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“L'objectiu no és pujar un graó cap 
a la riquesa, sinó avançar cap al 
dret a la ciutat” 
 
 

Julián Salas 
Director del Curs d'Especialització "Cooperació per al Desenvolupament en Assentaments Humans en el Tercer món 
(Universidad Politécnica de Madrid) i de l'Institut de Cooperació en Habitabilitat Bàsica. Assessor del CYTED. 
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Què significa “habitabilitat bàsica”? 

El punt de partida és la constatació d'una realitat: més de dos terços de la humanitat estan fora de les 
possibilitats de tenir un habitatge digne; no hi haurà habitatge per a tots els éssers humans. Per això 
donem un pas que potser sembli un retrocés, però que significa més pragmatisme, anar a l'essencial, 
semblant al que planteja Lula amb la seva proposta: fam zero. I l'essencial, des del nostre punt de vista, 
és l'habitabilitat bàsica, que significa el que és imprescindible per a la vida de l'ésser humà, fins i tot previ 
a tenir un sostre consolidat, un cobert. Quan escoltes la gent, t'adones que la prioritat és en molts casos 
l'aigua: 1.300 milions de persones no tenen accés a aquest bé bàsic, sobretot dones, que són les que 
acostumen a encarregar-se d'anar a buscar-la a grans distàncies. L'aigua, l'energia elèctrica, els camins, 
les infraestructures físiques per a evitar o pal·liar la vulnerabilitat davant dels fenòmens naturals formen 
part de les prioritats. 

Habitabilitat bàsica és el que hi ha abans de la porta de la casa de la “senyora María”, encara que no sigui 
una casa tal com nosaltres la concebem, i que conforma quelcom summament important perquè quan la 
“senyora María” surti del seu infra-habitatge, tingui dret a la ciutat, a infraestructura sanitària, escolar, 
cultural, religiosa, etc. A Mauritània segueixen vivint en 'jaimas' centenars de milers de persones no 
només al desert, sinó de llarg a llarg del país, fins i tot al centre de Nouakchott. En aquestes 
circumstàncies el que cal recolzar és que l'escola no estigui a cinc Km., que l'aigua no estigui a 3 Km., que 
el lloc mèdic, etc., etc., que passi una carretereta, un camí... Les famílies saben construir-se els murs i les 
cobertes que els hi donen recer, però difícilment una família sola podrà portar l'aigua, o consolidar un 
terraplè, o construir una passarel·la per a travessar el llit del rierol que l'aïlla. I això significa que no poden 
treure les collites, ni els malalts, ni els nens poden anar a escola a l'altra vora. En cooperació per al 
desenvolupament, en l'àmbit de l'habitabilitat bàsica, som partidaris, en general, de prioritzar el públic al 
privat.  

Vol dir que aquesta història de “farem tants habitatges, aconseguirem habitatge per a tots”, és una 
concepció més aviat del Nord? 

És clar que si. Això d'“habitatge per a tots” és un invent -i no és una crítica- de la socialdemocràcia 
europea, quan, en els temps de la reconstrucció després de la gran guerra, amb el Plà Marshall, amb 
plena ocupació, l'aspiració –el programa de política d'habitatge- a Europa era justament aquest. I d'aquí 
sorgeixen els barris dormitoris i les ciutats satèl·lits  construïdes ex novo amb molts mitjans tècnics i 
econòmics. I per això els països més solidaris van portar, amb la millor voluntat del món, a Amèrica Llatina 
i a Àfrica, idèntica política d'habitatge digne per a tots, habitatges, òbviament, més petits, de pitjor qualitat, 
menys equipats… però el model estava destinat al fracàs per falta de recursos. Àfrica segueix resignada, 
però l'activa societat civil llatinoamericana, es mobilitza i “pren” terrenys, construeix  latrines, posa en 
funcionament bancs de materials, dissenya camins, carrers i àrees de joc, instal·la aigua potable, energia 
elèctrica i clavegueram, revitalitza els veïnats, planta cara a les emergències ocasionades per 
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terratrèmols, inundacions, ciclons... És a dir, fa les parts del procés inform al que possibilitarà que en 10, 
15 anys o més puguin tenir habitatge, perquè el fan amb les seves pròpies mans i els seus propis mitjans. 
I això, que és un fet, és el que cal recolzar des de la cooperació per al desenvolupament. Aquests són els 
plantejaments que manegen els grups que estan a l'avantguarda de la pràctica i els que elaboren la teoria: 
la Universitat de Lund, la de Lovaina, el IHS d'Holanda, el DPU de Londres. No a unes pocs habitatges 
'clau en mà', sinó que els millors projectes de cooperació en matèria d'hàbitat estan sent els que no es 
proposen fer habitatges acabats, sinó recolzar processos que la gent posa en marxa per a un dia tenir 
habitatge, i així arribar a un nombre més gran de persones. Hi ha resultats que evidencien que aquest 
tipus  de projectes elaborats sota nous paradigmes estan sent eines vàlides de lluita contra la pobresa. 

Com són aquests projectes? 

Posen en pràctica quatre conceptes fonamentals, que els teòrics anomenen els quatre nous paradigmes 
de lluita contra la pobresa. El primer és que la pobresa no és homogènia. Si entres a Ciudad Sandino, al 
costat de Managua, pots pensar "tots són pobres"; sí, però no tots són igualment pobres, el mateix que a 
Puerto Banús no tots són igualment rics. D'entrada, les dones són més pobres , els nens i els ancians són 
més pobres. S'està aprofundint a posar a punt aquestes eines i hi ha treballs molt seriosos en aquest 
sentit. A Ciudad Sandino, amb 200.000 habitants, dels que 180.000 són indigents o pobres, tu no pots 
plantejar un projecte d'habitatge o una solució única d'habitabilitat bàsica per a tots. Has de discernir, 
delimitar, prioritzar, utilitzant eines i paràmetres que existeixen. Nosaltres el 2002 vam posar en marxa un 
projecte amb finançament de la Unió Europea, a Ciudad Sandino, sota el lema “cas a cas i casa a casa”. 

Un altre paradigma és que la pobresa no és sectorial; és a dir, no hi ha pobres només de sabates. Ni 
tenen sabates, ni poden anar a l'escola, ni s'alimenten correctament, ni tenen accés a l'aigua, ni a la 
salut... Per això tenen èxit els projectes multisectorials. Els pobres, ni comprenen ni accepten l'esquema 
del govern del cooperant de torn quan planteja: això correspon al Ministre d'Agricultura, això al de Sanitat i 
allò al d'Educació. Fan falta projectes que promoguin, -només a tall d'exemple-, “bancs de materials” per a 
produir elements constructius de baix cost, proporcionar formació-acció a les autoconstructores, alhora 
que organitzar a la col·lectivitat per a treure les escombraries, dotar de panells solars a les petites postes 
mèdiques perquè els frigorífics amb les vacunes no es parin... Tot això independentment de a quin 
ministeri correspongui cada cosa.  

Un altre principi fonamental és la participació, i aquí cal matisar molt, perquè tots volem i diem que els 
nostres projectes són participatius, però a vegades això només significa celebrar unes quantes 
assemblees en què la gent pren la paraula i opina, -la qual cosa mai està malament-, però el més 
important, com diuen a Llatinoamèrica, és propiciar que siguin factibles propostes com: "…els pobladors 
d'aquest barri no participem si no tenim el talonari"; és a dir, si no poden decidir sobre l'administració dels 
fons. Això fa que apareguin noves figures, com els “consorcis” en els que grups de persones triades per la 
col·lectivitat maneguen fons públics. La gent es va cansar de recitar: …jo participo, tu participes, nosaltres 
participem... I altres decideixen. Al meu parer, es dóna la participació quan els receptors de la cooperació 
tenen la possibilitat i són capaços de rebutjar certa cooperació oferida: "Senyors Arquitectes o 
d'Enginyeria Sense Fronteres, moltes gràcies, però això no és el que necessitem, sinó això altre, i o 
reformulen el projecte, o nosaltres encarregarem a un tècnic perquè ho faci".  

I el quart paradigma és que aquesta participació, així matisada, ha de procurar la integració. L'objectiu 
dels projectes de cooperació per al desenvolupament en el nostre àmbit, no és únicament ajudar a pujar 
un graó de la pobresa cap a la riquesa, però sempre dins d'una fortalesa, d'un búnquer de pobres, que pot 
anomenar-se 'favela', ciutat paracaigudista, urbanització pirata, poble jove,…sinó avançar cap al dret a la 
ciutat, que és un dret més genèric, més ric que el dret a l’habitatge –que tampoc es respecta-, que 
consisteix a ser part de la ciutat i accedir i disfrutar dels parcs, la cultura, les biblioteques, els carrers.  

Estan aquests plantejaments a la Universitat? 

Per edat i per història personal estic molt lligat a LA, i em sorprenc de trobar en màsters d'altíssim nivell 
econòmic estudiants llatinoamericans que mai van trepitjar barris d'aquest tipus. No hi ha dret a que a les 
universitats llatinoamericanes, ni tan sols a les públiques, gairebé no hi hagi càtedres on s'imparteixi 
docència d'això que estem donant a l'ICHAB per a professionals llatinoamericans, que de vegades es 
queden perplexos en conèixer la importància de la informalitat en els seus països. Hi ha dades en aquest 
sentit impressionants. CEPAL (Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina), en un treball del 2002, diu que 
només el 17% del que es construeix ara, té la firma d'algú que ha passat per alguna instància acadèmica; 
és a dir, és topògraf, agrim ensor, aparellador o el que sigui. Potser no vulgui dir que el 83% sigui sector 
informal, però és un dada a tenir molt present.  
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Una altra dada que en els nostres mitjans ha tingut molta repercussió. L'Associació Brasilera del Ciment 
Pòrtland, que és la unió patronal dels fabricants de ciment de Brasil -per descomptat no és ni una ONG ni 
una parròquia- disposa de capacitat instal·lada per a produir 37 milions de TM de ciment a l'any i en venia 
26 o 27. El 1999 van encarregar a una consultora que esbrinés com vendre més ciment. Van descobrir 
que el 62% del ciment el compra el "sector formiga": aquelles persones que compren menys de 5 sacs 
(250 Kg.) i paguen al comptat, de manera que l'informe revela que els millors clients de la gran patronal 
són els pobres de Brasil. A Bolívia, amb un patrimoni construït majoritàriament a bas e de terra, no 
s'estudia ‘l'adobe’, ‘el tapial’, la terra consolidada, i s'estudia el formigó pretesat. L'acadèmia, les escoles, 
els congressos  d'arquitectura no estan en aquesta “onda”.  

Com impulsar la cooperació i la investigació en TpDH a les universitats?  

Aquest és un tema especialment important i en el que porto temps donant la batalla. Jo crec que el Sud 
necessita una altra docència. Cal propiciar una reflexió profunda sobre si aquesta ensenyança li serveix al 
Sud.  

A mi em va impressionar molt la història de Dudley Seers, que el 1963 va escriure “The Limitations of the 
Special Case” fundador de l'escola d'estudis per al desenvolupament de Sussex (GB). Aquest professor 
d'economia, en aquest article que vaig trobar per casualitat, conta la batalla amb els seus col·legues en 
plantejar-se que no era possible que l'economia que ensenyava a Oxford servís per igual al fill del lord i al 
noi que ve de Ghana o d'Hondures. Cal inventar-se quelcom, perquè no és possible que el que ensenyem 
sigui d'utilitat a les minories i serveixi a les majories. El Nord és la minoria, el que passa és que som els 
1.000 milions de poder, els que escrivim, ensenyem, consumim... I conta Seers la baralla amb els seus 
col·legues, que sostenien que l'economia és una ciència indivisible… Anys d'angoixes i de baralles van 
donar lloc a l'Economia per al Desenvolupament, de la que avui, 40 anys després, proliferen 
departaments, màsters, escoles, tendències, congressos. 

La nostra reflexió és que a les Escoles d'Arquitectura i d'Enginyeria, malgrat de la bona voluntat, hi ha 
coses que ensenyem  que fan més mal que bé, i coses que no estem preparats ni tenim la sensibilitat per 
a ensenyar. I això no només cal dir-ho, sinó que cal fer-ho. Certs màsters, amb tots els meus respectes, 
poden ser fins i tot contraproduents per a professionals de l’anomenat Tercer món. La postura d'un jove 
benintencionat del Sud, que ve al Nord i veu la reglamentació de l'urbanisme, i la planificació, i des prés no 
és capaç de donar el salt i veure que ja no està a Barcelona, sinó que està a Luanda, i comença a aplicar, 
amb el rigor que aquí li han ensenyat, i el que fa és coartar el desenvolupament: els carrers han de tenir 
8,50 com a mínim d'ample i, si no, no dono permís... Escolti , però és que en els musseques -barris d'infra-
habitatges - de Luanda els carrers no tenen 8,50, ni 4.25 m…i seria un crim social, un greu error tècnic i 
una estupidesa humana tirar les barraques  de la gent per a fer carrers perquè vostè ha après a Europa 
que han de tenir aquesta amplària.  

Això és el que es proposen vostès a l'Institut de Cooperació en Habitabilitat Bàsica… 

Ho fem a través de tres ofertes, de les que estem moderadament satisfets, encara que també cal dir que 
no ha sigut fàcil.  

Oferim una assignatura optativa a 4t / 5t de carrera, amb molta demanda. Té una part teòrica, però 
l'interessant és que han de fer projectes reals. Sempre partim de recursos limitats, al revés del que 
acostuma a passar al Nord, que mentre més costa, més prestigi i més honoraris. Així que són projectes 
tipus: “què em projecta vostè per 4.000 euros per a una família de sis membres a Angola, a Moçambic, a 
Hondures…?”, els proporcionem les dades, i a projectar. I una de les coses de què t'adones és que, 
caram!, allí el ciment val, per exemple, sis vegades més que aquí; és a dir, no hi ha ciment per a pobres i 
ciment per a rics, mentre que els salaris són dos o tres euros per dia, per als qui tenen feina. 

La segona oferta són els cursos de doctorat, en els que hi ha majoria de no espanyols, són espais de molt 
debat, orientats més a la investigació.  

I potser l'èxit del que estem fent són els Cursos d'Especialització. És un curs de postgrau horitzontal de la 
Politècnica de Madrid en cooperació per al desenvolupament en assentaments humans, en el que s'han 
especialitzat més de 300 professionals de 20 països durant els vuit cursos realitzats.  
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Vostè ha redactat l'estratègia d'Hàbitat de la cooperació espanyola, que es va anunciar al Pla 
Director.  Quines són les seves línies principals? 

L'AECI em va encarregar la monografia de la cooperació en temes d’habitatge 2005-2008. La primera 
idea va ser canviar el títol, perquè els projectes d’habitatge són molt vistosos, es veuen i es poden 
inaugurar, però, quan es fa un seguiment rigorós les coses poden no ser tan boniques… Per això 
elaborem una propos ta de programa de cooperació per al desenvolupament en habitabilitat bàsica 2005-
2008.  

Una de les premisses del treball és no dispersar, perquè els governs estan firmant tots els manifestos: el 
d'Hàbitat II, el de Monterrey, el de Ciudad del Cabo, els Objectius del Mil·lenni… que s'estan complint molt 
parcialment. Acaben, per exemple, de fer el primer recompte de les ajudes després del tsunami i sis 
mesos després només ha arribat el 12% del que es va prometre.  

La nostra principal proposta es centra en el compliment per part d'Espanya de la fita 11 dels Objectius del 
Mil·lenni que estableix el compromís de “millorar considerablement la vida de com a mínim  100 milions 
d'habitants de tuguris per a l'any 2020”. La nostra idea-força per al Pla Director és ben concreta: que 
Espanya es comprometi a millorar la vida d'un milió d'indigents . El compromís és diferent quan es 
concreta així, perquè una cosa és que tots els països junts firmen millorar les condicions de vida de 100 
milions de persones i una altra és  dir "d'un milió d'indigents m'encarrego jo", i a això dedicaré 230 milions 
de € en els 15 anys fixats.  

Àfrica guanya en importància 

Al Pla Director s'albira un canvi rellevant: sense abandonar Amèrica Llatina com a prioritat, s'aprecia un gir 
cap a Àfrica. Jo aquí sóc dràstic: si de veritat volem fer una cooperació de lluita contra la pobresa, doncs 
cal anar tancant petites  activitats testimonials que fem en molts països d'Amèrica Llatina, i mirar a Àfrica. 
Serà aquest gir real? Perquè jo crec que fins ara ha sigut tan escassa  la nostra cooperació amb Àfrica, 
que per petit que sigui l'increm ent, es notarà. Que es prioritzi Mauritània perquè hi ha caladors de peix, o 
per Angola, perquè té petroli… doncs  no em sembla malament, sempre que es faci cooperació per al 
desenvolupament dels més pobres seriosa, estable, significativa, consensuada, professionalitzada…  

Un altre problema serà que ens faltin cooperants professionals, que és una de les nostres preocupacions. 
Cal aprendre a dir “jo no em faig càrrec d'aquest projecte perquè no tinc gent especialitzada”. El 
voluntariat és imprescindible en cooperació, però en terrenys tancats.   

 
 
 
Àfrica en el cor 
 
“Jo que començava a conèixer Llatinoamèrica –explica el professor Salas-, en passar a l’Àfrica 
t'adones que la realitat africana és en blanc i negre, i a Llatinoamèrica gairebé en color. Jo no 
sóc especialista en Àfrica i cada dia em veig amb major necessitat d'aprendre, però crec que la 
gran necessitat està en habitabilitat bàsica. Encara que per descomptat no és el mateix 
Namíbia, que Moçambic o Ciudad del Cabo, però, que l'esperança de vida d'un africà sigui de 
44 anys té moltíssim a veure amb l'habitabilitat bàsica, és a dir: higiene, accés a l'aigua, una 
superfície construïda adient, etc.  I en aquest sentit hi ha dades molt importants, per exemple, 
es diu que el creixement urbà mundial és de 2,3%, però no es diu que el del món desenvolupat 
és 0,7 i el d'Àfrica està arribant al 5% anual sostingut, i això és quelcom brutal.” 
 
Això explica que actualment treballi en diversos projectes a Angola i que recentment participés 
en la posada en marxa del Programa HABITÁFRICA amb  la Fundació de la Comissió 
Espanyola d'Ajuda al refugiat (CEAR) (www.fundacioncear.Org/habitafrica.htm), que treballa 
contra el que Salas anomena expressivament “fam d’habitatge”, ja que el seu objectiu és 
contribuir a satisfer les necessitats bàsiques, “entenent per això habitatge, organització, 
assentament i territori”. 


