridad y resistencia que constituyen nuestros barrios
populares, al tiempo que reconociendo y atacando los valores capitalistas, patriarcales y
coloniales que constituyen la ciudad del capital; y nuevas relaciones con la naturaleza, a través
de cuestionar nuestro modo de vida en las comunidades urbanas para promover alternativas
al modelo civilizatorio. Estos cuestionamientos deben ser a nuestros esquemas de consumo
general de mercancías, nuestros medios de transporte, el uso indiscriminado de combustible,
nuestra alimentación, el consumo de energía y de agua, todos estos elementos que sustentan el
metabolismo actual de la ciudad capitalista.
n
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Per un habitatge digne pel jovent ara i aquí, construïm alternatives!
Manifest d’ARRAN, març de 2014
La joventut és l’etapa de la vida en què construïm una identitat personal pròpia i definim formes
pròpies de relació amb el nostre entorn. Entenem, per tant, el jovent com una realitat generacional
amb elements característics diferenciats i unes problemàtiques específiques respecte la població
adulta. És quan som joves que es posa de manifest el conflicte entre l’autonomia i la dependència
vital. El procés d’emancipació, entès com l’accés a un espai on puguem desenvolupar el nostre
projecte de vida i construir les nostres relacions més enllà de l’entorn familiar, és determinant
en la resolució personal i col·lectiva d’aquest conflicte. És la clau de la nostra autorealització.
L’emancipació física del mon adult, així com la disposició d’un espai propi de repòs, relacional
i d’intimitat són els elements claus d’aquest procés d’emancipació. Per aquesta qüestió, per a
les joves l’accés a l’habitatge és quelcom que va molt més enllà de disposar d’un sostre i quatre
parets. Volem marxar de casa per construir i desenvolupar els nostres propis projectes de vida.
La gran majoria de constitucions del món occidental reconeixen el dret a l’habitatge digne.
És també el cas de l’Estat Espanyol, que en la constitució del 78 recull el “dret a gaudir de un
habitatge digne i adequat”. A ningú se li escapa que més enllà de la retòrica legislativa, la qüestió
de l’habitatge constitueix un element fonamental en el desenvolupament de la lluita de classes
en el capitalisme. Lluny d’entendre’l com un dret, l’habitatge és per al sistema una mercaderia
i una eina més al servei de l’explotació i espoli dirigit vers les classes treballadores. Per la seva
estreta relació amb la propietat privada, l’habitatge és un dels pilar que garanteix la reproducció
del sistema capitalista. Un exemple proper d’aquesta realitat és la situació d’extrema precarietat
generada a l’Estat Espanyol després de set anys de crisi, resultat d’un període d’expansió
econòmica basat en l’especulació immobiliària.
El jovent patim de forma especial aquesta problemàtica. L’atur i la situació d’extrema precarietat
i indefensió que patim als nostres llocs de treball limiten, encara més, qualsevol possibilitat de
poder-nos emancipar. Cal, per tant, que posem fil a l’agulla i comencem a construir les nostres
pròpies alternatives. Ho hem de fer des d’ara mateix i en el nostre entorn mes immediat.
Denunciant, en primer lloc, la nostra situació i la del conjunt de la classes populars, a qui el
capitalisme nega els drets més fonamentals. En segon lloc, resistint al costat de totes aquelles
qui presenten batalla, dia rere dia, als bancs que treuen a la gent de casa seva. I per últim, per
subvertint la nostra situació i construïnt un nou model que ens permeti a les joves desenvoluparnos lliurement en els nostres propis espais i tallant d’arrel amb els valors que ens imposen el
capitalisme i el patriarcat.
Des d’ARRAN, en el marc de la nova etapa de la campanya “Només Lluitant Tenim Futur”,
comencem a caminar cap a la construcció d’aquestes alternatives. Som conscients, però que
aquest camí no el farem soles i per això volem translladar les nostres propostes al conjunt
del moviment juvenil dels Països Catalans. Ens volem empoderar, volem emancipar-nos i
desenvolupar juntes el nostre projecte de vida.
Volem fer-ho ARA i ho volem fer AQUÍ.
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