
CONTRA-FORTSTREBALL FINAL DE GRAU - CARLOTA DE LA PRESA BAULIES
BIO-COOPERATIVA DEL PARC DEL FONDO

OPORTUNITAT

1. POLÍTIQUES DE
NO ESPECULACIÓ

2. PRODUCCIÓ
(COOPERATIVA)

4. ATRACCIÓ
(ESPAI LLIURE NATURAL)

3.REPRODUCCIÓ
(EDIFICI COL·LECTIU)

Evitar la gentrificació i l’especulació 
del parc d’habitatges per part dels 

grans tenidors i bancs a partir 
d’unes polítiques d’habitatge

Rehabilitació energètica del
parc habitatges existent com a 

activitat productiva principal de la 
bio-cooperativa a través de

l’empoderament dels socis veïns.

Espai lliure natural i col·lectiu 
que millora la qualitat del barri 
amb programa especialment 

pensat per aconseguir una millor 
relació entre els seus ciutadans.

Dignificació de la vida social en 
col·lectiu, fent a tots els socis totals 
partíceps de les tasques i gestió de 
la bio-cooperativa pels seus drets i 

deures.

Santa Coloma afronta 
aquesta problemàtica d’emergència 

poblacional proposant nou habitatge social, 
cosa que fa que aquesta solució sigui puntual i no 

estructural per revertir la situació.

Paral.lelament l’Ajuntament desenvolupa unes noves 
polítiques de processos participatius que serveixen per 

educar a la població en aquetes noves dinàmiques 
participatives, tot i que aquests processos, de 

moment, incideixen de manera molt superficial 
en les decisions de les problemàtiques de 

la ciutat. 

Santa Coloma és un 
municipi actiu en l’ús dels processos 

participatius com a eina que comença a 
estructurar la ciutat.

Existeix un llistat d’entitats que ja estan funcionant a 
Santa Coloma en format de cooperativa. Per tant, existeix 
una actitud d’associacionisme en cooperació a dins del 

municipi.
No solsament es tracta d’una figura legal sino que 

també són entitats preocupades per aportar un 
valor afegit en aspectes d’àmbit social pels 

ciutadans.

78% del parc d’habitatges de
Santa Coloma és anterior a l’any 1981

i  la majoria estan en mal estat.
Això fa que el cost econòmic de
l’energia actual per habitatge

sigui majoritàriament
superior als 1500€/llar.

Per manca de massa crítica i
elements d’atracció, i la direcció a un

“no lloc” de l’Eix Bruc, fa que aquest no sigui
un eix cívic actiu.

L’entorn paisatgístic del barri on se situa el projecte,
ens deixa un mostreig de les complexitats i

incoherències de l’edificació no planificada que
hi ha hagut en el barri més residencial i

més dens de la ciutat.

A causa del creixement urbà repentí
entre  els anys 50 i 70, el sòl urbanitzat de

Santa Coloma està totalment massificat per
l’edificació, convertint-la així com una de les

ciutats més denses del món, amb ....... hab/km2

En quant a qualificació del sòl, el barri del Fondo
té un 0% d’espai lliure natural en l’actualitat.

L’Administració demana unes respostes concretes 
com a solució, sense que els plantejem si les seves 

preguntes són pertinents.

Renta Familiar Mitja de Santa Coloma
24.935€/any

Els ciutadans tenen dificultats en desenvolupar
les necessitats domèstiques més bàsiques

que requereixen el consum d’energia.

HABITANT
AUTÒCTON

3.REPRODUCCIÓ
(EDIFICI COL.LECTIU)

HABITANT
ESTRANGER

LLINDAR RISC

Persones que per condicions d’emergència, estàn disposades a conviure amb més número de familiars en un mateix 
habitatge, a okupar llars que detecten que estan buides, sense tenir en compte la poca salubritat del habitatge, etc. 

Ingressos inferiors a:
2x IRSC (1 persona sola)

2,5x IRSC (2 o + persones)

(la menor de Catalunya)

PARC
D’ HABITATGES

16,64% EN LLOGUER

73% EN PROPIETAT

1,11% CEDIT A BAIX COST

2. PRODUCCIÓ
(COOPERATIVA)

1. POLÍTIQUES DE
NO ESPECULACIÓ

Rehabilitació energètica
parc habitatges existent

Dignificació de la vida 
social en col·lectiu

Espai lliure col·lectiu 
de millora del barri

Evitar la gentrificació

4. ATRACCIÓ
(ESPAI LLIURE)

4,89% BUITS
3,33% OKUPATS

1,03% SECUNDÀRIES

5000m2MENYS Renta Familiar Disponible Bruta

24.935€/any
Renta Familiar Mitja

MÉS Renta Familiar Disponible Bruta

78% del parc d’habitat-
ges de Santa Coloma és anterior 

a l’any 1981 i la majoria estan en mal 
estat.

Fins l’any 1979 no comença la tendència 
d’aïllar tèrmicament els habitatges, sota la 
premisa de la crisi del petroli. I no és fins al 
2006 que apareix la regulació tècnica on 

s’obliga a col·locar aïllament tèrmic a 
l’envolvent dels edificis.

PROJECTE ESTRATÈGIC A LLARGA DURADA

NO  DENSIFICA EN MÉS HABITATGE/KM2

OFEREIX ESPAI LLIURE NATURAL AL BARRI DEL FONDO

GENERA UNS ESPAIS DE RELACIÓ ENTRE ELS CIUTADANS MOLT MÉS
DOMÈSTICS I COMPARTIBLES

TÉ EN COMPTE EL PARC D’HABITATGES EXISTENT EN MAL ESTAT PER A
REHABILITAR-LO

NO PROMOU L’ESPECULACIÓ SINO QUE FA POLÍTIQUES DE WIN-WIN-WIN ENTRE 
PROPIETARIS, CIUTADANS I ADMINISTRACIÓ

NO DISCRIMINA ENTRE CIUTADANS AMB NECESSITTAS,
TOTS TENEN CABUDA EN LA COOPERATIVA

CAIRE MOLT MÉS SOCIAL, D’OCI, FORMATIU i 
DOMÈSTIC

ACTIVITATS A PROGRAMAR

tancat

obert

cuinar

emmagatzemar aliment

jugar

cultivar aliment

beure

escoltar música

menjar

relaxar-se

mirar un documental/pel·licula

fer manualitats

emmagatzemar materials de rehabilitació

treballar amb el portàtil

tocar instruments

moure’s/fer exercici físic

estudiarllegir

rehabilitar habitatges

fer deures

dutxar-se

anar al lavabo

vestir-se

rentar la roba

secar la roba

fer manteniment de l’edifici de manera segurafer manteniment de l’edifici de manera segura

emmagatzemar objectes de l’edifici

fer-se soci

apuntar-se a la borsa de biohabitatge

- QUÈ -

BIO-COOPERATIVA COM A ESPAI COL·LECTIU DOMÈSTIC


