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Enfoc sistèmic per entendre les dinàmiques urbanes 

Anàlisi sistemàtica de les variables de 

l’ecosistema urbà 

 

Sistema d’indicadors per avaluar el grau de 

sostenibilitat: 7 eixos, 4 àrees d’acció 



Crisi? Canvis profunds a les dinàmiques urbanes 

La segregació estructural ha augmentat 

profundament malgrat partir d’un nivell baix 

 

Les diferències de renda entre el percentil 

més alt i el més baix (80 – 20)  ↑ 30% 

 

La segregació de les comunitats més 

benestants és fins i tot més intensa que la 

de les més desfavorides 

 

Polarització socio-espacial creixent de les 

ciutats catalanes 

 

Segregació més metropolitana que 

municipal 

 

Per entendre les dinàmiques de segregació 

calen més factors que l’econòmic 

 



Demanda? D’habitatge social 

Comparat amb estàndards 

europeus (15% total) 

 

Quantificació de les necessitats 

actuals 

 

Taula Tercer Sector 

(més de 4000 organitzacions 

socials) 



450.000 habitatges buits a 

Catalunya 

 

100.000 habitatges buits en 

mans dels bancs 

 

Ineficiència social i 

ambiental 

 

Font de problemes 

econòmics 

Demanda? D’habitatge social 



“De hecho, una breve mirada a los países de 

nuestro entorno nos permite afirmar que no es 

posible, sin un alto grado de intervencionismo 

público, una política urbanística que evite la 

segregación social, que garantice el derecho a la 

vivienda e incorpore al mercado la vivienda de 

segunda mano en condiciones competitivas de 

precio y calidad respecto a la vivienda nueva.” 

 

 

Juli Ponce – Domènec Sibina 

Demanda d’habitatge social. Politiques d’habitatge 



La rehabilitació és clau per l’estalvi d’energia 

27,7% del consum enrgètic a Espanya 

correspon a edificis residencials i de 

serveis 

 

Nova edificació: 4% – 10% total (2050) 

degut a la construcció massiva als anys de 

la bombolla 

 

60% dels edificis catalans es va construir 

abans de 1980 

 

¼ de les mesures d’eficiència energètica 

tenen un periode de retorn inversió de 10 

anys. 

 

Producció d’energia in situ 
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Sustainability incentives for rehabilitation 

La construcció conforma l’espai 

urbà: La rehabilitació implica:  

•Consum sòl 0 

• ↓ Producció residus 

• ↑ Eficiència energètica 

• ↑ Potencial d’estalvi energètic 

• ↑ Creació de llocs de treball 

•Preservació del teixit social 

•Conservació de la memòria Hca 

•... 



Lloguer. Canvis de mentalitat 

El lloguer és capaç de donar una 

resposta més ràpida als canvis del cicle 

vital 

 

 Però: 

 

•Lloguer: només19,8% habitatge a 

Catalunya 

 

•Percepció habitatge temporal. 

Mentalitat espanyola de compra 

rubricada per la legislació 

 

 

 

 

 

 

“Va dir que hi havia un pis al carrer de Montseny, 

bastant bé de preu, però atrotinat, perquè l’amo 

no volia maldecaps i que la restauració hauria  

d’anar a compte dels qui el lloguessin (…)  

En Mateu de seguida es va posar a desfer la 

cuina i un manobre s’enduia la runa i la carregava 

en un carretó” 

 

Mercè Rodoreda – La plaça del diamant 

 



Lliçons postcrisi 

Universalitzar accés 

habitatge 

 

 

 

 

 

Dret a la ciutat i a les 

seves dinàmiques 

econòmiques, socials i 

ambientals 

Universalitzar accés 

sostenibilitat 

 

 

 

 

 

Maximitzar  abast 

mesures sostenibilitat 

aplicades a la ciutat 

 



Lliçons postcrisi: accés a l’activitat econòmica 



Lliçons postcrisi: accés als serveis públics 



Lliçons postcrisi 

Grans reptes polítiques urbanístiques i 

de planificació espacial 

 

Necessitat  de planificació que 

promogui mescla social i urbana 

 

Necessitat de política redistributiva a 

escala supralocal que beneficiï 

segments població més pobra 

 

Ne4cessityat polítiques per augmentar 

el percentatge de lloguer: donar 

seguretat a llogaters i propietaris 

 

Necessitat polítiques promoure 

rehabilitació 

-Redimensionar l’estoc d’habitatge 

d’un municipi a la demanda de la 

seva població 

 

-Universalitzar l’accés a l’habitatge 

 

-Promoure un equilibri de les 

diferents tipologies d’habitatge per 

obtenir una adequada mixticitat 

 

-Més autosuficiència  energètica 

(= estalvi + autoproducció) 
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