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RESUM 

La crisi global que es va iniciar al 2008 és la pitjor que 
s’ha viscut des dels anys 30 del segle passat (Bliender, 2014; 
Foster i Magdoff, 2009; Sinn, 2010) i les seves conseqüències 
es deixaran escoltar durant dècades.  

Aquesta crisi de dimensions globals ha tingut un gran 
impacte local (Méndez, 2013). A Europa, els països del sud i de 
l’est són els que més n’han patit les conseqüències. En el cas 
espanyol, la crisi s’ha traduït en un augment de la pobresa, 
l’exclusió social, l’atur i grans retallades pressupostàries al 
sector públic, quan la ciutadania més necessitava la força 
protectora de l’Estat del Benestar. 

L’atur i l’habitatge han estat els dos principals problemes 
a Espanya en aquest període de crisi. Pel que fa al segon, s’han 
produït centenars de milers de desnonaments, que van 
començar com a conseqüència de l’impagament de les 
hipoteques i s’han traslladat als lloguers. 

Alhora però, aquesta crisi econòmica i la falta de 
polítiques de benestar que ha augmentat la vulnerabilitat, 
l’exclusió social i la pobresa a Espanya també ha generat noves 
formes de lluita ciutadanes, basades en xarxes de solidaritat i 
reciprocitat. Algunes de les lluites amb més incidència han estat 
des de l’àmbit de l’habitatge.  

En aquesta tesi posem el focus en com diverses 
iniciatives ciutadanes contraresten la falta de respostes 
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institucionals al problema de l’habitatge, i com aquestes 
propostes poden generar coneixement per la formulació de 
polítiques públiques efectives d’habitatge. Partim de dues 
premisses principals: en primer lloc, de la subordinació dels 
Estats als Mercats en el capitalisme neoliberal i financer; en 
segon lloc, de la potencialitat de les iniciatives ciutadanes en 
generar respostes a la falta de polítiques públiques.  

Emmarquem el problema de l’habitatge en la crisi del 
neoliberalisme, i analitzem les propostes de les Administracions 
i les iniciatives des del marc conceptual dels moviments i 
contramoviments en el capitalisme de Karl Polanyi (2007), 
Nancy Fraser (2013) i Michael Brie (2017). 

L’objecte d’estudi el constitueixen les propostes de les 
Administracions i iniciatives d’innovació social transformativa 
(Haxeltine et al., 2017). S’han analitzat aplicant una 
metodologia qualitativa plans d’habitatge i altres lleis des de 
2005, i documents i entrevistes realitzades a quatre iniciatives 
paradigmàtiques ubicades a Espanya, dues plataformes 
reivindicatives (la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el 
Sindicat de Llogaters) i dues propostes d’alternatives a 
l’habitatge (la Borda i la Posada de los Abrazos). 

Els resultats apunten a dos pols de discursos: mentre 
que les Administracions només actuen sobre les conseqüències 
del problema de l’habitatge, les iniciatives es focalitzen en les 
seves causes més profundes: el neoliberalisme, la 
mercantilització i l’individualisme. 

Els resultats també posen de relleu una dimensió molt 
poc tractada en les propostes d’habitatge: les dimensions 
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relacional i afectiva, que han emergit com a variable explicativa 
de la participació, l’apoderament i l’ajuda mútua. 

També s’extreu el paper que tenen els moviments 
socials i la societat civil en la definició i el reclam dels drets 
socials, i com van un pas endavant de les Administracions, 
esdevenint motors de canvi i millora social (Nash, 2015).  

No obstant, en l’estudi d’aquestes iniciatives també han 
sorgit certes ambivalències, relacionades sobretot amb les 
dificultats de la participació equitativa, i el pes de les variables 
classe social i gènere en la producció i escolta de les veus que 
s’emeten des dels marges socials (Woodly, 2007). 

En definitiva, la tesi que es presenta pretén ser una 
contribució empírica a l’estudi d’iniciatives per la reproducció 
social, àmbit tractat molt des del punt de vista teòric, però no 
tant empíric, alhora que planteja alguns reptes per les 
polítiques d’habitatge.  
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RESUMEN 

La crisis global que se inició en el 2008 es la peor que 
hemos vivido desde los años 30 del siglo pasado (Bliender, 
2014; Foster i Magdoff, 2009; Sinn, 2010) y sus consecuencias 
se dejaran escuchar durante décadas.  

Esta crisis de dimensiones globales ha tenido un gran 
impacto local (Méndez, 2013). En Europa, los países del sur y 
del este son los que más han sufrido sus consecuencias. En el 
caso español, la crisis se ha traducido en un aumento de la 
pobreza, la exclusión social, el paro y grandes recortes 
presupuestarios cuándo la ciudadanía más necesitaba la fuerza 
protectora del Estado de Bienestar.  

El paro y la vivienda han sido dos de los principales 
problemas en España. Con respecto al segundo, se han 
producido centenares de miles de desahucios, que comenzaron 
como consecuencia del impago de las hipotecas y se han 
trasladado a los alquileres. 

A la vez, sin embargo, esta crisis económica y la falta de 
políticas de bienestar que ha aumentado la vulnerabilidad, la 
exclusión social y la pobreza en España también ha generado 
nuevas formas de lucha ciudadanas, basadas en redes de 
solidaridad y reciprocidad. Algunas de las luchas con más 
incidencia se han desarrollado en el ámbito de la vivienda.  

En esta tesis ponemos el foco en cómo diversas 
iniciativas ciudadanas plantean retos para llevar a cabo una 
política efectiva de vivienda. Partimos de dos premisas 
principales: en primer lugar, de la subordinación de los Estados 
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a los Mercados en el capitalismo neoliberal y financiero; en 
segundo lugar, de la potencialidad de las iniciativas ciudadanas 
en generar respuestas a la falta de políticas públicas.  

Enmarcamos el problema de la vivienda en la crisis del 
neoliberalismo, y analizamos las propuestas de las 
Administraciones y las iniciativas desde el marco conceptual de 
los movimientos y contramovimientos en el capitalismo de Karl 
Polanyi (2007), Nancy Fraser (2013) y Michael Brie (2017).  

El objeto de estudio lo constituyen las propuestas de las 
Administraciones y las Iniciativas de innovación social 
transformativa (Haxeltine et al., 2017). Se han analizado, 
aplicando una metodología cualitativa de análisis, planes de 
vivienda y otras leyes desde 2005, y documentos y entrevistas 
realizadas a cuatro iniciativas paradigmáticas ubicadas en 
España, dos plataformas reivindicativas (la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos) y dos 
propuestas de alternativas a la vivienda (la Borda y la Posada 
de los Abrazos)  

Los resultados apuntan a dos polos de discursos: 
mientras que las Administraciones solo actúan sobre las 
consecuencias del problema de la vivienda, las iniciativas se 
focalizan en las causas más profundas: el neoliberalismo, la 
mercantilización y el individualismo.  

Los resultados también ponen de relieve una dimensión 
muy poco tratada en las propuestas de vivienda: las 
dimensiones relacional y afectiva, que han emergido como 
variable explicativa de la participación, el empoderamiento y la 
ayuda mutua.  
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También se extrae el papel que tienen los movimientos 
sociales y la sociedad civil en la definición y el reclamo de los 
derechos sociales, y como van un paso por delate de las 
Administraciones, siendo motores de cambio y mejora social 
(Nash, 2015).  

No obstante, en el estudio de estas iniciativas también 
han surgido ciertas ambivalencias, relacionadas sobre todo con 
las dificultades de la participación equitativa, y el peso de las 
variables clase social y genero en la producción y escucha de 
las voces que se emiten desde los márgenes sociales (Woodly, 
2007). 

En definitiva, la tesis que se presenta pretende ser una 
contribución empírica al estudio de las iniciativas por la 
reproducción social, ámbito tratado desde el punto de visto 
teórico pero no tan empírico, a la vez que plantea algunos retos 
para desarrollar políticas de vivienda.  
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ABSTRACT 

The global crisis that began in 2008 is the worst since 
the 1930s (Bliender, 2014; Foster and Magdoff, 2009; Sinn, 
2010), and its effects will continue to resound for decades to 
come.  

This crisis of global dimensions has had a major impact 
at the local level (Méndez, 2013). In Europe, the hardest hit 
countries were those to the south and east of the continent. In 
Spain, the crisis has translated into increased poverty, social 
exclusion, unemployment and major budgetary cutbacks in 
public services, at a time when the population most needed the 
Welfare State’s protective force. 

In the current period of crisis, unemployment and 
housing have been two of Spain’s biggest problems. With regard 
to the latter, hundreds of thousands of evictions have been 
carried out; initially the result of mortgage defaults, the target 
later shifted to include tenants. 

At the same time, however, this economic crisis and the 
lack of welfare policies, which has prompted a rise in 
vulnerability, social exclusion and poverty in Spain, have also 
sparked new forms of citizen-led struggles, based on networks 
of solidarity and reciprocity. One of the biggest focal points of 
these struggles has been housing.  

In this thesis, we shine the spotlight on several citizen-led 
initiatives that fill the gaps left by the institutional response to 
the problem of housing, and the capability of these proposals to 
generate the knowledge needed to formulate effective public 
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policies. The research is based on two main premises: firstly, the 
subordination of the States to the Markets in today’s neoliberal 
finance capitalism; and, secondly, the potential of citizen-led 
initiatives to generate solutions to the lack of public policies.  

We have framed the housing problem within the context 
of the neoliberal crisis and analysed the proposals of the 
Administrations and the initiatives based on the concept of the 
movements and countermovements surrounding capitalism, as 
defined by Karl Polanyi (2007), Nancy Fraser (2013) and 
Michael Brie (2017). 

Subject to analysis in this paper are the proposals made 
by both the Administrations and transformative social 
innovation initiatives (axeltine et al., 2017). Taking a qualitative 
approach, we analysed the housing plans and other laws from 
2005 onwards, as well as documents and interviews with 
members from four of Spain’s most paradigmatic initiatives: two 
platforms for demands (the Platform of People Affected by 
Mortgages (PAH) and the Tenants Union) and two alternative 
housing projects (La Borda and La Posada de los Abrazos). 

The findings indicate two opposing discourses: while the 
Administrations simply address the consequences of the 
housing problem, the initiatives focus on its underlying causes: 
neoliberalism, commodification and individualism. 

The results also highlight dimensions that are all but 
absent from the housing proposals: the relational and affective 
dimensions, which have emerged as an explanatory variable for 
participation, empowerment and mutual support. 
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The study also discusses the role of social movements 
and civil society in defining and demanding social rights, and 
how they go one step further than the Administrations, driving 
change and social improvements (Nash, 2015).  

However, in analysing these initiatives, a number of 
ambiguities have come to light, related primarily to the inherent 
difficulties of equitable participation and the weight of the social 
class and gender variables in the extent to which the voices 
emanating from the margins of society are raised and heard 
(Woodly, 2007). 

In short, this thesis aims to make an empirical 
contribution to the analysis of initiatives concerned with social 
reproduction, a field explored largely from a theoretical point of 
view, but not so much empirically, while identifying certain 
challenges for housing policies.  
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INTRODUCCIÓ 

A) Justificació de la recerca 

El drama dels desnonaments i la dificultat creixent per 
part de la població per accedir o mantenir el seu habitatge ha 
estat, juntament amb l’atur, un dels principals problemes 
socials patits a Espanya arran de la crisi global que s’inicia el 
2008.  

Amb la crisi, i molt relacionat amb la fi de la bombolla 
immobiliària i l’escenari d’atur i precarietat laboral, es van fer 
evidents les dificultats reals de moltes llars per pagar les seves 
hipoteques. Tot i que no existeixen dades clares del nombre i 
tipus de desnonaments a Espanya (com a exemple l’INE només 
recull aquestes dades des de 2014), en un període de només 
cinc anys, del 2014 al 2018, es van produir més de 400.000 
desnonaments a Espanya (INE, 2019a). 

No obstant aquest context d’augment sostingut de l’atur, 
de les persones en risc d’exclusió social i dels desnonaments, 
es va instal·lar una política de retallades pressupostàries en 
àmbits clau com la sanitat i l’educació, que van empitjorar la 
situació de les persones més vulnerables, així com també es 
van aprovar lleis regressives com la reforma laboral, la pujada 
d’impostos i la llei mordassa. Per contra, des del 2009 al 2016 
les ajudes públiques a la banca aportades pel FROB (Fondo de 
Reestructuración Bancaria Ordenada) va ser de 54.353 milions 
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d’euros, del què al 2017 no s’havien recuperat ni el 20% 
(Banco de España, 2017). 

Pel que fa a l’habitatge i en plena situació d’emergència 
habitacional, i amb l’objectiu de dinamitzar el mercat de lloguer, 
el 2015 es va modificar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), 
què va reduir de cinc a tres anys els contractes de lloguer. Així, 
mentre que han anat disminuint els desnonaments per 
execucions hipotecàries, han anat augmentant les execucions 
com a conseqüència de la LAU (Poder Judicial España, 2018), 
traspassant el problema de les hipoteques als lloguers, i deixant 
intacte el problema de l’habitatge a Espanya.  

D’altra banda però, aquesta mateixa crisi econòmica i la 
falta de polítiques de benestar que ha augmentat la 
vulnerabilitat, l’exclusió social i la pobresa a Espanya també ha 
generat noves formes de lluita contra la mercantilització de 
l’habitatge. Lluites arrelades en els àmbits locals i basades en 
la creació de xarxes de solidaritat i reciprocitat mútua. 

De fet, els casos més paradigmàtics de lluites socials a 
Espanya en el context de crisi han vingut de moviments socials 
per l’habitatge, i molt especialment de la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca (PAH), iniciativa què ha tingut una 
gran repercussió a Espanya i què ha despertat interès en el 
context internacional. Les seves lluites també han generat 
molts estudis acadèmics sobre la seva influència, organització i 
propostes de canvi.  

Aquesta tesi doctoral s’inscriu, com d’altres treballs 
acadèmics que han sorgit especialment en el context de crisi 
social i econòmica, en l’estudi de les potencialitats dels 
moviments socials, del teixit associatiu i de la societat civil en la 
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provisió de benestar i, més concretament, en les lluites i 
propostes per l’accés a l’habitatge.  

Naix per tant de l’interès en l’estudi dels moviments 
socials i les xarxes ciutadanes com a motors de canvi social, 
tant pel que fa a les seves propostes–contra la mercantilització, 
per l’establiment d’un fort Estat del Benestar– com a les seves 
pràctiques –la solidaritat, la reciprocitat i l’ajuda mútua–. 

B) Objecte d’estudi i perspectiva d’anàlisi
L’objectiu de la tesi és estudiar com diferents moviments 

per l’habitatge a Espanya estan contribuint a crear nous 
discursos i noves pràctiques sobre l’habitatge, però també 
sobre l’economia i les relacions socials. 

En aquesta tesi es situa la problemàtica de 
l’accés a l’habitatge a Espanya tenint en compte un context 
més ampli de crisi en el capitalisme financer. La revisió de les 
obres de Karl Polanyi (2007) i Nancy Fraser (2013, 2014, 
entre d’altres) permet aproximar-nos al problema de 
l’habitatge a Espanya com un problema multidimensional 
que té les seves arrels en les bases estructurals del 
capitalisme.  

Estudiem iniciatives sociales per l’habitatge des de 
l’òptica polianyiana dels moviments i contramoviments en el 
capitalisme. Interpretem aquestes iniciatives com a 
contramoviments per la protecció social en un context de 
mercantilització que es desenvolupa en el 
capitalisme neoliberal, on l’Estat, principal agent del 
moviment per la protecció social en la socialdemocràcia, 
ara es subordina als interessos dels Mercats. 
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Seguint la revisió de Fraser de l’obra de Polanyi (2013) 
situem les iniciatives ciutadanes per l’habitatge com a 
moviments transformadors, per l’emancipació social, en el 
capitalisme neoliberal. Utilitzem la revisió de Michael Brie 
(2017) per situar aquests moviments en el pol protector i per 
l’emancipació del quàdruple moviment. Aquesta mirada 
s’enriqueix amb la incorporació de les teories de la innovació 
social i, més concretament, de la innovació social 
transformadora (Haxeltine et al., 2017), sota la qual diversos 
moviments molt arrelats a l’àmbit local, combaten el 
capitalisme amb nous discursos i noves pràctiques que tracten 
de fomentar el canvi social des de xarxes de solidaritat i 
reciprocitat ciutadana i noves formes d’organització, 
participació i models de governança.  

En síntesi, interpetem les iniciatives socials per 
l’habitatge a Espanya durant la Gran Recessió com a 
contramoviments per la protecció social i per l’emancipació, i 
les etiquetem com iniciatives d’innovació social transformadora 
en l’àmbit de l’habitatge. Gràficament, l’objecte d’estudi es pot 
sintetitzar de la següent manera: 
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Objecte d’estudi: iniciatives d’innovació social 
transformadora en matèria d’habitatge durant la Gran 

Recessió a Espanya 

Font: Elaboració pròpia a partir de Brie (2017) 

Analitzar el problema de l’habitatge des d’aquesta òptica 
de crisi en el capitalisme neoliberal significa també emmarcar-lo 
en  el problema global de financiarització de l’economia i 
precarització del treball, on s’ha passat d’un règim 
d’acumulació fordista, basat en la producció industrial, a un de 
postfordista, dominat per les finances (Fraser, 2013b), i on les 
lluites principals d’oposició al capitalisme no venen des de 
l’àmbit de la producció, sinó des de la reproducció social. Des 
d’aquesta mirada diferents problemes que semblen aïllats, com 
la crisi ecològica, política, d’habitatge o de cures, són el 
producte de la mercantilització de cada cop més àmbits de 
l’existència humana. Alhora, aquestes mateixes lluites 
trascendeixen el seu àmbit específic (en el nostre cas, 
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l’habitatge) per combatre els problemes del capitalisme 
neoliberal. 

Partint de la premissa de la potencialitat de moviments 
socials i altres iniciatives ciutadanes en la provisió de benestar 
en un context de subordinació de les Administracions als 
interessos econòmics i financers, en el qual aquests moviments 
supleixen el paper protector de l’Estat en el context de crisi, ens 
formulem la següent pregunta inicial de partida: 

Quins reptes plantegen les iniciatives d’innovació social 
per desenvolupar una política efectiva d’habitatge? 

C) Preguntes i hipòtesis

L’objectiu de la tesi és contraposar els discursos que 
diferents iniciatives socials per l’habitatge que hem categoritzat 
com d’innovació social, amb els discursos més institucionals, 
així com estudiar les pràctiques d’aquestes iniciatives en 
termes de creació de noves relacions socials i nous modes 
d’organització i de governança. La hipòtesi principal de partida 
és que el discursos més institucionals s’han subordinat a la 
lògica dels mercats, i que el pol protector de la societat en el 
doble moviment descrit per Polanyi (2007) s’ha activat des dels 
moviments socials i altres iniciatives ciutadanes. La tesi tracta 
doncs d’esbrinar quins relats alternatius estan emergint, quines 
són les seves característiques i propostes innovadores.  

A partir de la revisió bibliogràfica, i en part sustentat en 
el treball de Della Porta (2015) sobre els moviments socials en 
temps d’austeritat, es formulen hipòtesis que contraposen els 
discursos i les pràctiques de les Administracions amb el de les 
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Iniciatives, i la pregunta inicial es reformula en dues preguntes 
específiques (P1 i P2). 

Preguntes i hipòtesis de recerca 

P1. Com s’articula el dret a 
l’habitatge en la política 

espanyola? 

P2. Com s’articula el dret a 
l’habitatge en iniciatives 

d’innovació social? 

H1.1. La política d’habitatge 
espanyola no té en compte els 
canvis en l’estructura social i 
l’aparició del precariat, que no es 
contempla com a població diana 

H2.1. La base social i la població 
diana de les iniciatives està 
formada pel precariat i nous 
col·lectius vulnerabilitats 

H1.2. Les polítiques d’habitatge 
plantegen una configuració del 
model social basada en certs 
perfils estancs i burocratitzats i 
formulen el dret a l'habitatge com 
a dret individual, recolzat pel 
paper de la família 

H2.2. Les iniciatives plantegen 
una reconfiguració del model 
social espanyol basat en drets 
socials per a la ciutadania en 
conjunt, i a més plantegen el dret 
a configurar quin model de ciutat 
volen 

H1.3. Les polítiques d'habitatge 
només consideren polítiques 
basades en la mercantilització i la 
redistribució com a formes 
d’intercanvi, sense tenir en 
compte altres escales de la 
justícia 

H2.3. Les iniciatives d’innovació 
social transformativa en matèria 
d’habitatge a Espanya combaten 
la mercantilització de l’habitatge 
des de la redistribució, el 
reconeixement i la representació 

H1.4. Analitzen i actuen sobre les 
conseqüències del problema a 
l'habitatge 

H2.4. Analitzen i actuen sobre les 
causes del problema a l'habitatge 

H1.5. Les polítiques d’habitatge 
es plantegen des d’un model de 
governança jeràrquic i amb 
l’absència de moviments i 
entitats socials. 

H2.5. Les iniciatives plantegen un 
model de governança basat en la 
participació social en les 
decisions públiques i l’aliança 
estat-societat civil. 
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D) Metodologia

En el disseny de l’observació empírica s’han assumit tres 
premisses de partida: 

• Les polítiques d’habitatge i també les propostes dels
moviments socials s’inscriuen i s’han de situar en un
context econòmic, social i polític específic, que a curt
termini implica la gran crisi iniciada al 2008 i a mitjà
termini les polítiques neoliberals impulsades en les tres
darreres dècades.

• Aquests moviments socials transcendeixen els temes
sobre els que es mobilitzen (habitatge, etc) i plantegen
noves configuracions de l’ordre social.

• Els moviments socials són agents discursius, creadors de
noves realitats, que canvien en el temps. Són, per tant,
agents dinàmics.

Les unitats d’anàlisi les conformen, d’una banda, les 
polítiques d’habitatge a Espanya i, de l’altra, les iniciatives 
d’innovació social transformadora en matèria d’habitatge. 

Per estudiar les polítiques d’habitatge s’han seleccionat 
els darrers Plans d’Habitatge portat a terme pel govern espanyol 
i altres lleis importants en aquesta matèria. 

Pel que fa a les iniciatives d’innovació social 
transformadora en matèria d’habitatge s’han seleccionat quatre 
iniciatives paradigmàtiques a Espanya: dues plataformes 
ciutadanes –la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i el 
Sindicat de Llogaters i llogateres– i dues alternatives a 
l’habitatge –la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda i 
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la Posada de los Abrazos–. Les tres primeres es situen a la 
ciutat de Barcelona i, la darrera, a Bilbao. 

Com l’objectiu de la tesi és analitzar i contraposar dos 
“tipus” de discursos, la metodologia qualitativa de recerca es 
configura com la més adient. Es realitza una anàlisi de 
contingut, basat en l’anàlisi de textos oficials (14) i 
transcripcions d’entrevistes realitzades (18).  

L’anàlisi dels documents i entrevistes s’ha portat a terme 
a partir de tres blocs d’informació, de contingut, de procés i 
d’apoderament, proposats per Moulaert et al. (2005) per a les 
iniciatives d’innovació social, que són de fet el focus principal 
d’aquesta tesi 

Pel que fa a l’anàlisi de contingut, aquest s’ha dissenyat 
a partir de la metodologia dels marcs interpretatius de Bustelo i 
Lombardo (2007, 2006b, 2006a) a partir del treball de Snow y 
Benford (1988 i següents). Amb l’objectiu de contraposar el 
discurs de les iniciatives amb l’institucional, aquesta 
metodologia s’ha aplicat, a part dels documents i entrevistes de 
i a les iniciatives, a l’anàlisi de les polítiques d’habitatge. 

Les dimensions de procés i apoderament s’han aplicat a 
l’anàlisi de les iniciatives, tant a les entrevistes com als 
documents, amb l’objectiu d’analitzar les seves pràctiques, les 
relacions socials que es creen, l’organització i els models de 
governança que proposen. 
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E) Estructura 

La tesi s’estructura en tres parts i deu capítols. 

La primera part fa referència al marc teòric i conceptual, 
i s’articula en quatre capítols.  

• En el capítol 1 es situen les causes i les conseqüències 
de la crisi financera global que es va iniciar al 2008 i que 
han esdevingut en una Gran Recessió.  

• En el capítol 2 es fa un repàs teòric a les principals 
contribucions als moviments i contramoviments que es 
produeixen en el capitalisme, en concret, la teoria del 
doble moviment de Polanyi (2007), el triple moviment de 
Fraser (2013) i el quàdruple moviment de Brie (2017), 
així com s’assenyalen algunes contribucions a la teoria 
de la innovació social, principalment de Moulaert, 
Martinelli, González, i Swyngedouw, (2007); Oosterlynck 
et al., (2013) i  Zubero (2015), entre d’altres.  

• En el capítol 3 es situa el problema de l’habitatge a 
Espanya que esclata amb la crisi de 2008, però que té 
les arrels en les polítiques d’habitatge desenvolupades a 
Espanya en les darreres dècades.  

• El capítol 4 presenta la perspectiva que es deriva 
d’aplicar una mirada sociològica al problema de 
l’habitatge.  

La segona part fa referència al disseny de l’observació 
empírica, i és el pont entre la primera part i la tercera, això és, 
entre el marc teòric i els resultats de l’anàlisi.  
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• En el primer capítol d’aquesta part, el 5, s’explicita la 
perspectiva d’anàlisi fruit de les lectures presentades en 
els capítols 1 a 4.  

• El capítol 6 defineix la metodologia aplicada: les fonts 
d’informació i  tècniques utilitzades. 

La tercera i darrera part correspon a l’anàlisi i la 
presentació dels resultats. S’ha dividit en tres capítols, que fan 
referència a tres blocs d’informació.  

• El capítol 7 presenta els resultats respecte de l’anàlisi del 
diagnòstic i pronòstic de les iniciatives i polítiques 
estudiades, a partir de la teoria dels marcs interpretatius.  

• El capítol 8, en canvi, tracta sobre el procés que segueixen 
les iniciatives i les polítiques: quina organització i quina 
participació proposen i/o apliquen.  

• El capítol 9 posa en relació els capítols 7 i 8 a partir de 
l’apoderament individual i col·lectiu, resultat dels 
discursos i les pràctiques detallades en els dos capítols 
anteriors.  

• Per últim, el capítol 10 presenta les conclusions i la 
discussió de la tesi, així com s’assenyalen les limitacions i 
futures línies de recerca. Es presenta en anglès com un 
dels requisits per a l’obtenció del títol de doctora 
internacional
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1 

LA CRISI DEL CAPITALISME NEOLIBERAL 

 

 “La vuelta del capitalismo es, ciertamente, un cambio de 
agradecer, un marcador cristalino, por si hacía falta alguno, 
de la profundidad de la crisis actual y de la necesidad 
generalizada de darle a esta una explicación sistemática” 
(Fraser, 2014b, p. 57) 

 

Introducció 

Més de deu anys després de l’inici de la crisi que ha 
sacsejat el món, ja no hi ha dubte que el 15 de setembre de 
2008, dia de la caiguda de Lehman Brothers, tindrà un lloc 
important en els llibres d’història. Aquesta gran crisi és la pitjor 
que s’ha viscut des dels anys 30 del segle passat (Bliender, 
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2014; Foster i Magdoff, 2009; Sinn, 2010) i les seves 
conseqüències es deixaran sentir durant dècades.  

Tot i que l’origen de la crisi es situa en els Estats Units, 
Espanya ha estat un dels països de de la Unió Europea que més 
n’ha patit les conseqüències. Per exemple, entre els anys 2008 
i 2016 la taxa d’exclusió social va augmentar en un 17,2%, 
segons l’informe de l’indicador AROPE (At Risk of Poverty and 
Exclusion) elaborat per EAPN (European Anti-Poverty Network) 
(Llano, 2018), el cinquè augment més elevat de la Unió 
Europea. I l’any  2016 més d’una quarta part (el 27,9%) de la 
població espanyola es trobava en risc de pobresa i exclusió, la 
sèptima xifra més elevada de la Unió Europea.  

A part d’augmentar els nivells de pobresa, la crisi també 
ha augmentat la desigualtat social, eixamplant la bretxa entre 
les persones més riques i les més pobres. Com a exemple, a 
Espanya, entre els anys 2007 i 2011, mentre que el 10% de la 
població més rica va veure disminuïts els seus ingressos en un 
1,5% per any, el 10% més pobre va perdre quasi deu vegades 
més, el 12% per any. Pel que fa a Europa, la crisi va afectar 
especialment els països del sud i de l’est. Els ingressos 
familiars entre l’any 2007 i 2011 van disminuir un 8% a Grècia i 
un 3,5% a Espanya, Irlanda i Islàndia (OECD, 2015).  

El mateix informe de la OCDE conclou que, des de que es 
recullen dades, durant els darrers quaranta anys, mai les 
desigualtats socials en els països de la OCDE han estat tan 
intenses. A la dècada dels anys 80 del segle passat, el 10% de 
la població amb majors ingressos guanyava 7 cops més que el 
10% amb menors ingressos, xifra que va augmentar a 9 cops 
l’any 2000 i 9,6 l’any 2011. De fet, estudis econòmics històrics 
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mostren que el món mai no havia estat tan desigual com fins 
ara (Piketty, 2013).  

Molt s’ha escrit dels orígens i dels efectes d’aquesta crisi 
que sembla haver canviat el món (Webb, 2012), des de 
diferents perspectives. Tot i els diferents enfocaments, la crisi 
ha tornat a posar sobre a taula els debats sobre les 
conseqüències del neoliberalisme i les limitacions del 
capitalisme com a sistema econòmic i social. 

D’altra banda, les similituds entre la intensitat de l’actual 
crisi amb la dels anys 30 també ha portat a una recuperació de 
l’obra de Karl Polanyi, i en concret de la seva obra la Gran 
Transformació (Polanyi, 2007), en la què indaga sobre les 
causes de dita crisi i el sorgiment de noves opcions polítiques 
com el socialisme o el feixisme.  

En aquest capítol s’explora el marc teòric i conceptual de 
Polanyi com a marc analític adequat per a l’anàlisi de la crisi 
actual (Rendueles, 2015), alhora que s’examinen les 
diferències entre l’actual crisis i la dels anys 30.  

1.1. LA GRAN RECESSIÓ DE 2008: AUSTERITAT I 

DESIGUALTAT 

Durant el segle XX s’han viscut diverses crisis cícliques 
del capitalisme, com la crisi del petroli de l’any 1973, l’asiàtica 
de 1994 o l’argentina de 2001. Però la crisi que es va iniciar 
amb la caiguda de Lehman Brothers no va suposar un episodi 
aïllat o una de les múltiples crisis cícliques, si no que serà 
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recordada, juntament amb el crack del 29, com una de les 
grans crisis de la Història (Marazzi, 2007). En el següent gràfic 
en el què s’analitza el creixement anual del PIB mundial, es pot 
observar com, des dels anys 60 –primeres dades disponibles 
del Banc Mundial– fins a l’actualitat, no s’havia produït una 
davallada tant acusada del creixement.  

Gràfic 1. Creixement anual del PIB mundial, en % (1960-
2016) 

 
Font: Banc Mundial i OCDE, dades nacionals (The World Bank, 2019) 
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Abans de l’inici de la crisi, l’economia dels Estats Units ja 
mostrava signes de desacceleració. El PIB va créixer el 2007 un 
1,5%, molt per sota del 3,7% de l’any anterior; la inversió 
privada domèstica va caure un 7,7%; el consum només va 
créixer el 0,6% i la inversió residencial va disminuir un 29,3%, 
en el que va ser el final de la bombolla immobiliària que 
s’estava produint des d’anys enrere (Guillén, 2015). El pes dels 
Estats Units com a primera potència mundial, i la 
interdependència de les economies i els sectors financers 
mundials, va provocar que la crisi financera i la Gran Recessió 
que la va seguir i que va tenir l’origen als Estats Units  
ràpidament afectés tota l’economia global, i especialment les 
economies de Nord-Amèrica, Europa occidental, Japó, 
Llatinoamèrica i els antics països de la URSS, que van entrar en 
recessió (Sinn, 2010).  

En el següent gràfic podem observar la taxa anual de 
creixement del PIB real en tres regions: la zona euro, els països 
de la OCDE i el món. L’any 2009 el creixement de la zona euro 
va caure a -4,48%, -3,40% en el cas dels països de l’OCDE i -
0,58% el conjunt de l’economia mundial. La recessió va ser 
especialment forta en els països de la zona euro, que van tornar 
a tenir creixements negatius l’any 2012 i 2013.  
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Gràfic 2. Taxa anual de creixement real del PIB a la zona 
euro, l’OCDE i el món (2005-2018) 

 
Font: Economic Outlook: Statistics and Projections (OECD, 2019) 

 

Aquesta crisi, que va començar en el sector financer, ha 
tingut conseqüències múltiples i variades, i va generar una crisi 
social, política, econòmica i ecològica de grans dimensions.  

Com a exemple de les seves conseqüències, si analitzem 
la pèrdua de valor de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) 
que elabora el Programa de les Nacions Unides per al 
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Desenvolupament (PNUD), i que combina l’esperança de vida, 
l’educació i el PIB, podem veure que les regions amb un IDH 
més baix són les que han vist descendir més el seu valor. És a 
dir, tot i que, en general, totes les regions han vist disminuir la 
seva qualitat de vida en base a aquests tres indicadors, la 
davallada ha estat més acusada en aquells països en què la 
situació de partida era més adversa: 

Gràfic 3. Disminució de l'IDH entre 2016 i 2017 (%) per 
grups 

 
Font: Human Development Reports (PNUD, 2019) 

 

Si tenim en compte només els trenta països del món 
amb un IDH més alt –menys Liechtenstein, sobre el qual no hi 
ha dades– veiem com Espanya és el país que més ha vist 
disminuir el seu IDH entre els anys 2016 i 2017 (en un 15,4%), 
seguit dels Estats Units. Entre els països que han patit més 
disminució, trobem altres països europeus, com Itàlia i Grècia.  
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Gràfic 4. Disminució de l'IDH entre 2016 i 2017 (%) dels 30 
països amb L’IDH més alt  

 

Font: Human Development Reports (PNUD, 2019) 
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A l’inici de la crisi econòmica del 2007-2008, el debat 
sobre les opcions polítiques a seguir van girar entorn dues 
opcions: les polítiques d’estímul monetari o d’austeritat pública. 
La balança es va decantar majoritàriament cap a la segona 
opció, la de l’austeritat, ignorant el parer de molts professionals 
de l’economia, (Costas, 2014). Una de les raons principals 
d’aquesta decisió fou l’evolució del deute públic que s’estava 
produint des d’anys enrere i que veiem en el següent gràfic, que 
va servir per imposar el discurs de l’austeritat com a única via 
per sortir de la crisi (Streeck, 2017a). 

Gràfic 5. Deute nét dels governs en les economies 
avançades1, en % del PIB (2001-2017) 

 
Font: World Economic Outlook Database (International Monetary Fund, 

2019) 

 
1 Inclou 39 països: Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà,  Xipre, República 
Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Franca, Alemanya, Grècia, Hong Kong, 
Islàndia, Irlanda, Israel, Itàlia, Japó, Corea, Letònia, Lituània, Luxemburg, 
Macau, Marta, Països Baixos, Nova Zelanda, Noruega, Portugal, Puerto Rico, 
San Marino, Singapur, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Suècia, Suïssa, 
Província de Taiwan, Regne Unit i Estats Units d’Amèrica. 

45,4%

73,9%

0

20

40

60

80

100

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017



 

 34 

La Unió Europea ha estat el gran laboratori de les 
polítiques d’austeritat en temps de crisi i on es van imposar 
més rígidament. La imposició de mesures d’austeritat per part 
d’organismes supranacionals  i els plans de la Unió Europea per 
països amb dificultats, com Grècia, Espanya, Irlanda o Portugal, 
van provocar retallades en el sector públic i devaluacions dels 
salaris quan la ciutadania més necessitava la força protectora 
dels Estats del Benestar. Per contra, el sector bancari europeu 
ha estat rescatat amb diners públics que no han tingut cap 
contrapartida per a la ciutadania. Aquestes mesures, juntament 
amb els efectes de la crisi econòmica, han portat a un augment 
de les desigualtats en els països europeus que més han sofert 
la crisi, entre ells Espanya. 

La taxa d’atur als països de la Unió Europea, si bé ja era 
superior a la mitjana dels Estats Units i el Japó els anys 
anteriors a la crisi, va estar augmentant ininterrompudament 
des del 2009 fins al 2013, i no va retornar als valors pre-crisi 
fins al 2018. En canvi, als Estats Units es va produir un 
augment des dels anys 2007 al 2010 i al Japó només entre el 
2008 i el 2009.  
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Gràfic 6. Taxa d’atur a la UE-28, Estats Units i Japó (2000-
2018) 

 
Font: Unemployment by sex and age - annual average (Eurostat, 2018b) 

 

No obstant, la incidència de l’atur ha estat molt desigual 
en els països de la Unió Europea. El següent gràfic mostra la 
taxa d’atur mitjana de la Unió Europea des del 2009 al 2017, 
juntament amb els tres països amb les taxes mes baixes, 
República Txeca, Islàndia i Alemanya, i els tres països amb les 
taxes més altes, Grècia, Espanya i Itàlia. 
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Gràfic 7. Taxa d’atur (%) a sis països de la UE (2009-2017) 

 
Font: Unemployment by sex and age - annual average (Eurostat, 2018b) 

 

L’anàlisi de l’indicador AROPE mostra com les taxes més 
altes de persones en risc d’exclusió social es troben en els 
països del sud i l’est d’Europa, mentre que els països nòrdics i 
continentals tenen taxes més baixes. 
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Gràfic 8. Taxa de pobresa i risc d’exclusió social (%) a la 
Unió Europea (2017) 

 
Font: People at risk of poverty or social exclusion by age and sex (Eurostat, 

2019d) 

Si s’analitza la variació percentual de les taxes AROPE 
entre els anys 2009 i 2017 s’observen diferències significatives 

41,6

26,6

22,4

12,2

Macedònia
Bulgària

Sèrbia
Romania

Grècia
Lituània

Itàlia
Letònia

Espanya
Hongria

Xipre
Estònia

Portugal
Irlanda
UE 28

Regne Unit
Luxemburg

Bèlgica
Polònia

Malta
Alemanya

Àustria
Suècia

Dinamarca
França

Eslovènia
Països Baixos

Eslovàquia
Noruega

Finlàndia
República Txeca



 

 38 

entre països. La taxa AROPE a Grècia ha augmentat quasi un 
21%, mentre que a Polònia ha disminuït quasi un 43%. De fet, 
en el conjunt de la Unió Europea la taxa AROPE ha disminuït un 
4% entre els anys 2009 i 2017, mentre que en el cas d’Espanya 
ha augmentat 7 punts percentuals.  

Gràfic 9. Variació (%) de la taxa de pobresa i risc d’exclusió 
social a la Unió Europea (2009-2017) 

  

Font: People at risk of poverty or social exclusion by age and sex (Eurostat, 
2019d) 
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D’altra banda, les conseqüències de la crisi no han estat 
igual per tota la població. El següent gràfic mostra la distribució 
dels salaris per quartils de població. Mentre que el primer 
quartil ha vist disminuir els seus ingressos en quasi un 10%, el 
segon quartil ho ha fet en un 2%. Per contra, el tercer quartil ha 
augmentat els seus ingressos en quasi un 2%, i el quart en un 
1,3%. Per tant, mentre que la població amb menys ingressos ha 
sofert una davallada d’aquests durant la crisi, la població amb 
més ingressos ha vist augmentar els seus salaris.  

Gràfic 10. Distribució dels salaris a Espanya per quartils (en 
milers d’euros) (2009-2017) 

 
Font: EU-SILC survey (Eurostat, 2019a) 
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De fet, les desigualtats salarials han anat augmentant 
durant la crisi. La següent gràfica mostra el coeficient de Gini a 
Espanya i la Unió Europea entre 2009 i 2017. El coeficient de 
Gini posa en relació la població i la distribució d’ingressos. En 
una escala de 0 al 100, com la que mostra el gràfic, el 0 indica 
que no hi ha desigualtat i el 100 la màxima desigualtat. La 
mitjana europea s’ha situat per sobre de la mitjana espanyola, 
tot i que s’iguala a partir de 2014. En els dos casos, es produeix 
un augment des del 2009 fins al 2014, més pronunciat en el 
cas espanyol.  

Gràfic 11. Coeficient de Gini a Espanya i la Unió Europea, 
abans de transferències socials (2009-2017) 

 
Font: Eurostat (2019b) 
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Per últim, si analitzem la despesa social dels governs en 
aquest període de crisi, mostrada en el següent gràfic, veiem 
que en aquest context de crisi econòmica i d’augment de la 
vulnerabilitat, es va produir a partir de 2011 una davallada de 
les despeses públiques per habitant, i no es va recuperar la 
despesa social de 2009 fins el 2015. En canvi, la mitjana 
europea no ha disminuït amb tanta intensitat i es situa, a més, 
en una mitjana de 2.000 euros més per habitant. 

Gràfic 12. Despesa social per habitant, a Espanya i la Unió 
Europea (2007-20162) 

Font: Expenditure: main results (Eurostat, 2019e) 

 
2 Les dades de la UE-28 no están disponibles per als anys 2007 i 2015 
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1.2. LA CERCA DE CAUSES: LA CRISI DEL 

CAPITALISME NEOLIBERAL 

La intensitat i el gran impacte que ha tingut aquesta crisi 
ha portat a molts analistes socials a cercar les causes més 
immediates, directament relacionades amb el sector financer.  

En aquest sentit s’assenyala que, des dels anys 90, en el 
context del mandat de Clinton als Estats Units,  s’estava 
produint una forta desregulació del sector bancari. Les 
múltiples reformes desreguladores van propiciar el descontrol 
en el sector financer i que, entre d’altres, els deutes i les 
hipoteques adquirides per milions de nord-americans es 
venguessin a tot el món un cop transformats en derivats 
financers. El posterior impagament de les hipoteques subprime 
va produir la insolvència de moltes entitats de crèdit, fet que, 
degut al paper estratègic del sector financer en els sistemes 
econòmics moderns i la seva interdependència i caràcter 
internacional, va donar lloc a una crisi generalitzada. Així, la 
desregulació va multiplicar els factors d’inestabilitat, primer, en 
el sector financer i, d’allà, al conjunt de l’economia, debilitant 
les bases fiscals dels estats (Costas, 2014) 

Si bé aquestes són les causes a curt termini, a llarg 
termini aquestes reformes formaven part d’un conjunt més 
ampli de reformes neoliberals que portaven aplicant-se des de 
la crisi del petroli de l’any 73 (Torres, 2009). I és que la dècada 
dels 70 va ser una període de canvi i ruptura marcat per la fi del 
patró or, el 1971, i la crisi del petroli, el 1973.  

En aquella crisi va emergir un discurs sobre la necessitat 
de limitar les restriccions sobre el capital que va portar, alhora, 
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a trencar el relatiu consens polític entorn al keynesiasisme com 
a via per assolir el benestar social (Llanos, González, i Vito, 
2015). El gir neoliberal es va presentar com la única alternativa 
possible per sortir de la crisi (Streeck, 2017b) i va alterar les 
regles de la relació entre Estat i economia que portava vigent 
des de després de la Segona Guerra Mundial (Llanos et al., 
2015), el capitalisme socialdemòcrata (Streeck, 2017a): 

“Neoliberalism is a theory of political economic practices 
proposing that human well-being can best be advanced by 
the maximization of entrepreneurial freedoms within an 
institutional framework characterized by private property 
rights, individual liberty, unencumbered markets and free 
trade. The role of the state is to create and preserve an 
institutional framework appropriate to such practices” 
(Harvey, 2007, p. 22). 

Les decisions econòmiques tenen un gran impacte en 
altres estructures socials, com la política i la societat. Com 
assenyala Piketty (2013), els canvis econòmics i polítics estan 
interrelacionats, de manera que s’han d’estudiar conjuntament. 
Des d’aquesta mirada, el neoliberalisme va suposar la 
liberalització de l’economia i el lliure comerç, però també va 
eliminar les regulacions que els règims de governança 
imposaven al mercat (Fraser, 2012b), debilitant la seva 
actuació. Així, el triomf del neoliberalisme no va suposar només 
la victòria d’una determinada teoria econòmica, si no que va 
suposar un canvi de paradigma, en el què els estats-nació 
perdien poder a favor dels mercats internacionals (Mercader, 
2015). D’altra banda, a nivell intersubjectiu, va crear una 
societat obsessionada amb el creixement, el culte a la 
privatització i una admiració acrítica cap als mercats (Judt, 
2010).  
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I és que s’ha de tenir en compte que el capitalisme no és 
només una determinada posició econòmica, si no que crea un 
ordre social institucionalitzat (Fraser, 2014a). Així, l’entrada en 
escena del neoliberalisme com a marc per estudiar les causes 
estructurals de la crisi actual permet posar en relació la crisi 
financera amb els problemes ecològics, polítics i socials actuals 
(Fraser, 2012b).  

Des d’aquesta perspectiva, en els darrers anys s’ha 
produït una recuperació de l’obra de Karl Polanyi i, en concret, 
de la Gran Transformació, degut als paral·lelismes entre la crisi 
actual i la dels anys 30 del segle passat: crisis econòmiques 
intenses, acompanyades d’una crisi social i política de grans 
dimensions.  

1.2.1. La Gran Transformació de Karl Polanyi 

Durant la crisi actual s’ha produït una reedició de les  
obres de Karl Polanyi i una publicació nombrosa de bibliografia 
secundària (Fraser, 2013b). Segurament, l’interès suscitat per 
l’obra de Polanyi fou impulsat pel pròleg de Josep Stiglitz, el 
2001, a una reedició de l’obra magna de Polanyi, La Gran 
Transformació, de 1944 (Rendueles, 2014). 

Polanyi interpreta a La Gran Transformació les crisis de 
principis del segle XX combinant reflexions sobre la crisi 
financera, el col·lapse econòmic, la degradació del treball, 
l’espoli de la naturalesa i la desintegració social (Fraser, 
2012b), dimensions de la crisi també presents en l’actual. No 
obstant les múltiples causes, per l’autor tenen un origen comú: 
el sorgiment del liberalisme econòmic el segle XIX a la Gran 
Bretanya, i la imposició del mercat autoregulat a Occident. 
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“Los orígenes del cataclismo, que conoció su cénit en la 
Segunda Guerra Mundial, residen en el proyecto utópico del 
liberalismo económico consistente en crear un sistema de 
mercado autorregulador (Polanyi, 2007, p. 67) 

El liberalisme econòmic: del dolç comerç a 

l’autodestrucció 

Adam Smith (1996) exposa a la seva obra Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations de 1776 que el 
capitalisme comercial va portar a una redefinició dels valors 
socials i va substituir el paper de les costums i la religió com a 
subministradors de normes socials per al funcionament de 
l’economia i la cohesió social, en instaurar valors com la 
puntualitat o l’obertura a altres societats (Bohórquez i Pérez, 
2011). D’altra banda, per Smith, va ser el comerç, i no la raó, la 
que va erosionar el poder de l’Església. Aquesta visió afable, 
positiva, del comerç, que també compartia Montesquieu, entre 
d’altres, és el que Hirschman (1999) anomena la tesi del deux 
commerce o del dolç comerç: 

“El comercio cura los prejuicios destructivos, y constituye 
una regla casi general el que dondequiera que haya 
costumbres sosegadas hay comercio, y dondequiera que 
hay comercio hay costumbres sosegadas” (Montesquieu 
(1748) citat a Hirschman (1999, p. 143)) 

Aquesta visió dolça, civilitzadora, del capitalisme 
comercial del segle XVIII es veu desplaçada en el segle XIX amb 
la Revolució Industrial. Aquesta va significar un canvi profund 
en l’estructura econòmica i productiva, tant pel que fa a la 
producció de béns de manera més o menys mecanitzada, com 
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de jornades laborals inacabables i separació de les esferes 
pública i privada. Així, com van analitzar autors clàssics com 
Karl Marx, Emile Durkheim o Max Weber, també va suposar 
canvis profunds en l’estructura demogràfica i social.  

I és que el nou capitalisme industrial va concentrar 
enormes masses de nous treballadors industrials en les noves 
fàbriques situades al voltant de les ciutats, i va fer la misèria, 
abans més dispersa i en zones rurals, més visible (Costas, 
2014). En contraposició a la visió dolça del comerç, Hirschman 
(1999) anomena les tesis derivades dels problemes socials en 
la revolució industrial com les tesis de l’autodestrucció.  

El capitalisme com a ordre social institucionalitzat 

El capitalisme no és només un ordre econòmic, si no que 
incideix en altres esferes de l’existència, com l’estructura social, 
l’ètica i la política. Així, s’ha de concebre el capitalisme com un 
“ordre social institucionalitzat”, com el feudalisme, per exemple 
(Fraser, 2014a). Per Weber (2003), la instal·lació del sistema 
capitalista va sorgir en societats protestants degut a que el 
capitalisme requereix d’una ètica basada en el treball, l’afany 
econòmic i l’individualisme. Així, l’avenç del capitalisme és 
indissociable d’una subjectivitat capitalista (Crespo i Serrano, 
2011), ja que imposa la lògica mercantil, individualitzadora i 
maximitzadora de guanys en tots els àmbits de la vida (Maya, 
2014). 

En aquest sentit Polanyi també va assenyalar com 
l’economia de mercat que es va imposar amb l’impuls de les 
tesis del liberalisme econòmic va suposar també l’establiment 
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d’un determinat ordre social, amb implicacions ètiques i 
modificacions subjectives, que va portar a la producció de 
legislació basada en la naturalització del mercat i a un  nou 
tipus de subjecte en el capitalisme industrial: 

 “Una economía de mercado es un sistema económico 
regido, regulado, y orientado únicamente por los mercados. 
La tarea de asegurar el orden en la producción y distribución 
de bienes es confiada a ese mecanismo autorregulador. Lo 
que se espera es que los seres humanos se comporten de 
forma que puedan ganar el máximo dinero posible. Tal es el 
origen de una economía de este tipo” (Polanyi, 2007, p. 
124) 

L’excepcionalitat del sistema mercantil 

Mitjançant una anàlisi històrica de l’economia en 
diferents societats, Polanyi exposa que l’intercanvi mercantil és 
només una de les formes possibles en que una societat pot 
resoldre l’assignació de recursos per a la satisfacció de 
necessitats bàsiques. Aquesta assignació de recursos també 
pot aconseguir-se mitjançant altres formes d’intercanvi, com 
són la reciprocitat o la redistribució, on la motivació no ve 
donada tant per l’egoisme de maximitzar guanys econòmics, 
sinó més per interessos comunitaris (Maya, 2014). 

Polanyi defineix la reciprocitat com l’acte que es porta a 
terme entre persones i que consisteix en donar i prendre. 
Aquest acte requereix d’una simetria en les relacions personals, 
de manera que les persones queden emparellades en les seves 
obligacions, o amb expectatives l’un de l’altre (Bugra, 1998). La 
redistribució, en canvi, requereix d’un “centre comú” que agrupi 
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els recursos i els distribueixi als individus que formen part del 
col·lectiu: 

“En la idea de reciprocidad, lo que se aporta hoy será 
recompensado con lo que se recibe mañana. En ciertas 
tribus, sin embargo, existe un intermediario –jefe o miembro 
eminente del grupo – que recoge y distribuye los víveres, 
especialmente si es necesario almacenarlos. En esto 
consiste la redistribución en sentido estricto” (Polanyi, 2007, 
p. 155) 

A partir d’aquesta anàlisi històrica, Polanyi diferencia 
dues formes de relació entre el mercat i la societat (Fraser, 
2012a): a la primera, que ha estat la norma històrica, els 
mercats estaven sotmesos a controls morals i ètics, és a dir, no 
estrictament econòmics; en canvi, a la segona, gairebé tot es 
vehicula a través dels mercats, que són autònoms, i així es 
produeix un desarrelament del mercat de la societat. Aquest 
desarrelament, desacoblament o desincrustament 
(disembededness en el terme anglès) del mercat de la societat 
acaba provocant la supeditació de la societat a la dinàmica del 
mercat i no a la inversa (Maya, 2014), i  és el que Polanyi 
anomena La Gran Tranformació: 

“Polanyi distingue entre los mercados, un fenómeno casi 
universal pero de importancia social marginal, y el sistema 
mercantil, es decir, la integración de todos los mercados en 
una única economía nacional o internacional, que constituye 
una auténtica innovación en la historia de la humanidad” 
(Rendueles, 2004, p. 159) 

Polanyi exposa així el caràcter excepcional del mercat 
autoregulat, que desplaça les altres formes de relació i 
intercanvi i les basa únicament en l’intercanvi de mercat (Bugra, 
1998), alhora que la lògica mercantil impregna tots els àmbits 
de l’existència.  
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Mercaderies fictícies: treball, diner i terra 

En aquest procés de subordinació de la vida social a les 
relacions de mercat, que Polanyi defineix com La Gran 
Tranformació, treball, diner i terra passen a ser considerades 
mercaderies. En una crítica a l’excessiva preeminència social de 
la lògica mercantil, semblant a les crítiques de Marx, Polanyi 
considera que el treball, el diner i la terra són elements que 
possibiliten l’aprovisionament material però no mercaderies. 
Per ser tractades com a mercaderies tot i no ser-ho, Polanyi les 
anomena “mercaderies fictícies”: 

“Es evidente que trabajo, tierra y dinero no son mercancías, 
en el sentido de que, en lo que a estos tres elementos se 
refiere, el postulado según el cual todo lo que se compra y 
se vende debe haber sido producido para la venta es 
manifiestamente falso. En otros términos, si nos atenemos a 
la definición empírica de la mercancía, se puede decir que 
trabajo, tierra y dinero no son mercancías. El trabajo no es 
más que la actividad económica que acompaña a la propia 
vida –la cual, por su parte, no ha sido producida en función 
de la venta, sino por razones totalmente distintas– [...]. La 
tierra por su parte es, bajo otra denominación, la misma 
naturaleza que no es producida por el hombre; en fin, el 
dinero real es simplemente un signo del poder adquisitivo 
que, en líneas generales, no es en absoluto un producto sino 
una creación del mecanismo de la banca o de las finanzas 
del Estado”. (Polanyi, 2007, p. 129-130) 

Per l’autor, tractar-les com a mercaderies produeix tota 
una sèrie de distorsions en el funcionament de la societat i de 
l’economia, disminueix la seva capacitat per a la reproducció 
social (Maya, 2014) i pot conduir al col·lapse social, en un 
procés en el què més que la lògica de la “mà invisible” opera el 
que alguns irònicament han denominat el “peu invisible”, 
destructor, del mercat (Noya, 1994).  
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El doble moviment 

Polanyi va analitzar, en el marc de la crisi dels anys 30, 
el perquè van sorgir moviments com el feixisme o el socialisme 
entre els segles XIX i XX, i va assenyalar que, en aquest procés 
de mercantilització de la vida social, producte del 
desarrelament del mercat de la societat i de la mercantilització 
fictícia del treball, el diner i la terra, es va posar en marxa el que 
va anomenar el moviment d’autoprotecció de la societat, des de 
diferents lideratges (Maya, 2014). 

Des de la mirada de Polanyi, el feixisme i el socialisme 
combatien, des de diferents posicions ideològiques, les 
conseqüències nocives d’un sistema de mercat. Des de la 
política, defensaven la societat front l’economia dels mercats, 
reclamant protecció social per tornar a arrelar els mercats a la 
societat i sotmetre’ls a la seva ètica i moral.  

Polanyi va definir aquesta lluita a dues bandes entre 
forces mercantilitzadores i proteccionistes, que es va produir 
durant un segle i mig de crisis capitalistes sense que es produís 
la victòria d’un sobre l’altre, com a “doble moviment” (Fraser, 
2012a). El doble moviment es defineix com un moviment 
pendular, oscil·latori i dinàmic (Brie, 2017) que pot sintetitzar-se 
en la següent figura: 

Figura 1. Esquema del doble moviment de Karl Polanyi 
(2007) 

Font: Brie (2017) 

Mercantilització Protecció social 
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1.2.2. La Gran Tranformació en el capitalisme 
neoliberal 

La crisi actual i l’analitzada per Polanyi tenen molts 
paral·lelismes. D’una banda, la dinàmica de la mercantilització 
de cada cop més àmbits de l’existència, dinàmica que 
desestabilitza el sistema econòmic, la naturalesa i la societat, ja 
que disminueix la seva capacitat per a la reproducció social 
(Fraser, 2012a). D’altra banda, el desarrelament dels mercats i 
el seu predomini sobre l’ètica i la moral (Maya, 2014), recolzada 
per la complicitat entre els àmbits econòmic i polític 
(Rendueles, 2015). Per últim, el moviment autoprotector de la 
societat mitjançant la dinàmica del doble moviment, amb el 
sorgiment d’opcions polítiques com els populismes o la ultra 
dreta.  

Per contra, també hi ha certes diferències entre les dues 
èpoques. En primer lloc, els estats nació han cedit poder a 
organismes supranacionals i empreses multinacionals, de 
manera que es un món globalitzat els Estats han perdut pes a 
l’hora d’activar el mecanismes protector front als mercats. En 
segon lloc, les lluites socials durant els segles XIX i XX s’havien 
articular entorn el treball productiu, mentre que en l’actualitat la 
flexibilització i precarització del treball dificulten l’articulació 
d’un moviment crític amb el sistema de mercat. Per últim, cal 
assenyalar el gran pes de les finances en el món actual.  
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La financiarització 

La financiarització és un neologisme que ha produït 
recentment molta literatura des de diferents disciplines i 
aproximacions teòriques (Pike i Pollard, 2010). 

Tot i que els processos de financiarització varien 
ostensiblement d’una regió a una altra, el que en dificulta la 
definició i anàlisi, podem definir la financiarització com el pes 
cada cop major que pren el capital financer dins del 
funcionament econòmic, desplaçant el capital industrial i 
comercial, i reduint en ultima instància tota forma d’intercanvi 
econòmica en derivats financers (Lapavitsas, 2016). Aquesta 
transformació comporta grans riscs, com s’ha demostrat, si be 
permet enormes guanys financers per a alguns (i greus pèrdues 
econòmiques per a la majoria). D’aquesta manera, el 
neoliberalisme ha resultat tremendament eficaç per concentrar 
els capital, el poder i la riquesa en poques mans, incrementant 
la desigualtat. 

Com s’ha comentat anteriorment, el desencadenament 
de la a crisi global es produeix amb la crisi de les hipoteques 
subprime als Estats Units. Aquests deutes contrets per la 
població més pobra dels Estats Units van ser transformats en 
derivats financers que es van vendre a tot el món, en el marc 
d’una economia globalitzada. Les dificultats per fer front al 
pagament per part de les persones endeutades va provocar la fi 
de la bombolla financera i immobiliària i, com a conseqüència, 
moltes entitats financeres van fer fallida. Ja que la 
interdependència a escala global és regula principalment a 
través dels mercats financers (Martin, 2002) la crisi va assolir 
dimensions internacionals ràpidament. Així, la crisi no va 
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provenir del sistema productiu, sinó que es va precipitar per 
haver estimular, en el marc d’activitats bancàries especulatives 
d’alt risc, un endeutament de la classe treballadora més pobra 
dels Estats Units, que d’aquesta manera van convertir-se en 
l’esgraó mes feble de la globalització financera, i com a tal, van 
aparèixer com el desencadenant de la crisi, un fet sense 
precedents en la Història del Capitalisme (Lapavitsas, 2009).  

Les finances i la financiarització són l’articulació unitària 
del capitalisme contemporani (Martin, 2002) després dels anys 
70. De fet, el règim d’acumulació del capital en el postfordisme 
es defineix, fonamentalment, per la seva elevada finaciarització 
(I. Murray i Blázquez, 2009). Com assenyala la filla de Karl 
Polanyi (Polanyi Levitt, 2013), la Gran Transformació actual té a 
veure amb el pes de les finances i s’ha produït en forma de 
Gran Financiarització en el capitalisme neoliberal. Les 
conseqüències han estat múltiples.  

D’una banda, els bancs comercials s’han distanciat del 
capital industrial i comercial i s’han apropat a la banca 
d’inversió, i s’ha produït un gir cap a l’ingrés individual com a 
font de beneficis (Lapavitsas, 2009). Encara més, les activitats 
industrials i comercials apareixen ara subordinades a la lògica i 
la racionalitat financera (Gago i Mezzadra, 2015). Així, en la crisi 
del postfordisme, s’han situat al capdavant de l’estructura 
social les persones vinculades amb professions no productives 
de les que obtenen una alta rendibilitat, lligades a les finances i 
al cobrament de rentes i bonus (Lapavitsas, 2009). 

En segon lloc, la financiarització ha provocat un nou 
tipus d’imperialisme, en el què, amb la fi del patró or, el dòlar (i 
l’euro en menor mesura) ha estat la moneda amb la qual els 
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països en vies de desenvolupament tenien les seves reserves. 
Això ha servit perquè les persones més riques dels països més 
rics es financessin amb els diners de les persones més pobres 
dels països més pobres (Lapavitsas, 2009) i es produís un 
procés d’”acumulació per despossessió” en el què els guanys 
dels primers es produeix a expenses de les pèrdues dels segons 
(Harvey, 2004a). 

D’altra banda, el pes de les finances en els mercats 
juntament amb el predomini de les corporacions transnacionals 
ha diluït els processos democràtics en les societats nacionals. 
Així, en l’actualitat és més difícil activar la força autoprotectora 
de la societat en la dinàmica del doble moviment degut a que 
els estats han perdut poder front a organismes supranacionals i 
les finances globals (Polanyi Levitt, 2013). A més a més, també 
ha diluït la base de les lluites per la protecció social. Mentre els 
treballadors industrials podien influenciar els sectors econòmics 
i polítics mitjançant vagues i l’organització sindical, amb el pes 
de les finances transnacionals i també la flexibilitat associada, 
no hi ha un grup de treballadors estables que puguin exigir 
protecció (Fraser, 2013b). 

Per últim, la financiarització, al igual que en el seu temps 
el liberalisme econòmic, també ha produït una modificació de la 
subjectivitat associada. D’una banda, ha provocat una 
destrucció dels vincles socials tradicionals i n’ha creat d’altres 
basats en la competitivitat, valor altament antisocial (Mingione, 
2014). De l’altra, ha portat a la valoració del risc i l’enriquiment 
com a valors suprems (Lapavitsas, 2009), valors que es van fer 
visibles amb l’inici de la crisi, en la què van sortir a la llum 
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conductes del sector financer basats en riscos excessius, 
ocultament i no supervisió (Costas, 2014): 

“El dinero ha dejado huella en la sociedad del capitalismo 
financiarizado. Se han reducido los lazos comunitarios y 
asociativos … y el dinero se ha reforzado en tanto pivote de 
una gran variedad de interacciones sociales. El desarrollo 
moral y ético de los individuos… se ha visto afectado…  Al fin 
y al cabo, un rasgo esencial de la financiarización ha sido la 
expansión de las relaciones monetarias en áreas que en 
general estaban previamente exentas de mecanismos 
monetarios, como la sanidad, la educación, el transporte y 
la vivienda. La financiarización de los ingresos individuales 
ha permitido la penetración del dinero en lo más profundo 
de la vida económica, social, moral y consuetudinaria de los 
hogares” (Lapavitsas, 2009, p. 103).  

Les lluites pels límits del capitalisme 

Al igual que en l’època analitzada per Polanyi, el 
neoliberalisme ha suposat la mercantilització de cada cop més 
àmbits de l’existència. Així, mentre Polanyi es referia al treball, 
el diner i la terra, en l’actualitat aquesta mercantilització s’ha 
estès a molts altres àmbits, com la salut, l’educació, els cossos 
o la naturalesa. Pensem en el debat dels ventres de lloguer o en 
l’impost al Sol, per exemple, ja que constitueixen 
problemàtiques derivades de la mercantilització. 

Fraser (2014a) teòrica feminista, proposa una concepció 
ampliada del capitalisme en el que es tingui en compte que per 
la seva existència, el capitalisme necessita de condicions de 
fons, “no econòmiques”. Com han fet notar altres autores com 
Carrasco (2013), la teoria feminista dóna una mirada inclusiva 
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a l’economia que té en consideració les diferents activitats de 
reproducció social que possibiliten el capitalisme. 

D’aquesta manera, en el seu afany de creixement 
constant, el capitalisme precisa de la naturalesa, del poder 
públic i de la reproducció social per existir. No obstant, la 
mercantilització fictícia que s’ha anat produint en àmbits com la 
naturalesa, el cos, la salut o els afectes està erosionant les 
bases mateixes que el sustenten.  

Les crisis, degut a la mercantilització, en aquests àmbits 
no econòmics provoquen diferents lluites, lluites per la 
naturalesa, per la política i per la reproducció social. En opinió 
de Fraser (2013) aquests són els principals àmbits de lluita 
contra el neoliberalisme. Aquestes lluites per la reproducció 
social en sentit ampli inclouen l’educació, la sanitat, l’aigua, la 
vida comunitària, la terra i l’habitatge, per exemple. 

En el procés de mercantilització fictícia, el capitalisme 
erosiona les bases mateixes que el sustenten o, dit d’una altra 
manera, és el capitalisme el que està acabant amb el 
capitalisme (Streeck, 2017a). Per aquesta raó, Fraser engloba 
aquestes lluites, que a diferència d’altres moments històrics no 
es centren en l’àmbit productiu si no en reproductiu i la 
naturalesa, com a “enfrontaments pels límits” (Fraser, 2014b) 
del capitalisme.  
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1.3. SÍNTESIS DEL CAPÍTOL 

La crisi de dimensions globals ha tingut un gran impacte 
local (Méndez, 2013). Les desigualtats i l’exclusió social han 
augmentat durant la crisi degut a que les persones més pobres 
són les que han vist disminuir la seva qualitat de vida, mentre 
que les persones amb més recursos han mantingut o fins i tot 
millorat la seva situació de partida. Les mesures d’austeritat i 
devaluació dels salaris han tingut un important paper en 
aquestes conseqüències de la crisi. 

Els països del sud i de l’est d’Europa són les que han 
patit més els seus efectes. Per exemple, la taxa AROPE és més 
elevada en aquest grup de països, i les taxes d’atur són 
especialment altes en els països del sud. A més a més, durant 
la crisi, ha disminuït la despesa social a Espanya, mentre que 
les entitats bancàries han estat rescatades amb diner públic.  

Si bé les causes a curt termini s’han de buscar en les 
hipoteques subprime als Estats Units, la intensitat i durada de 
la crisi han portat a molts analistes socials a buscar les causes 
a llarg termini, relacionades amb la instauració del 
neoliberalisme després de la crisi del petroli dels anys 70 del 
segle passat. 

En aquesta cerca de marcs conceptuals, s’ha produït 
una recuperació de l’obra de Karl Polanyi, especialment de La 
Gran Transformació, publicada el 1944. Polanyi, (2007) va 
estudiar les causes de les continues crisis econòmiques de 
principis del segle XX partint de la Gran Bretanya del segle XIX, 
on el mercat va passar a ser la fot d’intercanvi principal (no 
subjecte a normes morals (no arrelada a la societat, fins 
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aleshores norma històrica), propiciant una destrucció del teixit 
social. Particularment destructiu va ser considerar la terra, el 
treball i el diner com a mercaderies, i no com a bases 
fonamentals per a la seva producció, raó per la què les va 
anomenar mercaderies fictícies.  

Seguint Polanyi, contra aquest fenomen mercantilitzador 
la societat va reaccionar en el segle XX demanant protecció 
social des d’opcions molt diverses, com el feixisme o el 
socialisme. A aquesta diada de forces entre mercat i protecció 
social la va denominar doble moviment  

Els conceptes de mercats desarrelats, mercantilització 
fictícia i doble moviment ocupen un lloc central en l’anàlisi que 
Polanyi fa de la crisi, i la recuperació de l’obra de Polanyi té a 
veure amb els paral·lelismes entre la seva època i la nostra, així 
com en l’actualitat dels seus conceptes per analitzar la crisi 
actual. 

Fraser (2013b) assenyala que en ambdues èpoques 
trobem la dinàmica de la mercantilització fictícia, que 
mercantilitza totes les condiciones prèvies necessàries per a la 
producció de mercaderies i el resultat de la qual, en ambdós 
casos, és la desestabilització del sistema econòmic, de la 
naturalesa i de la societat, degut a que disminueixen la seva 
capacitat per a la reproducció social. Segons l’autora, el 
concepte de mercantilització fictícia és premonitori respecte a 
l’època actual (Fraser, 2012b). 

Una altre paral·lelisme entre l’època de Polanyi i l’actual 
és el desarrelament dels mercats, que va acompanyat per 
l’actuació de forces que cerquen subordinar la societat a 
l’economia (Maya, 2014). En aquest sentit, l’anàlisi de Polanyi 
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pot il·luminar l’actual entramat de complicitats polítiques i 
econòmiques (Rendueles, 2015) entre les quals trobem el 
recolzament o subordinació de l’Estat en relació al Mercat. De la 
mateixa manera, els moviments populistes actuals, ja siguin de 
dretes o d’esquerres, poden ser considerats com a reaccions 
per a la protecció social contra els efectes nocius dels mercats 
desregulats.  

No obstant, també hi ha diferències notables entre les 
dues èpoques, l’analitzada per Polanyi i l’actual. D’una banda, 
la crisi dels Estats-nació i el poder de les elits transnacionals 
estan erosionant el poder dels Estats a l’hora de proveir 
benestar a la ciutadania. De l’altra, els canvis en el 
postfordisme i la inestabilitat i precarietat laboral també 
dificulten l’articulació de moviments que dècades enrere veien 
en el treball productiu la base de les protestes. Per últim, la 
financiarització de l’economia és un dels trets identitaris del 
neoliberalisme.  

Amb tot, l’aplicació del marc de Polanyi a la crisi actual 
posa de relleu l’enorme impacte del sistema neoliberal en 
quant a l’augment de les desigualtats socials a nivell global. 
D’altra banda, tot i les diferències, també aporta conceptes 
sobre els quals analitzar la crisi actual.  
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2 

MOVIMENTS I CONTRAMOVIMENTS EN LA 

GRAN RECESSIÓ 

 

“No parece que podamos simplemente denominar como 
“crisis” el conjunto de cambios y transformaciones por el 
que están atravesando, en mayor o menor medida, las 
sociedades contemporáneas. Parece más correcto describir 
la situación como la de transición o de “interregno” entre 
dos épocas. Las alteraciones son muy significativas en el 
escenario económico y laboral, pero también en las esferas 
más vitales y cotidianas.”(Subirats, 2012, p. 3) 
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Introducció 

Una de les aportacions de Polanyi a l’anàlisi del canvi 
social és el concepte de doble moviment, vist en el capítol 
anterior. Aquest fa referència al moviment entre forces 
mercantilitzadores i protectores que es dona en les societats 
capitalistes. En paraules de Polanyi: 

“Durante un siglo, la dinámica de la sociedad moderna se 
ha visto gobernada por un doble movimiento: el mercado se 
expandió de un modo continuo, pero este movimiento 
coexistió con un contra-movimiento que controlaba esta 
expansión, orientándola hacia determinadas direcciones. 
Este contra- movimiento resultó de vital importancia para la 
protección de la sociedad, pero fue a la vez compatible, en 
último término, con la autorregulación del mercado y, por 
tanto, con el mismo sistema. […] Dicho movimiento puede 
ser definido como la acción de dos principios organizadores 
en el interior de la sociedad, cada uno de los cuales 
presenta específicos objetivos institucionales, cuenta con el 
apoyo de fuerzas sociales determina- das y emplea métodos 
propios” (Polanyi, 2007, p. 217 i 220) 

En l’actual context de domini del capitalisme neoliberal, 
cal preguntar-se si existeixen contra-moviments a la 
mercantilització per la protecció social i com són aquests, ja 
que poden donar visions alternatives a la preponderància del 
mercat sobre la societat. 

Gran part de l’actualitat política i social es pot analitzar 
des de l’òptica del doble moviment: el sorgiment de partits com 
Syriza o Podemos a Grècia i Espanya, països molt colpejats per 
la crisi i als quals se’ls han imposat receptes d’austeritat des de 
fora del país, Trump als Estats Units, Bolsonaro al Brasil, o 
l’auge de la ultra dreta en molts països d’Europa. 
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Com entre socialisme i el feixisme analitzats per Polanyi, 
també hi ha moltes diferències entre les diverses opcions 
polítiques que s’han nombrat a tall d’exemple, sobretot pel que 
fa a la democratització i als drets socials. No obstant, tot i les 
seves diferències, tots ells responen als processos 
mercantilitzadors que s’han portat a terme des dels anys 70 i 
que han tocat sostre amb la crisi del 2008. Són, en aquest 
sentit, contramoviments autoprotectors de la societat. 

No obstant la gran crisi social i política, de moment 
sembla que no s’ha pogut articular un moviment a escala més 
global que porti a una redirecció de les polítiques al pol 
protector del doble moviment. O, si més no, sembla que 
l’esquerra està perdent front una dreta  que defensa una 
regressió en els drets socials i polítics.  

Tot i això, sí que han sorgit en el context de crisi 
nombrosos moviments i iniciatives d’ajuda ciutadana, 
plataformes reivindicatives i moviments transversals, molt 
arrelats a l’àmbit local. Són plataformes reivindicatives i 
iniciatives d’ajuda mútua que en un context de subordinació 
dels Estats als interessos dels mercats financers han creat 
alternatives des d’opcions d’esquerres.  

Aquestes iniciatives representen tot un univers de 
possibilitats de canvi social des de posicions emancipadores, 
que entronca amb la sociologia de les emergències de 
Boaventura de Sousa Santos: 

“La sociología de las emergencias consiste en la 
investigación de las alternativas que caben en el horizonte 
de las posibilidades concretas. [...] La sociología de las 
emergencias consiste en proceder a una ampliación 
simbólica de los saberes, prácticas y agentes de modo que 
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se identifique en ellos las tendencias de futuro (lo todavía 
no) sobre las cuales es posible actuar para maximizar la 
probabilidad de la esperanza con relación a la probabilidad 
de la frustración. Tal ampliación simbólica es, en el fondo, 
una forma de imaginación sociológica que se enfrenta a un 
doble objetivo: por un lado, conocer mejor las condiciones 
de posibilidad de la esperanza; por otro, definir principios de 
acción que promuevan la realización de esas condiciones.” 
(De Sousa Santos, 2010:25-26) 

En aquest capítol es presenten diferents aportacions 
teòriques a la dinàmica del doble moviment en l’actualitat, com 
el triple moviment de Nancy Fraser i la teoria de la innovació 
social, en la què es situen les iniciatives locals esmentades. 

2.1. MERCANTILITZACIÓ, PROTECCIÓ SOCIAL I 

EMANCIPACIÓ 

En l’actualitat ha augmentat l’interès en teoritzar perquè, 
en el context actual de crisi i  desigualtat social com mai a la 
Història (Piketty, 2013) no guanya força un contramoviment 
protector que faci front a les forces mercantilitzadores. 

I és que el capitalisme financer i el neoliberalisme han 
introduït moltes modificacions a l’estructura social del segle XX: 
la precarietat laboral, la crisi dels Estats nació i el paper 
predominant de les multinacionals en l’economia i en bona part 
de la política han erosionat les bases del pol protector de la 
societat (Fraser, 2013b), això és, els sindicats, els moviments 
socials i els Estats. 
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A La Gran Tranformació de Polanyi, les dues forces del 
doble moviment fan referència a actors concrets, principalment 
el Mercat i l’Estat, entesos com a conceptes generals, que no 
fan referència a estats o mercats concrets, si no que 
assenyalen dos pols contraposats, amb lògiques socials i 
econòmiques diferents. No obstant, moltes lluites que s’han 
portat a terme durant el segle XX, com el feminisme, han criticat 
el paper de l’Estat com a actor del pol protector. En aquest 
sentit Nancy Fraser (2013), a partir de la revisió de l’obra de 
Polanyi, proposa el concepte de triple moviment per donar 
cabuda a les lluites que provenen de la societat civil. Alhora han 
sortit propostes teòriques que també donen cabuda a 
moviments regressius de drets que estan emergint arreu, com 
la proposta del quàdruple moviment de Michael Brie (2017). 

2.1.1. Les dificultats dels contramoviments per la 
protecció social en La Gran Financiarització 

En el capítol anterior s’han analitzat algunes diferències 
entre l’època estudiada per Polanyi i l’actual, en especial la 
financiarització. Aquests factors diferencials dificulten 
l’articulació de contramoviments a la mercantilització. I és que 
les institucions clàssiques que proveïen benestar en el 
capitalisme cada cop poden fer menys amb l’impacte de les 
tendències mundials cap a la mercantilització (Mingione, 2014). 

La mundialització de l’economia i el pes de les finances 
han produït una pèrdua d’autonomia dels Estats-nació que, a 
més, s’han subordinat al Mercat (Fraser, 2013b). Altrament, els 
Estats del Benestar, institucions clàssiques del pol protector, 
cada cop són menys eficaces degut al nou context social, 
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marcat per la heterogeneïtat, la inestabilitat i l’individualisme 
(Andreotti i Mingione, 2014). En segon lloc, la financiarització, 
com a fenomen que ha causat un canvi profund en el mercat de 
treball a nivell global, juntament amb la precarització, han 
erosionat la base social per al pol de la protecció social (Fraser, 
2013b). Aquest fet, a més, s’ha vist agreujat perquè el 
neoliberalisme ha provocat una destrucció dels vincles socials 
tradicionals i n’ha creat d’altres basats en la competitivitat i 
l’individualisme, que també dificulten l’activació del pol 
protector (Mingione, 2014). Per últim, hi ha una crisi de 
lideratge a nivell global en l’esquerra política (Fraser, 2013b).  

2.1.2. El paper de la societat civil: el triple 
moviment 

En aquest context, quins agents poden activar el pol de 
la protecció social en el doble moviment? 

Nancy Fraser (2013) va fer una revisió del doble 
moviment de Polanyi, en el què a la pregunta de perquè no 
existeix un doble moviment cap a la protecció social en 
l’actualitat respon que l’Estat no serveix per contrarestar els 
efectes socials de la crisi perquè s’ha aliat amb el Mercat, fins i 
tot des de posicions socialdemòcrates.  

Fraser critica la concepció polanyiana segons la qual els 
mercats desarrelats són inherentment dolents i els mercats 
arrelats inherentment bons, assenyalant també que l’Estat pot 
tenir un caràcter opressor. Així, posa en valor el paper dels 
moviments socials i les alternatives ciutadanes construïdes des 
de sota com a proveïdores de benestar en el segle XX: 
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“Consideremos la enorme gama de luchas sociales que no 
encuentran lugar alguno en el esquema del doble 
movimiento. Me refiero a la extraordinaria gama de 
movimientos de emancipación que irrumpieron en escena 
en la década de 1960 y se extendieron con rapidez por todo 
el mundo en los años siguientes: antirracismo, 
antiimperialismo, pacifismo, Nueva Izquierda, feminismo de 
segunda generación, liberación LGTB, multiculturalismo, etc. 
Centrados más a menudo en el reconocimiento que en la 
redistribución, estos movimientos eran muy críticos con las 
formas de protección social institucionalizadas en los 
Estados del Bienestar y desarrollistas de posguerra […] Al 
exigir acceso, y no protección, su principal objetivo no era 
defender la “sociedad”, sino superar la dominación […]. 
Oculto por el modelo de Polanyi, este proyecto debe recibir 
un lugar central en nuestros esfuerzos por aclarar los 
principios generales de la lucha social en el siglo XXI. Yo 
propongo, en consecuencia, analizar la actual constelación 
por medio de una figura distinta, que denomino el triple 
movimiento” (Fraser, 2013a, p. 134-135) 

D’aquesta manera Fraser, a partir de la revisió del doble 
moviment de Polanyi, proposa ampliar el marc conceptual per 
emfatitzar la capacitat transformadora dels moviments socials 
en el segle XX utilitzant la metàfora del triple moviment: mercat, 
protecció social i emancipació: 
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Figura 2. Esquema del triple moviment de Nancy Fraser 
(2013ab) 

 

 

Font: Brie (2017) 

Tant Fraser com Brie es refereixen als moviments per 
l’emancipació, i tot i que no el conceptualitzen, l’oposen a 
dominació. Seguint Pérez de la Fuente (2010) definir 
emancipació com a oposat a dominació, porta a definir que 
s’entén per justícia. Per a Fraser, en concordança amb la seva 
teoria multidimensional de la justícia social (2008), 
l’emancipació fa referència a la justícia social. Aquesta consta 
de tres dimensions: la redistribució, el reconeixement i la 
representació.  

La redistribució fa referència a la dimensió econòmica de 
la justícia social, la dimensió més estudiada i més present en la 
teoria política del segle XX. Altrament, el reconeixement 
correspon a la dimensió social de la justícia, dimensió que 
sorgeix del reclam de grups invisibilitzats, com els analitzats per 
Fraser (feminisme, LGTBI...) i que estan en la base de les 
principals lluites socials de la segona meitat del segle XX. Per 

Mercantilització Protecció social 

Emancipació 
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últim, la representació, es correspon amb la dimensió política 
de la justícia, en la qual els grups reclamen accedir a la 
representació política.  

D’altra banda, Fraser no concep l’emancipació com la 
panacea, si no que assenyala l’ambivalència de cadascuna 
d’aquestes forces: mercat, protecció social i emancipació. Els 
resultats concrets d’aquest triple moviment dependran del joc 
d’ambivalències que es consolidi a cada context sociohistòric. 
Tot i que en l’època actual l’aliança entre Mercat i Estat és 
obvia (pensar, per exemple, en les polítiques d’austeritat i 
retallades socials a Europa, en contraposició amb el rescat del 
sector bancari), Fraser assenyala que l’emancipació tampoc és 
aliena a l’ambivalència. Per exemple, en les seves lluites contra 
l’opressió de l’Estat poden contribuir a dissoldre la base ètica i 
solidaria de la protecció social, i promoure, com a efecte no 
esperat, la mercantilització. Fraser assenyala que s’ha 
d’apreciar aquesta diferència –que els moviments per 
l’emancipació poden facilitar l’avanç tant de les forces que 
promouen la protecció social com la mercantilització– per així 
anticipar els efectes no desitjats d’una d’aquests moviments 
amb el Mercat.  

2.1.3. Els contramoviments per la dominació: el 
quàdruple moviment 

Una de les crítiques de Fraser a Polanyi és que aquest 
sembla considerar els mercats com a inherentment dolents i la 
protecció social com a inherentment bona. No obstant, per Brie 
(2017), en el seu assaig sobre un possible diàleg entre Fraser i 
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Polanyi, Fraser simplica el treball realitzat per Polanyi en altres 
obres anteriors a la Gran Transformació.  

I és que Polanyi (2012) analitzava el socialisme i el 
feixisme com a contramoviments per la protecció social, en 
contra de la mercantilització. Però mentre que el socialisme 
volia conduir a la llibertat, el feixisme volia aniquilar els 
individus. Per Polanyi, i seguint Brie (2017), el feixisme era 
alhora l’expressió d’un moviment per protegir la societat i un 
intent de radicalitzar la societat de mercat a través d’una 
societat organitzada des del poder econòmic i de forma racista. 
No obstant, a La Gran Transformació, Polanyi no recull aquestes 
apreciacions fetes en obres anteriors, si no que vol donar 
compte del vaivé unidimensional del doble moviment (Brie, 
2017).  

Així, el doble moviment suggereix una tensió en un eix 
que va del Mercat a la Protecció Social, però exclou la dimensió 
de conflicte entre els moviments emancipatoris i els autoritaris 
(el socialisme i el feixisme en l’època de Polanyi). Per Brie hi ha 
bones raons per les quals Fraser planteja el triple moviment 
contra la unidimensionalitat de Polanyi. No obstant, mentre que 
Polanyi descriu en detall que els moviments per la protecció 
social en el segle XIX eren majoritàriament conservadors i 
reaccionaris, dirigits contra el moviment obrer, més 
emancipador, per Brie el model del triple moviment de Fraser 
no preveu l’existència de moviments que s’oposen al 
neoliberalisme des de la dominació. Moviments que d’altra 
banda estan molt presents, com el Tea Party o Trump als Estats 
Units, o Aurora Dorada a Grècia i Le Pen a França, per citar-ne 
alguns. 
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Mercantilització Protecció Social 

Emancipació 

Dominació 

D’aquesta manera, per Brie, Fraser cau en el parany de 
considerar els moviments socials com a inherentment bons i 
emancipatoris sempre. En aquest sentit l’autor planteja que 
l’eix emancipació-dominació és un nou vector que creua el 
doble moviment, en un quàdruple moviment: 

Figura 3. Esquema del quàdruple moviment de Michael Brie 
(2017) 

 
Font: Brie (2017) 

 

Així doncs, en aquest esquema del quàdruple moviment 
queden integrats els moviments per la protecció social des de la 
dominació i l’emancipació, però també les bondats dels 
mercats amb l’emancipació (el dolç comerç) i les tesis de 
l’autodestrucció dels mercats. 
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2.2. LA PROTECCIÓ SOCIAL I LA INNOVACIÓ 

SOCIAL 

Ja sigui la perspectiva del doble moviment descrit per 
Polanyi, o des de la perspectiva ampliada del triple moviment de 
Fraser, o des del quàdruple moviment de Brie, el que s’analitza 
es la dinàmica permanent de les societats modernes exposades 
als processos de mercantilització. Aquests moviments prenen 
diferents formes a escala global, segons les diferents 
condicions històriques i socioculturals. Mentre que en les 
economies emergents dels països del Sud la tensió clàssica 
entre mercantilització i protecció social és més forta i visible, és 
cada cop més ambigua en els països del Nord (Mingione, 
2014). 

I és que mentre que molts autors es pregunten perquè 
no s’activa el pol protector del doble moviment des de posicions 
emancipadores, alhora també s’està generant molta literatura 
sobre les iniciatives socials en temps de crisi, i el seu paper 
com a proveïdores de benestar. En efecte, les respostes a la 
crisi del capitalisme són aïllades, fragmentades, molt 
localitzades i provenen de diferents actors a l’Estat, ja que el 
neoliberalisme ha produït una societat cada cop més diversa, 
heterogènia, inestable i desigual (Andreotti i Mingione, 2014): 

“Es poco probable que la desaparición del capitalismo así 
definido siga el camino marcado por alguien. Cuanto más 
avanza el declive, más provocará protestas políticas e 
intentos múltiples de intervención colectiva. Pero durante 
mucho tiempo es probable que sean de tipo ludita: locales, 
dispersas, descoordinadas, «primitivas», que incrementen el 
desorden sin ser capaces de crear un orden nuevo, 
ayudando en el mejor de los casos de manera no 
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intencionada a que llegue. Se podría pensar que una crisis 
duradera de este tipo abriría no pocas puertas a la 
posibilidad de acciones reformistas o revolucionarias. 
Parece, sin embargo, que la desorganización del capitalismo 
no solo le está afectando a él mismo, sino también a sus 
opositores, privándoles de la capacidad de derrotarlo o de 
rescatarlo. Entonces, para que el capitalismo termine debe 
procurar su propia destrucción: que es, diría yo, 
exactamente lo que estamos observando hoy en 
día.”(Streeck, 2014:52) 

Les teories de la innovació social són les que recullen 
tota aquesta sèrie de respostes aïllades contra la 
mercantilització des de posicions emancipadores.  

2.2.1. El concepte d’innovació social 

El concepte d’innovació, descrit inicialment en la 
literatura econòmica de la mà de Schumpeter (1974), ha anat 
guanyant pes amb el pas dels anys, passant a constituir un 
marc d’anàlisi cada cop més complex.  

De manera sintètica, la innovació, des de la mirada de 
l’economia i la tecnologia, es refereix a les noves mercaderies, 
els nous mètodes de producció, l’obertura de nous mercats o 
nous models d’organització, entre altres, que són capaços 
d’impulsar el desenvolupament  en èpoques de crisi (R. 
Martínez i Subirats, 2015). Aquesta concepció de la innovació 
va ser la dominant durant dècades, considerant-se com un mitjà 
per incrementar la productivitat i la competitivitat de les 
empreses i d’aquesta manera impulsar el creixement i les 
transformacions econòmiques. 

En els darrers anys, però, s’ha anat desenvolupant i fent 
més complex el concepte d’innovació, produint-se el gir social 
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dels estudis d’innovació com a paradigma alternatiu a la 
innovació econòmica i tecnològica (Echeverría i Merino, 2011).  

Hi ha un cert acord en utilitzar el concepte d’innovació 
social llençat per la British Young Foundation i utilitzat per la 
Comissió Europea (Oosterlynck et al., 2013) i que considera la 
innovació social com aquella que és social tant en la seva 
finalitat com en els seus mitjans (The Young Foundation, 2006) 
o la definició de Geoff Mulgan: 

“Innovative activities and services that are motivated by the 
goal of meeting a social need and that are predominantly 
developed and diffused through organisations whose 
primary purposes are social” (Mulgan, 2007, p. 8).  

Aquestes definicions poden ser considerades com a 
exhortativa en el primer cas i com a tautològica en el segon 
(Zubero, 2015). I és que tot i l’interès en la definició i l’anàlisi de 
les pràctiques d’innovació social en els darrers anys, es tracta 
d’un concepte encara en desenvolupament (Moulaert, 
MacCallum, Mehmood, i Hamdouch, 2013).  

Aquesta relativa indefinició del concepte en l’àmbit 
acadèmic (Howaldt, Butzin, Domanski, i Kaletka, 2014) 
contrasta amb la gran quantitat d’estudis empírics sobre 
pràctiques d’innovació social. En tot cas, la innovació social es 
situa en el camp d’estudi del canvi social i, més concretament, 
de l’estudi sobre els processos que condueixen al canvi social 
(Gurrutxaga, 2011) amb l’objectiu de generar alternatives a la 
falta de respostes polítiques als problemes col·lectius (R. 
Martínez i Subirats, 2015).  
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2.2.2. Innovació per la transformació i la inclusió 
social 

Dins del camp de la innovació social hi conviuen dos 
grans enfocaments. En primer lloc, hi ha l’enfocament 
economicista. Des d’aquesta mirada, la innovació social és el 
producte de l’acció d’un emprenedor. En segon lloc, hi ha 
l’enfocament socioecològic, des del quan la innovació social es 
concep com un procés complex, no lineal, socialment disruptiu, 
que posa a prova el sistema i les institucions socials (R. 
Martínez i Subirats, 2015) 

Des d’aquesta segona perspectiva, la innovació social 
canvia de manera rotunda les rutines, els recursos, qüestiona 
l’autoritat i les creences en el sistema social, implica canvis en 
el sistema institucional i social i contribueix a la resiliència 
social (Westley i Antadze, 2010). Aquest enfocament entronca 
amb la consideració de que l’exclusió social no només fa 
referència a la falta d’ingressos econòmics, si no també hi 
entren en jocs altres dimensions relacionades amb les relacions 
socials, les institucions i les rutines. O, dit d’una altra manera, 
que abordar les rutines, els recursos i les creences contribueix a 
la transformació i la inclusió social. 

Les pràctiques d’innovació social contra l’exclusió social 
tenen tres característiques (Oosterlynck et al., 2015): parteixen 
d’una definició de pobresa i desenvolupament en termes de 
benestar humà, i no només d’ingressos; comparteixen una 
crítica a la naturalesa burocràtica i centralitzada de les 
institucions que han de proveir benestar i  tenen un caràcter 
molt contextual (place-based) ja que són iniciatives que 
sorgeixen de sota (bottom up) 
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El projecte SINGOCOM (Social Innovation, Governance 
and Community Building), coordinat per Moulaert i financiat pel 
5è Programa Marc de la Unió Europea, va estudiar experiències 
locals d’innovació social per superar la pobresa i l’exclusió 
social (Oosterlynck et al., 2013), experiències que modifiquen 
les relacions socials i de poder i prenen una posició ètica sobre 
la justícia social. Tres dimensions entren en interacció durant el 
procés (Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, i Gonza, 2005):  

1. Dimensió de contingut o producte: que fa referència a 
la satisfacció de necessitats humanes bàsiques que no són 
satisfetes ni per l’estat ni el mercat. 

2. Dimensió de procés: fa esment als canvis en les 
relacions socials, especialment dirigits a la governança i a 
processos que incrementen el nivell de participació de la 
població vulnerable. 

3. Dimensió d’apoderament: relacionat amb l’increment 
de la capacitat sociopolítica i d’accés als recursos que satisfan 
les necessitats humanes i la participació 

D’altra banda, el projecte TRANSIT  (Transformative 
Social Innovation Theory), que va finalitzar el 2017 i va ser 
finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea. L’objectiu 
era desenvolupar una teoria sobre la innovació social en clau de 
transformació social, des de l’anàlisi empírica de diverses 
iniciatives. De manera sintètica, defineixen la innovació social 
transformativa de la següent manera: 

“The process of challenging, altering, or replacing the 
dominance of existing institutions in a specific social and 
material context” (A. Haxeltine et al., 2017, p. 3) 
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Una de les aportacions més interessants és el concepte 
de “narratives del canvi” (Wittmayer, Backhaus, Avelino, Pel, i 
Kunze, 2015:5), concepte que subratlla el treball de redefinició 
de la realitat social de les iniciatives d’innovació social, 
descrivint allò no desitjat del passat, els problemes de la 
situació present i els escenaris desitjables del futur. 

No obstant, una de les problemàtiques en els estudis 
d’innovació social és la indefinició del terme (Zubero (2015), 
publicat a Subirats i García Bernardos (2015)). 

2.2.3. Cap a una definició aplicada d’innovació 
social 

Per Zubero (2015), la relativa indefinició teòrica del 
concepte d’innovació social no disminueix el seu potencial a 
l’hora d’estudiar pràctiques concretes. Per l’autor, les 
pràctiques d’innovació social són aquelles que: 

a) Sorgeixen com a resposta explícita a una necessitat o 
demanda expressada per un col·lectiu humà del què les 
persones que impulsen la pràctica poden o no formar-ne part 

b) Proposen una nova definició de la situació que busca 
explicar, ressignificant-la, no només la necessitat en sí, si no les 
seves causes i possibles solucions 

c) Aspiren a aconseguir canvis objectivables en la 
situació de necessitat, generant millores que siguin 
experimentades i definides com a tals per les persones que 
estan a l’origen de la demanda 
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d) Busquen solucions col·lectives a problemes que poden 
experimentar-se com a problemàtiques individuals 

e) Inclouen en tot el procés d’elaboració de la pràctica 
(des del diagnòstic fins a la intervenció i l’avaluació de la 
mateixa) al conjunt del col·lectiu del què ha sorgit originalment 
la demanda, o cap al què la demanda es dirigeix 

f) Incorpora en el seu diagnòstic de situació i en la 
proposta d’intervenció el possible impacte que la iniciativa pot 
tenir en altres escales espacials, sense considerar aquests 
impactes com a simples externalitats 

Aquestes sis condicions, seguint a Zubero, deixa fora les 
pràctiques que: 

a) Funcionen exclusivament des d’una perspectiva “top-
down” 

b) Es limiten a actuar sobre les conseqüències, sense 
tenir en compte els processos causals de les situacions de 
necessitat 

c) No aconsegueixen modificacions objectivables en les 
situacions sobre els quals s’intervé 

d) Es limiten a proposar solucions biogràfiques a 
problemes estructurals 

e) No converteixen en protagonistes de les iniciatives a 
les persones directament afectades 

f) Es formalitzen com a reivindicacions NIMBY (Not In My 
Backyard), acontentant-se amb un desplaçament espacial de 
les problemàtiques que han donat origen a l’acció 
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2.2.4. La innovació social en la dinàmica del doble 
moviment en la crisis del capitalisme 

Entenem que la innovació social en la crisis del 
capitalisme té la funció de crear un contramoviment del mercat 
cap a la protecció social (Andreotti i Mingione, 2014) i la 
reconstrucció de llaços socials que posen en qüestió 
l’individualisme com a valor suprem del neoliberalisme 
(Moulaert et al., 2005). D’aquesta manera, el doble moviment 
de Polanyi ajuda a entendre el perquè de la innovació social i la 
seva emergència a la crisi contemporània. 

A més a més, el concepte d’innovació social permet 
identificar les iniciatives que formen part del contramoviment 
independentment dels actors que les portin a terme, ja siguin 
moviments socials o entitats del tercer sector, per exemple 
(Howaldt et al., 2014). 

Per l’innovació social els moviments per l’emancipació 
proporcionen valors per treballar en el canvi social, començant 
per una configuració que veu les persones com a titulars de 
drets inalienables, que desencadenen mecanismes i processos, 
en definitiva, que propicien el canvi social. Des del punt de vista 
institucional són particularment importants els moviments 
socials de la societat civil que proveeixen serveis què 
complementen o supleixen els de les administracions públiques 
(Della Porta i Andretta, 2002). 

No obstant, també s’ha de tenir en compte les 
conseqüències ideològiques de considerar els moviments o 
iniciatives socials com a proveïdores de benestar en substitució 
de l’Estat. Com assenyalen Boltanski i Chiapello (2002), el 
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sistema capitalista és capaç de reconstruir-se a sí mateix, com 
ha vingut fent al llarg de la seva història,  recuperant i 
incorporant les crítiques en la seva contra. En aquest sentit, 
Andreotti i Mingione (2014) assenyalen que el potencial 
transformador de les iniciatives d’innovació social pot servir de 
coartada per desmantellar els Estats del Benestar a mesura 
que iniciatives externes a ells proveeixin benestar d’una manera 
més eficaç. D’altra banda, Fraser (2013) també demanda estar 
vigilant a les dinàmiques del triple moviment, ja que si l’aliança 
es produeix entre el mercat i els moviments per l’emancipació 
pot erosionar el paper de l’estat en el pol protector. En aquest 
sentit, assenyala l’autora, s’ha de tenir en compte aquestes 
ambivalències per anticipar els efectes no desitjats d’una 
aliança dels moviments per l’emancipació amb el mercat.  

2.3. SÍNTESIS DEL CAPÍTOL 

L’espiral destructiva que el neoliberalisme ha provocat 
en forma d’atur, de desigualtat, d’augment de la pobresa, 
desnonaments i austeritat, per posar uns exemples, ha portat a 
teoritzar sobre la forma que adopta el doble moviment en 
aquest context de mercantilització, i possibles moviments cap a 
la protecció social per pal·liar els seus efectes.  

En l’actualitat l’Estat, entès com un concepte teòric, 
general, no referit a estats concrets, és cada cop menys capaç 
de respondre a les necessitats creades pels processos globals 
de la mercantilització, per raons vàries com la crisi dels estats-
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nació, el poder de les elits transnacionals i l’heterogeneïtat 
social que dificulta l’articulació d’un moviment unitari. 

A més, l’Estat no sempre es situa del pol de la protecció 
social, com van mostrar els moviments feministes als anys 
seixanta en els què s’oposaven a les desigualtats creades i 
amplificades per les Institucions Públiques,  polítiques que 
deixaven les dones i altres identitats subversives en posicions 
de ser dominades (Fraser, 2013b). Partint d’aquesta 
consideració, Nancy Fraser ha elaborat una interessant revisió i 
actualització sobre la dinàmica del doble moviment en 
l’actualitat, posant de relleu el paper que diversos moviments 
socials, com el feminisme o el moviment LGTBI, han tingut en la 
provisió del benestar en el segle XX. En Polanyi (2007), la 
dinàmica del doble moviment, que va des de la mercantilització 
a la protecció social, sembla estar representada per dos actors, 
l’Estat i el Mercat. Per aquesta raó Fraser proposa el concepte 
del triple moviment, en el què dona cabuda a diversos 
moviments socials que han lluitat per la justícia social 
assenyalant els Mercats, però també els Estats. 

Michael Brie (2017) proposa a partir del diàleg teòric 
entre Fraser i Polanyi revisar el model, i introdueix el concepte 
de quàdruple moviment. Aquest moviment és travessat per dos 
eixos: d’una banda, els dos pols inicials proposats per Polanyi, 
mercantilització i protecció social; de l’altra, un segon eix que va 
des de l’emancipació (proposada per Fraser) a la dominació, de 
manera que també dona cabuda a respostes varies que en 
l’actualitat s’estan produint des de l’eix de la dominació.  

No obstant, una de les diferències principals entre 
l’època analitzada per Polanyi i l’actual és l’absència d’un doble 
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moviment ampli i potent o, si menys no, un moviment ampli de 
contraposició al Mercat des de posiciones emancipadores, 
contra la dominació. 

Alhora però, la teoria de la innovació social està posant 
damunt la taula la gran varietat de respostes ciutadanes 
d’ajuda mútua que estan sortint arreu com a resposta a la crisi i 
en absència de la intervenció estatal. 

La innovació social, des d’una mirada sociològica i no 
econòmica, està produint noves formes de relació entre la 
ciutadania. Aquestes iniciatives es basen en la solidaritat i en la 
reciprocitat com a formes alternatives a la mercantilització i a 
l’absent redistribució de l’Estat. En aquest sentit, són iniciatives 
que busquen arrelar l’economia a la societat, humanitzar-la i 
introduir elements ètics que en el neoliberalisme estan ben 
absents. 

Aquestes pràctiques d’innovació social tenen diverses 
característiques, entre elles que estan molt arrelades al territori 
i al context en el qual es creen i que fomenten la participació de 
les persones afectades per la problemàtica que tracten. Contra 
la mercantilització de la vida, proposen formes alternatives de 
recomunitarització i donen respostes a certes necessitats 
socials que, en un context de retallades, austeritat, i 
subordinació dels Estats a les finances i les elits transnacionals, 
no són cobertes per l’Estat. 

En definitiva, situem les iniciatives d’innovació social en 
el quadrant de la Protecció Social i l’Emancipació. Aquestes 
pràctiques poden obrir tot un ventall de noves possibilitats i 
propostes per arrelar l’economia a la societat, no des dels 
Estats i la Família, institucions clàssiques, si no des de la 
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comunitat. Contra certes relacions de dominació que es 
produeixen en altres esferes, elaboren des de la pràctica 
elements que contribueixen a la justícia social.  
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3 

EL PROBLEMA DE L’HABITATGE EN LA 

GRAN RECESSIÓ A ESPANYA 

 

“Mientras exista el modo de producción capitalista, será 
absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la 
vivienda” (Engels, 1873, p. 43) 

 

Introducció 

El drama dels desnonaments i la dificultat creixent per 
part de la població per accedir o mantenir el seu habitatge ha 
estat, juntament amb l’atur, un dels principals problemes 
socials generats amb la crisi de 2008. En aquest capítol 
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analitzem el problema de l’habitatge que s’amplifica amb 
l’arribada de la crisi i la fi de la bombolla immobiliària. 

No obstant, si bé les dificultats per accedir i mantenir un 
habitatge es manifesten de manera més ferotge amb l’inici de 
la crisi, no es pot desvincular la problemàtica de la trajectòria 
que han seguit les polítiques d’habitatge a Espanya en el segle 
XX, aspecte que presentem en el segon apartat del capítol. Per 
últim, s’aborda la relació i la interconnexió entre habitatge i 
capitalisme, per mostrar com l’habitatge, particularment a les 
grans urbs que sorgeixen amb la Revolució Industrial, ha estat 
un dels mecanismes més eficaços d’ampliació i reproducció del 
capital en el capitalisme.  

3.1. EL PROBLEMA DE L’HABITATGE A ESPANYA EN 

LA CRISI DE 2008 

La crisi de l’habitatge a Espanya que s’inicia amb el 
contagi de la crisi global i la fi de la bombolla immobiliària, té 
molts dels seus orígens en les polítiques d’habitatge portades a 
terme durant el segle XX (Fundación Foessa, 2013). Aquestes 
polítiques han estat caracteritzades per l’estímul de la compra 
com a forma de tinença, la sobredimensionalitat del sector de la 
construcció i el seu pes excessiu en el conjunt de l’economia, i 
la falta de un parc públic d’habitatge social per atendre les 
necessitats de la societat més vulnerabilitzada (Leal, 2005; Leal 
i Martínez, 2017; Trilla, 2001). 

Una de les cares més visibles dels efectes socials de la 
crisi a Espanya, juntament amb l’atur, ha estat el drama dels 



 

 87 

desnonaments i la dificultat de la població per accedir o 
mantenir el seu habitatge.  

Des dels anys 2000 s’estava produint un augment molt 
intens del preu dels habitatges, com es pot observar en la 
següent gràfica: 

Gràfic 13. Preu mitjà de les llars per m2, segons tipus de 
llar (1995-2016) 

 
Font: Boletín trimestral de estadística (INE, 2019b) 
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De fet, en el gràfic de sota s’observa com el preu de 
l’habitatge a Espanya es trobava molt per sobre de la mitjana 
de la Unió Europea. 

Gràfic 14. Índex de preus d’habitatge (base 2015), per 
quadrimestres, a Espanya i la Unió Europea (2006-2018) 

 
Font: Housing Price Statistics (Eurostat, 2019c) 

 

No obstant, l’augment del preu no es va correspondre 
amb una falta d’oferta, ja que des dels anys 2000 s’estava 
produint un augment exponencial en la construcció de nous 
habitatges. De fet, els anys anteriors a la crisi es van construir 
més habitatges que a Alemanya, Itàlia i França juntes (Colau i 
Alemany, 2012): 
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Gràfic 15. Construcció d’habitatges de nova planta a 
Espanya (2000-2017) 

 
Font: Construcción de edificios (licencias municipales de obra) (INE, 2019c) 

 

Durant el boom immobiliari que va caracteritzar la 
dècada dels anys 2000, només el 30% dels habitatges es 
destinaven a la formació de noves llars (Fundación Foessa, 
2013). Així, la major part de les construccions anaven 
adreçades a la demanda d’habitatges com a bé d’inversió, com 
mostra que el pes de la inversió residencial en la economia va 
passar de poc més del 5% del PIB a mitjans dels 90 a un 7,4% 
el 2007 (Doménech, 2011). 

El foment d’una política que desgravava la compra, una 
política del sòl que incentivava la compra, la liberalització del 
lloguer i un parc d’habitatge social quasi inexistent (Colau i 
Alemany, 2012) eren els factors que van portar a que hipotecar-
se, com a via d’accés a l’habitatge, fos quasi una necessitat. 
Per la seva banda, les entitats bancàries afavorien 
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l’endeutament i posaven facilitats als potencials compradors, 
com oferir hipoteques pel 120% del seu valor (Valiño, 2009) 

Entre 2003 i 2007, en un període de només 5 anys, es 
van constituir a Espanya quasi 8,5 milions d’hipoteques (INE, 
2018) i el nombre de persones vivint en pisos de propietat a 
Espanya va arribar al 79,8% el 2010 (Eurostat, 2018a), xifra 
quasi 10 punts percentuals superior a la mitjana europea.  

Per aquesta dependència en el sector de la construcció i 
la seva vinculació amb el deute, amb la crisis de les hipoteques 
subprime que es va iniciar als Estats Units es va aturar 
abruptament l’entrada de capital financer (Ortega i Peñalosa, 
2012). Aquestes dificultats de finançament van provocar 
l'ensorrament del model financer que s’havia vingut practicant i 
l'esclat de la bombolla immobiliària. En aquest context, les 
institucions financeres van tancar el crèdit davant la 
desconfiança generalitzada en els mercats (Ruesga, 2012). 
Però la crisi de l’habitatge a Espanya no es produeix únicament 
per factors exteriors, sinó que es van sumar a les febleses 
interiors, com una excessiva concentració de recursos reals i 
financers en els ector immobiliari i una tendència a 
l’endeutament excessiva per part d’empreses i famílies (Malo, 
2010).  

Molts bancs es van veure exposats, després es van 
paralitzar milers de construccions en marxa per falta de 
finançament, els empresaris van acomiadar els seus 
treballadors, i va començar una reacció en cadena per la 
dependència de l’economia espanyola en aquest sector, que va 
fer que la taxa d’atur augmentés en més d’un 318%, passant 
del 8,2% el 2007 al 26,1% al 2014 (Eurostat, 2018b).  
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Davant d’aquest escenari d’atur i precarietat laboral, es 
van fer evidents les dificultats reals de moltes llars per pagar les 
hipoteques. Els desnonaments o els llançaments són la part 
final del procés d’execució, on apareix la part més social d’un 
problema econòmic (Cano i Etxezarreta, 2014). Tot i que no 
existeixen dades clares del nombre i tipus de desnonaments a 
Espanya (com a exemple l’INE només recull aquestes dades des 
del 2014, i les estadístiques no diferencien les execucions de 
primera, segona residència o locals comercials), en un període 
de només cinc anys, entre el 2014 i el 2018, es van produir 
més de 400.000 desnonaments:  

Gràfic 16. Execucions hipotecàries iniciades i inscrites en 
els registres de la propietat sobre finques rústiques i 

urbanes (2014-2018) 

 
Font: Estadístiques sobre execucions hipotecaries (INE, 2019a) 

 

No obstant aquest context d’augment sostingut de l’atur, 
de persones en risc d’exclusió social i de desnonaments, es va 
aplicar una política de retallades pressupostàries en àmbits 
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clau com la sanitat i l’educació, que van empitjorar la situació 
de les persones més vulnerables, així com es van aprovar lleis 
regressives com la reforma laboral, la pujada d’impostos i la llei 
mordassa. Per contra, del 2009 al 2016 les ajudes públiques a 
la banca aportades pel FROB (Fondo de Reestructuración 
Bancaria Ordenada) va ser de 54.353 milions d’euros, dels què 
el 2017 no s’havia recuperat ni el 20% (Banco de España, 
2017).  

Per l’alarma social produïda pels desnonaments, el 
govern espanyol llavors en mans del PP (Partit Popular) va 
aprovar el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció a deutors hipotecaris sense recursos, i el 
Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures 
urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. Lleis 
que, segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
només van aconseguir solucionar el 0,5% dels casos i parar el 
5% dels desnonaments respectivament (PAH 2017). I és que 
durant la crisi dels desnonaments, les polítiques d’habitatge 
han tingut un impacte molt limitat degut a les estrictes 
condicions que es demanaven als potencials beneficiaris (Cano 
i Etxezarreta, 2014)  

Altrament, i en plena situació d’emergència habitacional, 
i amb l’objectiu de dinamitzar el mercat del lloguer, el 2015 es 
va modificar la Llei d’Arrendaments urbans (LAU) que va reduir 
de cinc a tres anys els contractes de lloguer. Així, mentre que 
disminuïen el nombre de desnonaments per execucions 
hipotecàries, augmentaven les execucions pel lloguer com a 
conseqüència de l’aplicació de la LAU: 
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Gràfic 17. Llançaments practicats per jutjats de primeria 
instància i instrucció (2013-2017)  

 
Font: Sèrie efectes de la crisi sobre els òrgans judicials (Poder 

Judicial España, 2018) 

 

Aquesta llei que desprotegeix els arrendataris en un 
context en el que no es pot accedir a la compra d’un habitatge, 
ha provocat que la majoria de llançaments en l’actualitat siguin 
per impagament del lloguer, assolint quasi el 60% del total de 
llançaments el 2017. 
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Gràfic 18. Tipus de llançaments (%) sobre el total (2013-
2017) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie efectes de la crisi sobre 

els òrgans judicials (Poder Judicial España, 2018) 

3.1.1. Les persones sense llar 

Si ens referim als problemes d’habitatge la situació més 
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havia 22.938 persones sense sostre a Espanya (INE, 2012). Per 
la seva part, FEANTSA (European Federation of National 
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s’enregistraren una mitjana de 16.437 casos per dia un 20,5% 
més que el  2014 (INE, 2017). Pel que fa al perfil de les 
persones sense sostre,  a l’enquesta del 2012  de l’INE, eren en 
més del 80% homes. És a dir el sensellarisme, tal i com se 
defineix en les enquestes,  afecta principalment als homes.  

Una revisió de la literatura de les persones sense llar ens 
fa evident que la investigació i la política pública sobre aquesta 
qüestió s’ha fet des d’una visió androcèntrica que no ha tingut 
suficientment en compte les particularitats que viuen les dones 
que no tenen llar (Crystal, 1984, Sikich, 2008).  Per això és ben 
clar que un anàlisi sobre l’exclusió residencial necessita de la 
perspectiva de gènere. De fet, per entendre la situació de 
l’habitatge a Espanya no podem obviar que hi ha una relació 
directa entre un règim de benestar familiarista i l’estructura del 
mercat immobiliari (Cano, Etxezarreta, Dol, i Hoekstra, 2013; 
Schwartz i Seabrooke, 2008).  

La falta d’investigació sobre la situació de les dones 
sense llar tampoc ha permès entrar en profunditat en les 
categories que queden més ocultes i que expliquen que les 
dones viuen situacions de sensellarisme que no són pròpiament 
viure al carrer. En aquest sentit, i per seguir avançant en la 
recerca sobre aquesta qüestió, és destacable que l’any 2005 es 
va publicar l’ European Typology on Homelessness and Housing 
Exclusion (ETHOS) (Edgar i Meert, 2005) que va permetre 
conceptualitzar d’una forma més acurada el sensellarisme i 
dissenyar anàlisi comparatives de dades i polítiques (Culhane i 
Byrne, 2010). Darrera aquesta conceptualització hi ha la idea 
que una llar és més que un habitatge en el seu sentit físic. Una 
llar ha de ser un espai que ha de permetre la protecció, la 
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seguretat, el benestar i la satisfacció de les necessitats 
humanes de les persones que hi viuen i que, per tant, ha de ser 
un instrument per aconseguir un projecte de realització 
personal (Fernández, 2015 ). Per tant, les persones sense llar 
no són només les sense sostre, sinó també les que no tenen un 
habitatge propi (viuen en allotjaments, centres residencials, 
etc), viuen en una habitatge insegur (viuen sota amenaça de 
desnonament, viuen amb una situació de violència masclista, 
etc.) i viuen en un habitatge inadequat (habitatge massificat, 
amb estructures temporals, etc.). En aquest sentit, la tipologia 
ETHOS va possibilitar que es visibilitzés la situació de les dones 
sense llar perquè va incloure com a factor d’exclusió residencial 
les situacions de violència masclista en l’àmbit domèstic 
(Baptista, 2010). Així, en la recerca sobre les persones sense 
llar falta entrar en profunditat en com les situacions de violència 
masclista han de ser considerades en si situacions de 
sensellarisme i com augmenten les possibilitats de quedar 
sense espai residencial propi.  

D’altra banda, és en el marc dels processos de 
despossessió que hem de comprendre els processos d’exclusió 
social i la realitat de les persones sense sostre. Així, doncs, lluny  
que la problemàtica de les persones sense llar s’hagi considerat 
una qüestió lligada als canvis en el mercat de treball, en el 
mercat de l’habitatge, el funcionament i retallades del sistema 
de protecció, a més a més, dels problemes d’intervenció 
institucional, a qüestions relacionals (com la violència masclista 
o intrafamiliar) i personals, la visió social hegemònica sobre les 
persones sense llar i la política pública, que s’ha desenvolupat 
durant dècades, ha estat impregnada per una visió explicativa, 
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de la situació d’aquestes persones, basada en qüestions 
individuals i no estructurals (Fernández, 2016). 

La política d’habitatge, a l’Espanya, que ha suposat la 
liberalització del lloguer, que ha incentivat la compra i que ha 
suposat un parc d’habitatge social absolutament insuficient, no 
ha estat un element central per explicar la situació de les 
persones sense sostre. Així el relat social predominant ha estat 
que una “persona normal” era molt difícil que acabés vivint al 
carrer (Sales, 2013). Mentre, que de manera contrària, la 
realitat de la crisi hipotecària i les investigacions i el treball dut 
a terme en aquesta matèria, ha anat demostrant que els factors 
explicatius de perquè hi ha persones que viuen al carrer són 
diversos i que tots ells tenen a veure amb factors estructurals 
més complexos (Fernández, 2016). Per tant, els processos 
d’exclusió social han estat causa i conseqüència de les 
situacions d’exclusió residencial. Les barreres d’accés a 
l’habitatge digne durant la vida d’una persona és un factor 
acumulatiu d’altres elements que poden generar processos 
d’exclusió social (Sales et al., 2015). 

3.2. BREU RECORREGUT A LES POLÍTIQUES 

D’HABITATGE A ESPANYA 

Els problemes d’habitatge a Espanya no són un fenomen 
nou fruit de la bombolla immobiliària o la crisi, si no que són el 
resultat de les polítiques d’habitatge implementades durant els 
darrers anys (Fundación Foessa, 2013) i caracteritzades per 
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l’impuls, des de després de la Guerra Civil fins als nostres dies, 
de l’habitatge en propietat (Leal, 2005).  

Durant l’etapa coneguda com a autarquia del 
franquisme, des de després de la Guerra Civil fins 
aproximadament l’any 1955, la població espanyola vivia 
penúries i tenia un gran problema per accedir a un habitatge. 
No obstant, i degut a la falta de capacitat adquisitiva de la 
població, no hi va haver construcció d’habitatges (Capel, 1983). 

És a partir del 1956, amb la nova llei del sòl i les seves 
reformes, que s’inicia una política d’habitatge acompanyada 
d’una política urbanística. L’habitatge, juntament amb el 
turisme i la industria automobilista, van ser els sectors punters 
en el franquisme. Aquests eren sectors estratègics sobre els 
quals aconseguir rendibilitat. Així, tot i que es va desenvolupar 
una política d’habitatge, no anava adreçada a les persones mes 
vulnerables, si no a aquelles que podien fer front al pagament 
de les hipoteques, com a via per augmentar beneficis a la 
industria de la construcció, els sectors financers emergents i la 
construcció, els propietaris de sòl i afavorir així l’especulació 
urbanística com a mode d’acumulació de capital de les classes 
benestants (Betrán, 2002). Paulatinament i especialment a 
partir dels anys 60 es va anar destruint el lloguer com a 
alternativa –que representava el 50% l’any 1960– i incentivant 
la compra massiva d’habitatges a partir de polítiques d’ajuda a 
l’accés a l’habitatge en propietat (Leal, 2005).  

La llei de propietat horitzontal de 1961 es va promulgar 
en un context d’èxode rural cap a les ciutats i va provocar que 
les àrees urbanes canviessin de manera espectacular. Es van 
promoure habitatges barats, es van introduir incentius a la nova 



 

 99 

construcció (i no a la rehabilitació) i es va crear un mercat 
expansiu liberalitzat d’habitatges en propietat, recolzat per la 
liberalització dels crèdits hipotecaris i per polítiques 
urbanístiques fortament expansives, factors que van erigir a la 
construcció com a sector bàsic de l’economia, a l’hora que 
limitava l’atur de les classes obreres per la gran oferta 
d’ocupació en aquest sector (Betrán, 2002). Així, la 
generalització de l’habitatge en propietat i la consolidació d’un 
fort sector de la construcció van ser les bases del creixement de 
les ciutats des d’aleshores. 

En aquest període, els promotors i els propietaris del sòl 
vivien una època d’enriquiment. Les ajudes a promotors van 
transformar una demanda insolvent (la ciutadania no tenia 
recursos per pagar el que costaven els habitatges) en solvent 
(ja que els promotors reduïen, amb les ajudes, els preus dels 
habitatges). Així, es va anar engrossint el sector de la 
construcció, que va assolir una sobredimensionament respecte 
a altres països d’Europa (Betrán, 2002). 

No obstant, i a partir dels anys 1970, la població 
espanyola havia anat augmentant els seus nivells de renta i 
benestar, de manera que cada cop era menys rendible per als 
promotors invertir en habitatge públic, ja que obtenien més 
guanys de la promoció d’habitatge d’iniciativa privada. En 
aquest context, els antics propietaris urbans van comprar noves 
residències com a símbol d’estatus, de manera que els seus 
habitatges antics, més vells, van ser comprats per persones 
amb menys poder adquisitiu que, a la vegada, deixaven lliures 
altres habitatges que també ocupaven persones amb menys 
recursos. Així, durant aquest període es va produir una gran 
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construcció a costa d’habitatges abandonats i una devaluació 
social de l’espai urbà, ja que la rehabilitació mai ha estat un 
objectiu de la política d’habitatge espanyola (Betrán, 2002). De 
fet, una de les característiques del model residencial espanyol, 
a part de l’alta taxa de propietaris, és l’existència d’un gran 
stock d’habitatges (R. Rodríguez i Espinoza, 2017).  

A partir del 1975, doncs, es produeix un segona etapa 
en la política d’habitatge espanyola, caracteritzada ja no pel 
foment de la construcció en zones urbanes, on ja abundaven 
els propietaris, si no en les perifèries de les ciutats. La nova llei 
del sòl va anar encaminada a la liberalització del sòl en mans 
privades, fet que va provocar l’enriquiment dels seus 
propietaris. L’objectiu de la nova llei era urbanitzar el màxim 
possible i, de fet, entre el 1985 i el 2000 es va urbanitzar més 
sòl que en tota la història anterior a Espanya, sense que el 
creixement demogràfic en sustentés la necessitat (Betrán, 
2002). D’altra banda, en aquests processos de migracions de 
les zones rurals a les ciutats es va aguditzar  el problema de 
l’habitatge, que es va focalitzar en les grans ciutats, segmentant 
l’espai (Castells, 1981). 

Fins meitat dels anys setanta, en un context d'escassetat 
de recursos financers, el sistema financer a Espanya va estar 
completament regulat pel el Banc d'Espanya, i els habitatges es 
finançaven a través de finançament privilegiat. El finançament 
hipotecari estava sota la responsabilitat del Banc Hipotecari i de 
les caixes d'estalvi. La banca privada no estava exclosa, però es 
dedicava majoritàriament al finançament a curt termini (Alberdi 
i Levenfeld, 1996). La liberalització del sistema financer va 
possibilitar la participació de bancs comercials 
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La liberalització del sòl va anar acompanyada de la 
liberalització del sector financer –abans els crèdits hipotecaris 
només estaven en mans del Banc d’Espanya i petits 
prestamistes– i les ajudes indirectes a la compra d’habitatges, 
en un context europeu en el que a diferència d’Espanya 
abundaven les ajudes al lloguer (Pareja i Sánchez, 2012) per 
facilitar l’entrada en el mercat de l’habitatge, sobre tot dels més 
joves i dels més vulnerables.  

La segona llei del sòl, promulgada els anys 90, va tenir 
l’objectiu d’intervenir el sòl i augmentar l’edificació. Entre els 
anys 1987 i 1991 es va produir un boom immobiliari, en el què 
els antics propietaris venien els seus pisos i amb els diners 
obtinguts en compraven un altre de nou, de manera que l’esforç 
econòmic per comprar noves residències baixava 
considerablement.  

D’altra banda, la liberalització del sistema financer 
durant els anys 1980 i la introducció de mesures cautelars de 
disminució de riscos en el negoci bancari, va fer que els bancs 
entressin amb força en el mercat dels crèdits hipotecaris per a 
la compra d’habitatges, fins aleshores en mans de les caixes 
d’estalvis i institucions de crèdits estatals (Betrán, 2002). En 
aquest inici del període neoliberal, les entitats financeres van 
anar incrementant la seva hegemonia i els propietaris del sòl 
van ser desplaçats pels promotors, gràcies a les polítiques 
urbanístiques de liberalització del sòl (Vives i Rullan, 2014).  

En aquest context, a més, el conegut com a decret Boyer, 
promulgat el 1985, va liberalitzar el mercat del lloguer i va 
posar fi a la pròrroga forçosa dels contractes d’arrendament 
amb rentes antigues, el que va fer menys atractiu el lloguer. 
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Això va augmentar la inestabilitat residencial de les classes 
baixes, ja que havien de pactar la renta cada any (Rolnik, 2013) 
i les va empènyer cap a la compra, aguditzant el problema de 
l’habitatge degut a la distància entre els preus de l’habitatge i 
els salaris de les persones més vulnerables durant les 
bombolles immobiliàries (Cortés, 1992). Així, el problema de 
l’habitatge que es desenvolupa des dels anys 90 fins als 
nostres dies coincideix amb l’auge del sector immobiliari privat, 
que ha generat enormes plusvàlues (Naredo, 1988). 

Per tot això el sistema d’habitatge a Espanya és 
significativament diferent d’altres països d’Europa, 
especialment pel que fa al desequilibri en la tinença, la quasi 
inexistència d’habitatge públic o un sector immobiliari que té un 
paper molt rellevant en el creixement econòmic, entre d’altres 
factors (Pareja i Sánchez, 2012).  

En primer lloc, i pel que fa a la tinença d’habitatges, el 
77,8% de la població eren propietaris l’any 2016, mentre que la 
mitjana europea es va situar en el 69,2%. I és que les ajudes a 
la compra, tan presents a Espanya, han estat una anomalia a 
Europa.  D’altra banda, l’ajuda familiar, en un context 
d’absència de polítiques d’habitatge generalitzada, és una clau 
per accedir a un habitatge en el model espanyol. Si s’observa el 
gràfic següent, veiem que, després dels països de l’antiga URSS 
–en què l’accés a l’habitatge estava mediat per una intensa 
estatalització– els països del sud d’Europa són els que registren 
una taxa més elevada d’habitatges en propietat. D’aquesta 
manera, en els Estats del Benestar familiaristes (Esping-
Andersen, 1993; L. Moreno, 2001, 2002), com Espanya, Itàlia, 
Grècia i Portugal, la família té un paper indispensable com a 
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proveïdores de benestar i protecció intergeneracional que a 
més és molt intens pel que a l’habitatge (Schwartz i Seabrooke, 
2008). A més a més, a Espanya, la inversió en habitatge ha 
funcionat com una acumulació de capital a escala familiar 
(Betrán, 2002). 

Gràfic 19. Propietaris d’habitatges a Europa (%) (2016) 

 
Font: Housing Statistics (Eurostat, 2018a) 
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En segon lloc, Espanya compta amb un parc quasi 
inexistent d’habitatge públic. D’una banda, s’ha dedicat molt 
poc a la seva construcció i, de l’altra, l’habitatge social per 
compra ha propiciat que la inversió pública hagi acabat en 
mans privades i que l’Estat no compti amb un parc públic 
d’habitatges. Com veiem en el següent gràfic, les qualificacions 
d’habitatge protegit a Espanya ha anat disminuint amb els anys, 
i  ha sofert grans davallades a més en els períodes de crisi. 

Gràfic 20. Qualificacions d’habitatge protegit a Espanya 
(plans estatals i plans autonòmics) 1991-2018 

 
Font: Vivienda y rehabilitación protegidas (Ministerio de Fomento, 2019) 
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mitjançant ajudes directes i indirectes als promotors. Per 
exemple, entre 1998 i 2007, la contribució directa de la 
construcció al creixement econòmic espanyol va ser, de mitjana, 
superior al 20% (Doménech, 2011). 

3.3. HABITATGE I CAPITALISME: UNA RELACIÓ 

ESTRETA 

Com s’ha vist, una de les conseqüències més notòries de 
la crisi financera global a l’Estat espanyol ha estat l’augment de 
les execucions hipotecàries i, per tant, la pèrdua d’habitatges 
d’una part de la població. Situem el problema generalitzat de 
l’accés a l’habitatge o la seva pèrdua, a Espanya, com un fet 
relativament recent, fruit de l’impacte de la crisi en el model 
productiu i, més específicament, en el sobredimensionat sector 
de la construcció i del sector immobiliari. No obstant, com hem 
vist, a més de la crisi hi ha altres causes que es remunten a la 
desregulació financera i a les polítiques neoliberals iniciades en 
els anys setanta i vuitanta del segle passat.   

A més llarg termini, el problema de l’habitatge sorgeix 
amb el capitalisme industrial en els segles XVIII i XIX. Vincular el 
problema de l’habitatge amb un marc més ampli del 
capitalisme permet abordar aquest  problema particular des 
d’una mirada global, per així identificar alguns trets que d’altra 
manera queden invisibilitzats (Cortés, 1995). 

El problema de l’habitatge en les societats europees dels 
segles XVIII i principis del XIX es manifesta al mateix temps que 
tenen llocs els processos d’industrialització inicials en el 
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capitalisme. Aquest problema sorgeix a través d’un doble 
procés: d’una banda, les crisis de les societats tradicionals 
rurals i els seus modes de producció i, de l’altra, la urgència de 
la necessitat de mà d’obra abundant i barata, poc 
especialitzada, capaç d’incorporar-se a les fàbriques en aquesta 
primera etapa de la Primera Revolució Industrial (Cortés, 1995).  

En aquest període, grans masses de treballadors es van 
desplaçar a les ciutats provinents de zones rurals, amb la 
conseqüent necessitat d’allotjament. Així, la mercantilització de 
l’habitatge va anar de la ma de l’avenç de la industrialització i 
es va convertir, en poc temps, en un dels vehicles més eficaços 
del sistema per assegurar l’acumulació de capital (Cortés, 
1995): 

“La ciudad se convirtió en objeto de negocios y en fuente de 
obtención de beneficios. La extensión del modo de 
producción capitalista lleva consigo la conversión de la 
vivienda en mercancía y la destrucción de las relaciones de 
propiedad de carácter precapitalista” (Capel, 1983, p. 21)  

Així, l’acumulació del capital mitjançant l’habitatge està 
estretament lligada amb la qüestió urbana (Castells, 1981; 
Harvey, 1977). No es pot parlar d’habitatge sense considerar la 
crisis permanent que el seu consum ha plantejat a la classe 
treballadora, així com la importància que té l’habitatge en la 
reproducció del capital. En aquest sentit, el capital ha intentat 
aconseguir una intervenció de l’Estat per assegurar l’habitatge 
per la força de treball necessària en els llocs de concentració de 
l’activitat productiva, així com les reivindicacions de la classe 
treballadora, el que ha portat als Estats a intervenir, fins i tot en 
les economies més liberals, en la producció d’habitatges (Leal, 
1979). 
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3.3.1. L’habitatge i la financiarització 

En la crisi actual, el problema de l’habitatge també està 
íntimament relacionat amb el sistema capitalista i, més 
concretament, amb la seva versió neoliberal i la consegüent 
financiarització. De fet, la crisi actual ha posat de relleu el rol 
estratègic que juga el sector immobiliari entre el sector financer 
i l’economia real (Daher, 2013) i hi ha un cert consens en 
assenyalar com a data d’inici de la crisi el dia que Lehman 
Brothers, entitat creditícia, va fer fallida, després d’iniciada la 
fallida de les hipoteques subprime i com a conseqüència dels 
seus efectes. 

Anys abans, el 2002, Georg Bush, aleshores President 
dels Estats Units, va voler incentivar entre els nord-americans 
l’adquisició d’habitatges en propietat, com a part del somni 
americà, promovent els crèdits per part d’entitats privades a les 
persones amb rendes baixes (Zandi, 2009). El 18 de Juny de 
2002 va fer les següents declaracions al Congrés dels Estats 
Units: 

“But I believe owning something is a part of the American 
Dream, as well. I believe when somebody owns their own 
home, they're realizing the American Dream. They can say 
it's my home, it's nobody else's home. […] The goal is, 
everybody who wants to own a home has got a shot at doing 
so. The problem is we have what we call a homeownership 
gap in America. Three-quarters of Anglos own their homes, 
and yet less than 50 percent of African Americans and 
Hispanics own homes. That ownership gap signals that 
something might be wrong in the land of plenty. And we 
need to do something about it. […] So I've set this goal for 
the country. We want 5.5 million more homeowners by 2010 
-- million more minority homeowners by 2010. Five-and-a-
half million families by 2010 will own a home. That is our 
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goal. It is a realistic goal. But it's going to mean we're going 
to have to work hard to achieve the goal, all of us. And by all 
of us, I mean not only the federal government, but the 
private sector, as well. […] And so, therefore, I've called -- 
yesterday, I called upon the private sector to help us and 
help the home buyers. We need more capital in the private 
markets for first-time, low-income buyers”. (The White 
House. President George W. Bush, 2002) 

 

 La Reserva Federal va abaixar els tipus d’interès per 
incentivar el crèdit, i la maquinària financera es va activar. Es 
van concedir crèdits a persones amb un alt grau de possibilitats 
d’impagament, en el que es coneix com a hipoteques subprime 
i que estan en l’origen més aparent de la crisi de 2008.  

Però les causes més profundes de la crisi s’han de 
buscar en la forta desregulació de la banca que s’estava 
produint des de la dècada dels anys 90, que va anar 
multiplicant els factors d’inestabilitat, primer, en els sectors 
financers i, d’allí, en el conjunt de l’economia (Aalbers, 2009; 
Torres, 2009). I és que les finances van anar expandint-se i 
complexitzant-se, de manera que cada vegada era un sector 
menys transparent i van sortir mercats a l’ombra sense cap 
tipus de regulació (Fernandez i Aalbers, 2016; I. López i 
Rodríguez, 2010). Aquest domini de les finances i la falta de 
control, unit a un afany per augmentar els guanys van provocar 
que s’oferissin hipoteques a les persones més vulnerables, va 
generar la venta de productes financers amb molt de risc que 
estaven formats en part per paquets d’ hipoteques subprime.  

I és que l’habitatge i tot el que es deriva de la seva 
mercantilització –com el deute,  les hipoteques i els derivats 
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financers– han estat dels productes amb més rendibilitat de les 
darreres dècades. En el cas espanyol, per exemple, el 
creixement econòmic s’havia impulsat des del sector 
immobiliari. Aquest sector opera recolzant-se en l’expansió del 
deute, i les bombolles immobiliàries estatunidenca i espanyola, 
entre d’altres, han posat de relleu l’excessiu pes del sector 
immobiliari en els actius financers de la banca i en les 
economies nacionals en general (Torres, 2012).  

Així, tot i que es considera que la crisis espanyola es va 
iniciar amb la estatunidenca, el cert és que té les seves arrels 
en la fi de la bombolla immobiliària (Tapia, 2009) i es va veure 
agreujada per la impossibilitat de reajustar els problemes 
interns de sobreendeutament recorrent, com anteriorment, al 
mercat internacional (Torres, 2012). 

La crisi financera i el problema conseqüent del deute 
extern va provocar la pujada dels tipus d’interès, i per tant el tall 
del crèdit, aspecte clau en el sector immobiliari i de la 
construcció. La dependència productiva respecte d’un sector en 
caiguda lliure va fer augmentar l’atur de manera vertiginosa.  

El mecanisme d’acumulació per despossessió (Harvey, 
2004b) en l’habitatge, en l’actualitat, es produeix a partir del 
procés de titulatizació hipotecària, del qual els desnonaments 
en són clar reflex però, a mes, s’està aguditzant degut a noves 
estratègies, com la privatització dels habitatges de protecció 
oficial, o l’entrada en escena de fons d’inversió per a habitatges 
de lloguer (les SOCIMIs) que estan organitzant nous 
mecanismes per a que l’habitatge no deixi de ser una font 
d’acumulació de capital (Vives i Rullan, 2014). 
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3.4. SÍNTESIS DEL CAPÍTOL 

La crisi espanyola es va materialitzar en altes taxes 
d’atur, retallades socials i desnonaments. Durant aquest 
període la població espanyola ha vist disminuir la seva capacitat 
adquisitiva i el seu benestar, mentre que s’han ampliat les 
taxes d’exclusió social i les desigualtats entre els persones més 
riques i les pobres. 

Si la capacitat per adquirir un habitatge depèn de la 
posició social que ocupa cada persona (Alaguero i Beño, 2013), 
és obvi que en el context de crisi ha augmentat el nombre de 
persones a les què els hi resulta difícil accedir a un habitatge o 
s’han vist privades d’aquest. Ens trobem per tant en un procés 
d’ascensió de la vulnerabilitat” (Castel, 1995). 

En la immensa majoria de països del món el sistema 
d’accés a l’habitatge s’efectua mitjançant el mercat. Per fer-ho, 
es necessita transformar l’habitatge en mercaderia, procés que 
es va produir en la formació de les relacions de producció 
capitalistes (Jesús Leal, 1979a). De fet, l’habitatge té molta 
importància en el procés de reproducció del capital en el 
capitalisme. En l’etapa actual del neoliberalisme financer, 
aquest juga un rol estratègic en el sector financer, i està en la 
base de molts processos d’acumulació per despossessió 
(Harvey, 2004b). I és que l’accés a l’habitatge es crea sobre les 
bases de models matemàtics del risc on la vida de les persones 
no importa res i on el dret social a l’habitatge és artificialment 
subordinat al dret privat de treure’n profit (Marazzi, 2007).  

Entendre l’habitatge com a mercaderia ens remet al seu 
valor de canvi. De manera molt sintètica, per Marx (1979), en el 
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capitalisme, moltes construccions socials es van transformar en 
mercaderies. En ser transformades en mercaderies, el seu 
objectiu es ser intercanviades en el mercat. És a dir, el valor de 
canvi fa referència a la dimensió quantitativa de les 
mercaderies, dimensió que és el resultat del valor del treball i 
els recursos necessaris per crear-les (Flores, 2013). En el cas 
de l’habitatge, el valor de canvi de l’habitatge es forma a través 
d’un procés de promoció, construcció i venta, en el què van 
participant una gran varietat d’agents especialitzats (Cortés, 
1995). D’altra banda, la possibilitat d’utilitzar l’habitatge com 
inversió procedeix en gran mesura de les característiques 
específiques que té aquest bé quan es produeix com a simple 
mercaderia. Així, l’especulació en l’habitatge i tots els derivats 
financers dels deutes i les hipoteques, que estan en la base de 
la crisi actual, són uns dels productes d’entendre l’habitatge 
com a valor de canvi.  

La paradoxa espanyola es que es van construir més 
habitatges de les que es necessitaven, i els que les 
necessitaven no podien accedir a elles (Alvarez, 2012). Abans 
de que es produïssin les xifres esgarrifadores de 
desnonaments, plataformes com V de Vivienda amb campanyes 
com No vas a tener una casa en tu puta vida ja alertaven de les 
dificultats de la població per accedir a un habitatge, 
especialment entre el jovent. I és que moltes compres 
d’habitatges tenien al darrere finalitats especulatives o 
d’inversió o, dit d’una altra manera, la mercaderia habitatge va 
veure relegat el seu valor d’us (habitatge com espai d’intimitat i 
benestar) a favor del seu valor de canvi (habitatge com a actiu 
d’inversió i especulació).  
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D’altra banda, no es pot analitzar el problema present de 
l’habitatge a Espanya sense tenir en compte les peculiaritats 
que aquest mercat té en l’economia nacional. 

L’Estat espanyol ha tingut, en relació a altres països, una 
propensió cap a la promoció privada d’habitatges per a la seva 
venta  que és el resultat de l’impuls del sector de la construcció 
com a motor de l’economia espanyola des del franquisme 
(Betrán, 2002). D’altra banda, el problema de l’habitatge que 
s’inicia des dels anys 90 fins als nostres dies coincideix amb 
l’auge del sector immobiliari privat i el sector financer 
hipotecari, que han generat enormes plusvàlues (Naredo, 
1988). 

Així, l’habitatge, entès com un bé d’inversió, permet 
obtenir plusvàlues en les etapes d’expansió del sector 
immobiliari (Pérez, Rodriguez, i Blanco, 2011), mentre que les 
persones amb menys recursos veuen restringida l’accés a 
l’habitatge per l’alça de preus (Cortés, 1992). 

Per tot això el sistema d’habitatge a Espanya és 
significativament diferent d’altres països d’Europa, 
especialment pel que fa al desequilibri en la tinença, la quasi 
inexistència d’habitatge públic o un sector immobiliari del que 
depèn el creixement de l’economia, entre d’altres (Pareja i 
Sánchez, 2012).  

En aquest context, i degut a la falta d’habitatge social i 
de polítiques de lloguer i degut a que el sector immobiliari està 
incentivat per les enormes plusvàlues dels agents que operen 
en el sector, la societat espanyola s’ha vist empesa a hipotecar-
se com a única via per accedir a un habitatge. L’endeutament 
de la població per tal d’accedir a un habitatge ha tingut, doncs, 
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causes estructurals, però són les pròpies víctimes les que són 
assenyalades com a culpables de la pròpia situació (Sabaté, 
2014), fet que dificulta l’articulació d’estratègies col·lectives per 
resoldre aquest greu problema social (Alaguero i Beño, 2013).
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4 

LA MIRADA SOCIAL I POLÍTICA AL 

PROBLEMA DE L’HABITATGE 

 
“[...] un hogar no es ciertamente una realidad objetiva. Por el 
contrario, es una serie de sensaciones lo que me hace 
sentirme hogareñamente vinculado a un lugar [...] porque en 
él, y sobretodo en mi casa, he tenido experiencias 
interhumanas que han determinado mi vida [...]. En mi 
opinión, son las relaciones humanas vinculadas con un 
lugar las que producen ese ascenso de categoría” 
(Mitscherlich (1964:134), citat a Cortés (1995:41)) 
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Introducció 

L’habitatge és un concepte multidimensional. L’estudi de 
l’habitatge es pot abordar des de la seva dimensió material, que 
fa referència a la seva construcció i arquitectura, la dimensió 
econòmica, en quant a bé de consum, o la seva dimensió social 
i política, entre d’altres.  

Des de la seva dimensió social l’habitatge té una utilitat 
fonamental per les persones. És cert que no està al mateix 
nivell que l’aigua o l’aire, sense els quals no és possible viure, 
però és un bé necessari en el sentit que juga un paper 
fonamental en les societats actuals (Cortés, 1995). Considerar 
l’habitatge com un bé social ens remet al seu valor d’ús, entès 
com la utilitat d’una cosa o un objecte, i que serveix per cobrir 
necessitats de les persones (Flores, 2013). De fet, l’important 
paper de l’habitatge com a valor de canvi en les societats 
capitalistes només s’entén des de la importància que 
l’habitatge té en les societats (J. Carrasco i Andrés, 2003): 

“La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Pero 
esta utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que 
está condicionado por las cualidades materiales de la 
mercancía y que no puede existir sin ellas. Lo que constituye 
un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de la 
mercancía misma… Y este carácter de la mercancía no 
depende de que la apropiación de sus cualidades útiles 
cuesten al hombre poco o mucho trabajo. Los valores de uso 
forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que 
sea la forma social de ésta. En el tipo de sociedad que nos 
proponemos estudiar, los valores de uso son, además, el 
soporte material del valor de cambio” (Marx, 1979, p. 4) 
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Així, més enllà de la seva dimensió material i econòmica, 
més enllà del seu valor de canvi, l’habitatge té un important 
component social: 

"When households consume 'housing,' they purchase or rent 
more than the dwelling unit and its characteristics; they are 
also concerned with such diverse factors as health, security, 
privacy, neighbourhood and social relations, status, 
community facilities and services, access to jobs, and 
control over the environment”(Pynoos, Schafer, i Hartman, 
1973, p. 1)  

En aquest capítol tractem quin és el resultat d’analitzar 
l’habitatge des de la seva dimensió social. L’important funció 
social de l’habitatge porta a que sigui objecte dels moviments 
socials, moviments, d’altra banda, que tenen unes 
característiques diferenciades d’altres èpoques en el 
capitalisme neoliberal. Per últim, analitzem diverses teories 
d’anàlisi dels moviments socials, per entendre les aportacions 
que poden fer al problema de l’habitatge. 

4.1. LA PERSPECTIVA SOCIAL EN L’ESTUDI DE 

L’HABITATGE 

L’habitatge, degut a la seva funció social, està considerat 
un dels drets socials fonamentals. D’altra banda, en ell es on 
tenen lloc les tasques reproductives i domèstiques, i és el lloc 
on es funden les famílies, estructura social bàsica en les 
nostres societats. A més, aquestes llars s’inscriuen en un barri, 
un poble o una ciutat, pel qual formen part d’un context 
comunitari més ampli. En definitiva, la mirada social al 
problema de l’habitatge implica parar atenció a tots aquests 
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processos que s’inscriuen en l’àmbit de la llar i de la comunitat, 
així com de quina manera els nostres societats aborden 
l’habitatge tenint en compte el seu valor d’ús. 

4.1.1. L’habitatge com a dret social 

Els drets socials són considerats com drets a prestacions 
de béns o serveis amb l’objectiu de satisfer les necessitats 
bàsiques que permetin les persones desenvolupar els seus 
plans de vida (Pisarello, 2001). Els drets socials es diferencien 
d’altres drets fonamentals, com el dret a la llibertat o a la vaga 
presents en molts països. En aquest sentit, els drets socials són 
part fonamental del desenvolupament dels Estats del Benestar 
(González, 2013). 

El dret a l’habitatge queda recollit en l’article 25.1 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948:  

“Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a 
ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment 
quant a alimentació́, vestir, habitatge, assistència mèdica i 

als serveis socials necessaris; també́ té dret a la seguretat 
en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra 
manca de mitjans de subsistència independent de la seva 
voluntat” (Nacions Unides, 1948) 

També en l’article 11 del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) de 1966: 

“Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de 
tothom a un nivell de vida adequat per a ell i per a la seva 
família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge. I una 
millora contínua de condicions d'existència. Els Estats part 
hauran d'adoptar mesures adequades que assegurin 
l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest efecte la 
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importància essencial de la cooperació internacional basada 
en el lliure consentiment” (Nacions Unides, 1966) 

Quant a la Constitució espanyola de 1978, el dret a 
l’habitatge es regula en el seu article 47: 

“Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne 
i adequat” (Constitució espanyola, 1978) 

No obstant, es regula en el capítol dedicat als principis 
rectors de la política social i econòmica i no al de drets 
fonamentals, de manera que per la seva naturalesa jurídica 
aquest dret no té conseqüències pràctiques ja que no es pot 
exigir el seu acompliment en els tribunals. Mentre que un 
principi rector és un límit negatiu per a la llei, un dret subjectiu 
manifesta un contingut objectiu que la ciutadania pot exigir (F. 
López, 2014). A més a més, els drets recollits a la Constitució 
no es despleguen amb la mateixa eficàcia i efectivitat, fins i tot 
en èpoques de bonança econòmica (Sánchez Medero i 
Tamboleo García, 2013) 

D’altra banda, tant en la Constitució espanyola, com en 
el dret internacional, es menciona els conceptes habitatge 
adequat, habitatge digne o nivell de vida adequat (Pisarello, 
2001).  A què fan referència? Ferrando (1992) fa notar que 
aplicar el terme adequat a l’habitatge significa inserir-lo en 
l’entorn físic, social, cultural i històric en el què es situa, és a 
dir, que el què és adequat en una determinada societat o 
moment pot no ser-ho en altres circumstàncies. Cortés (1995) 
també assenyala que el concepte d’habitatge només es pot 
definir si es conceptualitza en la realitat històrica i social a la 
que s’inscriu. Segons el Comitè DESC, que és l’òrgan encarregat 
de supervisar el compliment del PIDESC, un habitatge adequat 
hauria d’incloure, almenys, un règim segur de tinença; la 
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disposició de serveis, materials, facilitats i infraestructures 
suficients; despeses suportables; condicions adequades 
d’habitabilitat i accessibilitat física; una ubicació raonable; o 
l’adequació, en general, de l’habitatge a les necessitats 
culturals dels seus destinataris (observació general núm. 4) 
(Pisarello, 2009). En canvi, el terme digne fa més referència a 
“una certa privacitat –intimitat- i equipaments elementals” 
(Ferrando, 1992:306). 

En definitiva, l’habitatge és considerat un element 
indispensable per a la inclusió social i la vida digna. Vincular 
l’habitatge amb els drets humans significaria que aquest 
s’hauria de garantir a tota la població, independentment dels 
seus ingressos o recursos econòmics (Matulic, 2013). En el cas 
espanyol, la falta de polítiques per tal de proporcionar un 
habitatge digne i adequat per la majoria de la població explica 
que aquesta necessitat es cobreixi, principalment, des del 
sector privat (Stephens i Fitzpatrick, 2007), el qual contribueix a 
les desigualtats, ja que construeix habitatges en funció de la 
posició que ocupen les persones en l’estructura social. Així, 
alguns autors consideren l’habitatge com el pilar fluix de l’Estat 
del Benestar (Torgersen, 1987) ja que no es considerat un 
element bàsic com la sanitat o l’educació (Tello, 2012). 

4.1.2. L’habitatge com a espai de reproducció 
social 

Si l’habitatge es considera un dret social és perquè 
representa un dels eixos més importants de desenvolupament 
personal i familiar (Pareja i Sánchez, 2012). L’habitatge és, com 
hem dit, l’espai on es crea i es desenvolupa la família, que és 
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una de les estructures socials elementals i també l’espai on 
vivim una porció considerable de la vida quotidiana (Leal, 
1979). Però, a més, l’habitatge té altres sentits socials més 
enllà de la família: permet a les persones ser localitzades, tenir 
un lloc on descansar, on acudir, on guardar les coses (Cortés, 
1995). 

Així, l’habitatge és l’espai de reproducció social, entès 
aquest com l’espai on es desenvolupen les formes 
d’aprovisionament, d’atenció i d’interacció que produeixen i 
sostenen els vincles socials (Fraser, 2014b). La reproducció 
social en la llar té, a més de la seva dimensió social, una 
dimensió simbòlica i una de material.  

En el sentit simbòlic, és on es produeix la interacció 
entre la família i es creen els significants de la quotidianitat. En 
l’habitatge es produeix una apropiació subjectiva de l’espai 
(Leal, 1979) amb la qual es dóna el trànsit entre l’habitatge a la 
llar. Una llar es un cosmos, no és el mateix que un habitatge, ja 
que en realitat el que defineix una llar són un conjunt de 
relacions socials i activitats (Cortés, 1995). D’altra banda, pel 
que fa a la dimensió material de la reproducció social, 
l’habitatge és l’espai de producció i consum del treball domèstic 
i també on es reprodueix la lògica de desigualtats en la 
distribució de recursos materials.  

D’aquesta manera, i degut l’important paper que té 
l’habitatge, en quant a llar, en la reproducció social, els 
problemes de l’habitatge afecten  les condicions de vida i de 
salut, però també als cicles vitals i a les estratègies familiars 
(Fundación Foessa, 2013). 
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4.1.3. L’habitatge en el seu context: la comunitat  

D’altra banda, i més enllà de les relacions concretes que 
es creen en el sí de la llar, aquesta també és un element decisiu 
en la integració i cohesió social dels barris i ciutats (Pareja i 
Sánchez, 2012). Tot habitatge és un espai, particular i específic, 
que es troba insert en un context més general format pel veïnat, 
el poble o ciutat, el país i una civilització (Cortés, 1995). És a 
dir, l’habitatge també té una dimensió comunitària, en el sentit 
que l’urbanisme modern és un instrument econòmic, polític i 
ideològic de reproducció de les relacions socials (E. Martínez, 
2014). 

Per Harvey (2012) els drets humans s’acostumen a 
formular en termes individuals i basats en la propietat, i no 
qüestionen la lògica del mercat liberal i neoliberal hegemònics, 
ni els tipus liberals de legalitat i acció estatal. De fet, és en 
l’àmbit urbà on es produeixen els processos d’expulsió que són 
un dels trets distintius del capitalisme contemporani (Sassen, 
2014). I és que la urbanització ha estat sempre relacionada 
amb la divisió de classes i amb l’extracció d’excedent: 

 “No puede sorprendernos que la curva logística del 
crecimiento con el tiempo del producto capitalista sea 
prácticamente idéntica a la de la urbanización de la 
población mundial” (Harvey, 2012:22). 

No obstant, si l‘urbanisme es situa en el primer pla dels 
conflictes socials, del canvi social (Marcuse, 2011), de la divisió 
de classes i l’acumulació del capital (Harvey, 1977) també pot 
ser un punt de trobada comunitària i de reivindicació (Lefebvre, 
1968). En aquest sentit, la teoria del dret a la ciutat de Lefebvre 
reclama l’àmbit urbà com a espai de reivindicació i de lluita per 
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que les persones que hi habitin puguin configurar, fer i refer les 
ciutats, i fer-ho d’una manera fonamental i radical (Harvey, 
2012).  

El concepte de dret a la ciutat prové de l’urbanisme 
crític, i un dels seus principals difusors va ser Lefebvre amb 
l'obra Le droit à la ville (1968). Aquest assaig és alhora una 
queixa i una reivindicació per crear una vida urbana alternativa, 
menys alienada, en el què es reclama el dret dels seus 
habitants a construir, decidir i crear la ciutat, i fer d’aquesta un 
espai privilegiat de la lluita contra la mercantilització de la vida i 
la reproducció humana (Harvey, 2012). 

Lefebvre va encunyar el concepte de heterotopía per 
definir els espais socials que creen fronteres de possibilitat, on 
emergeix allò diferent. Aquestes pràctiques no sorgeixen 
necessàriament d’un pla conscient, si no del que les persones 
fan, senten, perceben i arriben a articular en la recerca de 
significat per a la vida quotidiana: 

“Tales practicas crean espacios heterotópicos en todas 
partes. No tenemos que esperar a que la gran revolución 
constituya esos espacios. La teoría de Lefebvre de un 
movimiento revolucionario es justamente la opuesta: lo 
espontaneo confluye en un momento de «irrupción» cuando 
diversos grupos heterópicos ven de repente, aunque solo 
sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción 
colectiva para crear alga radicalmente diferente (Harvey, 
2012:13) 

En definitiva, en l’àmbit urbà es on es produeixen i 
reprodueixen les desigualtats socials i l’acumulació del capital 
que té lloc en les societats capitalistes. Alhora però també 
poden ser un dels focus principals de lluita pel canvi social.  
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4.2. L’HABITATGE COM A CAMP DE REIVINDICACIÓ 

POLÍTICA 

El problema dels desnonaments i de l’escalada dels 
preus de l’habitatge a Espanya ha portat a l’emergència de tot 
un conjunt de pràctiques de supervivència, com compartir pis a 
edats molt avançades, viure en infrahabitatges o destinar la 
major part del salari a l’habitatge per continuar vivint on les 
persones han escollit (Cócola, 2016). I és que el problema de 
l’habitatge va més enllà d’un problema econòmic i financer, ja 
que afecta d’una forma molt íntima la vida de les persones.  

En el capítol anterior hem mostrat la relació entre el 
sector financer i el sector immobiliari, però no hem assenyalat 
un aspecte clau en aquesta relació: el deute. Graeber (2014) 
sosté que els deutes són una forma d’obtenir domini sobre la 
gent. La mercantilització de l’habitatge i el seu finançament 
mitjançant el deute a llarg termini són actualment una de les 
formes principals de domini. El deute com a mecanisme de 
sotmetiment de la població està, segons l’autor, en el centre de 
la globalització actual. Així, tot i que en els darrers trenta anys 
els salaris s’han estancat, s’ha mantingut la demanda 
d’habitatge mitjançant la injecció de deute al sistema, fins que 
aquest mecanisme ha esclatat amb la crisi financera actual. Les 
conseqüències les està vivint ara la població.  

Seguint amb Graeber, la quantificació que permet el 
deute, amb l’interès compost que la fa créixer de manera 
exponencial, condueix a una operativitat impersonal i aquesta, 
a la vegada, a la justificació social de situacions que d’altra 
manera serien injustificables, com fer fora d’una llar a una 
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família que s’ha vist privada de la possibilitat de fer front a les 
despeses.  

En aquest context va triomfar el discurs de la 
responsabilització individual dels subjectes per la impossibilitat 
de fer front al pagament del deute, com a part  dels discursos 
sobre l’adaptabilitat i el risc presents en el neoliberalisme. I és 
que la culpa i l’estigmatització són mecanismes molt presents 
en l’endeutament, o en els problemes per fer front a 
l’endeutament. Quan una persona es troba afectada viu 
sentiments de vergonya i culpa, i aquest no és el perfil de 
subjecte polític disposat a enfrontar-se pels seus drets (Mir 
Garcia, França, Macías, i Veciana, 2013) 

No obstant, degut a la importància que té l’habitatge en 
la configuració de la vida quotidiana i les comunitats, aquest és 
tema objectiu de moviments socials, reivindicacions i 
declaracions polítiques (Leal, 1979). De fet, en la crisi 
espanyola, els moviments socials per l’habitatge han estat una 
de les cares més visibles de la lluita política. En especial, 
destaca la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), creada 
el 2009 com a resposta a l’emergència habitacional plantejada 
per l’impagament de les hipoteques per part d’aquells sectors 
socials més afectats per la crisi i les retallades pressupostàries 
(Camacho, Díaz, Gadeo, Giné, i Lourés, 2015). Amb una 
trajectòria prèvia en defensa del dret a l’habitatge (Colau i 
Alemany, 2012), la PAH s’ha convertit en el moviment més 
potent en termes d’impacte en les estructures polítiques i 
econòmiques en la crisi espanyola, així com de presència en els 
mitjans de comunicació (Mangot, 2013). 
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Iniciatives com la PAH, i altres sorgides o amplificades en 
el context de crisi, han tingut l’objectiu de defensar el dret a 
l’habitatge i crear propostes, però també han anat construint 
noves formes d’entendre la ciutat, gestionar els espais i crear 
relacions basades en la solidaritat i l’ajuda mútua (J. Rodríguez i 
Salguero, 2016).  

4.2.1. Moviments socials en temps d’austeritat 

Les teories dels moviments socials s’han anat adaptant 
a l’emergència de noves estratègies de mobilitzacions 
ciutadanes, tenint en compte el moment històric i el context 
social en el què es produeixen.  

Per exemple, a principis dels anys 2000 van aparèixer 
grans moviments, com el que s’oposava a la Guerra de l’Irak o 
protestaven per les reunions d’organismes supranacionals, com 
l’FMI o l’Organització Mundial del Comerç, promotors de la 
globalització i la mercantilització. Aquests moviments, coneguts 
com a Moviments de Justícia Global, unien diversos moviments 
socials de base local en xarxes transnacionals al voltant de 
temes específics (Della Porta, 2015). Aquesta conjunció de 
diferents moviments també es coneix com a “moviment de 
moviments” i és un dels elements històrics més importants de 
principis del segle XXI (Cox i Nilsen, 2007). 

Aquesta necessitat d’adaptar les teories a les realitats 
concretes ha portat a Donatella Della Porta (2015) a estudiar 
diferents mobilitzacions que s’han produït amb la crisi que es va 
iniciar el 2008, com els Indignats a Espanya, Occupy Wall Street 
a Nova York, o les primaveres àrabs, com a moviments socials 
en temps de polítiques d’austeritat. 
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Per analitzar els moviments socials esmentats, sorgits 
amb la crisi de 2008, però arrelades més a llarg termini a les 
conseqüències neoliberalisme (Della Porta, 2015), es recupera 
el concepte de clivatge de classe (Lipset i Rokkan, 1967).  

La teoria del clivatge va ser desenvolupada per estudiar 
els mecanismes que organitzen els conflictes socials i originen 
els sistemes de partits. Lipset i Rokkan (1967) van establir 
quatre clivatges principals per a referir-se als orígens dels 
conflictes socials fonamentals en les societats de capitalisme 
industrial democràtic: (1) centre-perifèria, (2) estat-església, (3) 
interessos de la terra-interessos de la industria i (4) propietaris-
treballadors assalariats. Aquest últim és el “clivatge de classe”: 
indica una confrontació estructural entre la força de treball 
assalariada i els propietaris, característica de tota economia de 
mercat, divisió que es tradueix en conflictes sobre els salaris i 
els beneficis, les condicions de treball, la duració de la jornada, 
etc. (Salvador Aguilar, 2012).  

A partir de la teoria del clivatge de classe i de 
l’operacionalització de Bartolini i Mair (1990), Della Porta 
(2015) estudia diferents moviments sorgits amb la crisi a la 
llum de tres dimensions: la base social, la normativitat 
subjacent a les protestes i la seva organització.  

D’una banda, són protestes liderades per joves, sense 
feina, treballadors temporals, sense protecció i sovint amb 
estudis superiors. En definitiva, la base social de les protestes 
està composada pel Precariat, terme encunyat per Guy 
Standing: 

“Precariat is characterized by a sum of insecurity on the 
labour market, on the job (as regulations on hiring and 
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dismissals give little protection to workers), on the work (with 
weak provisions for accident and illness), on income (with 
very low pay), all these conditions having effects in terms of 
accumulation of anger, anomie, anxiety and alienation” 
(Standing, 2011) 

Així, mentre que anteriorment el moviment obrer era més 
homogeni i l’Estat feia una redistribució social de la riquesa 
econòmica, les recents protestes, segons l’autora, són 
l’expressió de la “societat líquida” (Bauman, 2000) 
postmoderna, una societat que no fa les reformes necessàries 
per donar més seguretat als treballadors i abandona al 
precariat a la seva sort. 

En segon lloc, una altra de les característiques dels 
moviments en temps de polítiques d’austeritat assenyalades 
per Della Porta (2015) és que aquestes protestes reaccionen no 
només als efectes de la crisi econòmica, com l’atur i la 
precarietat laboral, si no també front a unes institucions 
tancades a les demandes de la ciutadania i, en especial, a la 
manera com han fet front a la crisi global. En aquest sentit, i 
seguint la línia del treball de Habermas (1973), reaccionen a 
una crisi de legitimitat de les institucions polítiques tradicionals, 
no només els partits polítics si no també els sindicats i diverses 
organitzacions jeràrquiques i burocratitzades, i busquen formes 
radicalment diferents de fer política. De la comparació amb el 
moviment de Justícia Global, Della Porta en destaca algunes 
diferències. Mentre que la innovació organitzativa del Moviment 
de Justícia Global anava dirigit a la construcció d’alternatives 
polítiques amb els partits d’esquerres i els sindicats, les lluites 
actuals pretenen construir un model alternatiu a la política 
representativa, basat en la democràcia directa, més horitzontal 
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i sense líders clars. Per últim, i pel que respecta a l’agència i la 
identitat col·lectiva, les demandes s’adrecen al conjunt de la 
ciutadania, i no a grups concrets.  

D’altra banda, Aguilar (2012) també ha treballat el 
clivatge de classe aplicat a les recents onades de protestes. En 
aquest sentit assenyala que el concepte de clivatge de classe té 
un significat simple i un de complex, i que el significat complex 
pot ajudar a enquadrar les lluites actuals com a protestes 
contra les elits transnacionals neoliberals: 

 “El primero designa la fractura de intereses que enfrenta a 
empresarios y fuerza de trabajo asalariada en cualquier 
economía capitalista; aplicada a una gran crisis, como la 
desencadenada alrededor de 2007 y con epicentro en Wall 
Street, el clivaje de clase, en una segunda acepción que 
proponemos aquí, se amplía para señalar algo que estamos 
presenciando y viviendo en particular en la Europa de los 
últimos años: que el enfrentamiento en términos de 
intereses y estándares de vida ya no se ciñe únicamente a 
las dos clases aludidas sino que se plantea en términos 
ampliados entre la élite transnacional neoliberal que 
gobierna el mundo, así como sus clases de servicio 
asociadas (entre otras, las élites nacionales subsidiarias, 
“los políticos” y buena parte de los organismos 
internacionales), y una mayoría abrumadora de la 
población.” (Aguilar, 2012:947) 

Les dimensions de l’anàlisi de la base social, les normes 
i l’organització treballades per Della Porta (2015), de manera 
comparativa entre els diferents moviments socials, es 
sintetitzen en la següent taula: 
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Taula 1. Clivatge de classe aplicat als moviments socials en 
perspectiva temporal 
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Democràcia 
directa 

Font: Della Porta (2015, p. 17). (La traducció és pròpia) 

4.2.2. Els moviments socials, la identitat col·lectiva i 
les emocions 

L’acció col·lectiva té l’objectiu d’assolir demandes 
comunes (Gamson, 1985). No obstant, a part de les pràctiques 
diàries per assolir els objectius, els moviments socials també 
constitueixen sistemes emergents de creació de noves 
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identitats que van en oposició a l’ordre dominant (Gamson, 
1985; Melucci, 1996). 

En aquest sentit, Fraser (2014) assenyala que la recent 
crisi no ha estat centrada en l’àmbit productiu (el treball i 
l’ocupació) si no que han entrat en crisi diferents àmbits 
associats a la reproducció social, com l’habitatge, l’ecologia o la 
cura. Des d’aquest plantejament, les diferents lluites sorgides al 
rebuf de la crisi s’oposen a la mercantilització globalitzada des 
de la creació de nous discursos, però també noves pràctiques 
que posen en valor la cura i la solidaritat en contraposició a 
l’individualisme i a la maximització de guanys com a valor 
màxim que estan en el nucli central del neoliberalisme. És a dir 
que, en el procés de militància, es creen subjectivitats i 
pràctiques que, més enllà de les propostes concretes de canvi 
dels moviments, són font per a la crítica d’una política 
burocratitzada i despersonalitzada. Altres autors, com Aguilar i 
Fernández (2010), també han assenyalat que els nous marcs 
de protesta posen l’accent en la importància de valors 
alternatius, com la pau o la solidaritat. 

L’anàlisi dels moviments socials, però, ha silenciat el 
paper de les emocions en l’acció social (Diani, 2015) en 
benefici d’altres perspectives basades en l’anàlisi cost-benefici 
de la militància. Tot i això, les emocions semblen ser un factor 
molt important que expliquen perquè unes persones decideixen 
participar en un moviment social, ja que es creen relacions 
d’amistat i solidaritat (Della Porta i Dani, 1999). De fet, les 
emocions estan presents en cadascuna de les diverses fases i 
els diferents aspectes de les protestes (Jasper, 2011).  
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Per exemple, a la PAH, el paper de les emocions i la 
solidaritat com a base de la creació de subjectes polítics és clau 
(Mangot, 2013). Les assemblees de benvinguda són espais on 
explicar les experiències, on sorgeixen emocions i sentiments 
relacionats amb la culpa i la desgràcia, però on també es 
produeix un procés de catarsi en el què sentir-se part d’un grup 
d’escolta i ajuda mútua apodera les persones (Colau i Alemany, 
2012). Una de les emocions presents en el procés de militància 
és la connexió que es produeix entre els participants, connexió 
que motiva la participació i el sentiment de pertinença a un 
grup (Jasper, 2011). 

De fet la dimensió emocional és clau per entendre com 
es construeixen les identitats polítiques, de manera que els 
estudis sobre moviments socials han de tenir en compte la 
connexió entre identitat i emoció (Goodwin, Jasper, i Polletta, 
2001). En l’acció política sorgeixen sentiments col·lectius 
d’injustícia envers determinades situacions socials, injustícia 
que porta a una indignació moral que està en la base de la 
construcció de la identitat política (Gamson, 1992). 

4.2.3. Els moviments socials com a generadors de 
discursos 

Podem definir un moviment social com una acció 
concertada al voltant d’una causa que s’encarna en empreses 
col·lectives, les quals tenen per objecte establir un nou ordre de 
vida (Neveu, 2002) 

Els moviments socials són espais de construcció, en els 
què es creen noves concepcions de la injustícia, la igualtat o els 
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drets (Nash, 2015). Així, funcionen com a esferes 
contrapúbliques, en el sentit que creen espais discursius 
paral·lels als discursos dominants i institucionals o, dit d’una 
altra manera, contradiscursos, què els permeten formular 
interpretacions alternatives sobre les identitats, interessos i 
necessitats (Fraser, 1998).  

Les teories sobre el treball simbòlic dels moviments 
socials es desenvolupen especialment a partir de la dècada de 
1980, entre les que destaquem la teoria del framing analysis. El 
concepte de frame o marc, en català, s’ha desenvolupat en 
diverses disciplines a partir del treball d’Ervin Goffman, i 
especialment de la seva obra Framing analysis: an essay of the 
Organization of experiencie (Goffman, 1974). En aquesta obra 
defineix els conceptes de marc d’experiència o marc de 
percepció per designar allò que permet als individus identificar i 
classificar els esdeveniments de l’entorn i les vivències . És a 
dir, els marcs d’experiència estructuren les percepcions sobre la 
vida i la societat. 

En anglès la paraula frame es polisèmica, i designa tant 
un fotograma, en l’àmbit cinematogràfic, com una estructura, 
en construcció. Per il·lustrar el concepte de frame, Goffman 
(1974) posa l’exemple d’un marc de fotografies. Les persones 
fem servir els marcs (que representa l’estructura) per emmarcar 
la fotografia (que representa el contingut) de les experiències 
vitals. Tota experiència però pot contemplar-se des de diferents 
enquadraments (frames) i és la col·locació, l’emmarcat, el 
framing, el que dóna un sentit d’organització de l’experiència. 
En definitiva, per Goffman, és l’existència de marcs 
d’experiència el que permet elaborar a les persones una 
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concepció comuna de la realitat. Els marcs conformen la nostra 
manera de veure el món, i el frame analysis és l’estudi de com 
organitzem les experiències (Pereira Salazar, 2015).  

A partir del treball de Goffman, per tal de complementar 
la perspectiva de les teories de la mobilització de recursos, en 
l’anàlisi dels moviments socials, sorgeix la teoria del framing 
analysis, centrada en com es construeixen simbòlicament els 
moviments socials (Neveu, 2002).  

Des d’aquesta dimensió simbòlica, per Snow i Benford 
els moviments socials funcionen com a portadors i transmissors 
de creences. Així doncs els moviments socials són agents de 
significació, en el sentit que assignen significat i interpreten 
successos amb l’objectiu de mobilitzar potencials seguidors i 
desmobilitzar els antagonistes (Snow i Benford, 1988). En 
definitiva, el treball simbòlic dels moviments no es centra 
únicament en destacar o no certs aspectes de la realitat, si no 
que també actuen com a base per a l’atribució i l’articulació de 
significats (Hunt, Benford, i Snow, 1994). 

Així, la teoria del framing analysis, o dels marcs 
interpretatius, posa de relleu aquest treball discursiu i 
generador de noves realitats que duen a terme els moviments 
socials. Tres són els processos de significació que composen 
els marcs interpretatius (Hunt et al., 1994): 

• L’elaboració d’un diagnòstic que permeti identificar 
alguns esdeveniments com a problemàtiques sentides i 
rellevants per a les persones i on hi hagi un anhel de 
canvi, assenyalant, al mateix temps, a certs agents 
socials com a responsables 
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• La definició d’un pronòstic que contempli un pla per 
corregir la situació adversa, especificant què hauria de 
fer-se i perquè 

• La creació d’un clima de motivació perquè les persones 
decideixin passar a l’acció, amb l’objectiu de resoldre un 
problema que es percebut com una injustícia 

La participació de les persones en els moviments socials 
depèn de la comptabilitat entre els seus els marcs 
interpretatius i els del moviment en qüestió o, dit d’una altra 
manera, entre els interessos, valors i creences dels individus i 
els objectius del moviment.  

Aquesta compatibilitat es construeix mitjançant 
estratègies de micromovilització, de naturalesa comunicativa i 
interactiva, denominades alineament de marcs (Snow, Burke 
Rochford Jr., Worden, i Benford, 1986). L’alineament de marcs 
es produeix a partir de quatre processos. En primer lloc, la 
connexió de marcs (frame bridging) que fa referència a l’enllaç 
entre els marcs d’un  moviment social i el de les persones, 
procés que s’efectua, per exemple, mitjançant la difusió 
d’informació sobre els objectius i la ideologia del moviment. En 
segon lloc, l’amplificació de marcs (frame amplification), en el 
que es clarifica o s’amplia el marc per estar en consonància 
amb els marcs de les persones. En tercer lloc, l’extensió de 
marcs (frame extension), en el què el marc s’amplia per integrar 
altres punts de vista que tot i que poden no ser prioritaris pel 
moviment, sí ho són per als participants. Per últim, hi ha la 
transformació de marcs (frame transformation), que no es 
produeix en tots els moviments, si no només quan el marcs 
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inicial s’ha mostrat insuficient i se’n crea un altre  (D. A. Snow et 
al., 1986).  

D’altra banda, la teoria del framing analysis critica el 
tractament estàtic del concepte d’ideologia i, en canvi, 
emfatitza els processos simbòlics mitjançant els quals els 
moviments socials construeixen significats que fomenten la 
participació, així com la seva naturalesa dinàmica, canviant. 
Produir significat i interpretacions sobre la realitat social és el 
principal treball simbòlic que realitzen els moviments socials, i 
així s’activa la participació de potencials militants (Snow i 
Benford, 1988). Per ressaltar el component dinàmic, de procés, 
utilitzen el verb, framing, en contraposició al nom, frame.  

4.3. SÍNTESIS DEL CAPÍTOL 

La distinció entre valor d’ús i valor de canvi permet 
desvetllar com l’habitatge ha estat una de les principals fonts 
d’acumulació del capital, mentre que la ciutadania amb menys 
recursos tenien dificultats per accedir a un habitatge tot i estar 
en un context amb una gran oferta. I és que la inversió 
residencial especulativa, producte de la preponderància del 
valor de canvi de l’habitatge sobre el seu valor d’ús, de la que 
s’han beneficiat tant famílies com intermediaris i grans elits 
transnacionals, ha estat un dels principals causants d’aquesta 
problemàtica, junt amb la manca d’una política de creació d’un 
adequat parc públic d’habitatges a Espanya. 

 Altrament, l’habitatge també té un important 
component social, del qual les Declaracions dels Drets Humans 
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o dels Drets Socials i la Constitució espanyola en són un reflex, 
ja que consideren el tenir una llar com una part fonamental del 
desenvolupament de les societats. Aquest capítol ha volgut 
mostrar aquesta mirada social al problema de l’habitatge, que 
implica descobrir que l’habitatge no son tan sols quatre parets, 
sinó també un espai on es creen relacions afectives i 
reproductives, on ens refugiem i des del qual ens relacionem 
amb la comunitat (Cortés, 1995; Jesús Leal, 1979b). 
L’habitatge i el seu context són fonts de conflicte social, però 
també de canvi (Madden i Marcuse, 2018) 

Aquesta importància de l’habitatge en l’esfera social 
desemboca en que sigui blanc de protestes i moviments socials, 
com les que s’han viscut a Espanya amb el contagi de la crisi 
financera global i la fi de la bombolla immobiliària. 

No obstant, i a diferència d’altres moments històrics, els 
moviments socials en temps de polítiques d’austeritat prenen 
característiques específiques: són protagonitzades pel precariat 
(Standing, 2011), entès com la classe social que resulta de la 
precarització i la inestabilitat laboral pròpia del neoliberalisme; 
creen noves formes de fer política de manera més directa, 
estan allunyats de la política clàssica de partits i sindicats i 
s’adrecen a tota la ciutadania (Della Porta, 2015).  

A més, els moviments socials també tenen un clar 
component emocional i de cura, que és clau per entendre com 
es formen les identitats polítiques (Brown i Pickerill, 2009). Per 
últim, des d’una dimensió més simbòlica, els moviments socials 
són generadors de nous discursos i realitats, discursos que es 
van construint des de la pràctica i que estan en constant 
transformació (Benford i Snow, 2000). 
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INICIATIVES D’INNOVACIÓ SOCIAL 

TRANSFORMADORA EN HABITATGE 

DURANT LA GRAN RECESSIÓ A ESPANYA: 
UNA PROPOSTA ANALÍTICA 

 
“La sociología de las emergencias consiste en proceder a 
una ampliación simbólica de los saberes, prácticas y 
agentes de modo que se identifique en ellos las tendencias 
de futuro (lo todavía no) sobre las cuales es posible actuar 
para maximizar la probabilidad de la esperanza con relación 
a la probabilidad de la frustración. Tal ampliación simbólica 
es, en el fondo, una forma de imaginación sociológica que 
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se enfrenta a un doble objetivo: por un lado, conocer mejor 
las condiciones de posibilidad de la esperanza; por otro, 
definir principios de acción que promuevan la realización de 
esas condiciones.” (De Sousa Santos, 2010:25-26) 

 

Introducció 

A la primera part de la tesi s’han exposat  diferents 
aproximacions teòriques i empíriques relatives al problema de 
l’habitatge a Espanya i referides a un context més ampli de crisi 
del capitalisme neoliberal. En aquest capítol en canvi es tracta 
crear un model específic per a l’anàlisi de propostes 
emancipadores del problema de l’habitatge a Espanya que 
permeti respondre a la pregunta inicial:  

Quins reptes plantegen les iniciatives d’innovació social 
per desenvolupar una política efectiva d’habitatge?  

L’objecte de la tesi és estudiar de quina manera 
diferents moviments per l’habitatge, que es situen en el pol 
protector i emancipador del quàdruple moviment, i que s’han 
etiquetat com d’innovació social transformativa, contribueixen a 
crear noves narratives sobre l’economia i les relacions socials, 
en la línia d’algunes recerques recents desenvolupades a 
Europa (veure per exemple Avelino et al, 2015). En últim terme, 
es tracta d’esbrinar els nous discursos emergents en la l’actual 
període de transició del capitalisme. 

Aquest capítol es divideix en dos apartats: la definició de 
la problemàtica i la formulació de les preguntes i hipòtesis de 
recerca. D’una banda, la problemàtica és l’enfocament o 
perspectiva teòrica que es decideix adoptar per tractar el 
problema que planteja la pregunta inicial. D’altra banda, les 
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preguntes i hipòtesis són l’articulació entre la teoria i les dades 
empíriques (Quivy i Campenhoudt, 2005).  

5.1. DEFINICIÓ DE LA PROBLEMÀTICA 

El marc teòric general de la tesi s’ha anat configurant a 
partir d’una recerca bibliogràfica que en primer terme cercava 
l’anàlisi del problema específic de l’habitatge a Espanya i també 
a Europa. No obstant, ja des del primer moment es va fer palès 
que el problema de l’habitatge no es podia analitzar d’una 
manera fragmentada, sectorial, si no que moltes de les 
recerques dutes a terme situen aquest problema en un marc 
més ampli de crisi social, econòmica i política. Alhora, la relació 
és bidireccional, les propostes en matèria d’habitatge inclouen 
propostes que primer modifiquen aquest ordre per construir-ne 
un de nou, transcendint el problema de l’habitatge.  

Tot seguit es presenta el posicionament teòric i 
epistemològic que s’assumeix com a propi a partir de la recerca 
bibliogràfica i a partir del qual es llegiran i interpretaran els 
resultats de l’anàlisi.  

5.1.1. El problema de l’habitatge en context: la crisi 
del capitalisme neoliberal i les lluites per la 
reproducció social 

En els darrers anys s’està produint molta literatura 
acadèmica sobre les causes del problema de l’habitatge a 
Espanya, l’anàlisi de les polítiques implementades, l’èxit dels 
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moviments socials sorgits, etc., i és que es tracta d’una de les 
principals problemàtiques, en l’àmbit espanyol, en quant a la 
manca efectiva de drets socials i a les causes de la 
vulnerabilització de la població. 

El gran problema d’accés a l’habitatge que pateix la 
societat espanyola, resultat de la falta d’un parc públic 
d’habitatge semblant al d’altres països europeus, es posa de 
manifest amb l’esclat de la bombolla immobiliària i el contagi 
de la crisi financera global. Fruit del sobredimensionament del 
sector de la construcció, l’atur va augmentar. Degut a la crisi 
financera global, les entitats bancàries van tallar el crèdit. 
Davant aquesta situació es va agreujar el problema de l’accés a 
l’habitatge a Espanya, que ja es venia produint per l’augment 
dels preus degut a la bombolla immobiliària, per una banda, i 
per la impossibilitat de fer front a anys de deute hipotecari per 
la precarització de l’ocupació, de l’altra. D’altra banda, també 
ha tingut un paper important la inoperativitat i ineficàcia de 
l’Estat en quant a proveïdor de Benestar. 

En els capítols anteriors s’ha intentat posar de relleu que 
quan s’estudia el problema de l’habitatge a Espanya entren en 
joc diversos factors, com la financiarització de la societat i la 
debilitat de l’estat del benestar, que fa que no  aporti solucions.  
Això, en darrer terme, condueixen a emmarcar el problema en 
un context més ampli de la crisi en del capitalisme financer, 
amb unes característiques pròpies.  

En conseqüència, en aquesta tesi es situa la 
problemàtica de l’accés a l’habitatge a Espanya tenint en 
compte aquest context més ampli de crisi en el capitalisme 
financer. La revisió de les obres de Karl Polanyi i Nancy Fraser 
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permet aproximar-nos al problema de l’habitatge a Espanya 
com un problema multidimensional que té les seves arrels en 
les bases estructurals del capitalisme.  

Analitzar el problema de l’habitatge des d’aquesta òptica 
significa doncs emmarcar-lo en  el problema global de 
financiarització de l’economia i precarització del treball, on s’ha 
passat d’un règim d’acumulació fordista, basat en la producció 
industrial, a un de postfordista, dominat per les finances 
(Fraser, 2013b), i on les lluites principals d’oposició al 
capitalisme no venen des de l’àmbit de la producció, si no des 
de la reproducció social. Seguint Fraser, el capitalisme ha 
erosionat les bases mateixes que el sustenten, els àmbits de la 
reproducció, entesa en sentit ampli. Des d’aquesta mirada 
diferents problemes que semblen aïllats, com la crisi ecològica, 
política, d’habitatge o de cures, són el producte de la 
mercantilització de cada cop més àmbits de l’existència 
humana. Així, una de les peculiaritats del capitalisme en la seva 
fase actual és que tracta les relacions socials estructurals com 
si fossin econòmiques (Fraser, 2014b) o, dit d’una altra 
manera, converteix un sistema de mercat en una societat de 
mercat (Polanyi, 2007). 

Com en l’època de Polanyi, el mercat està desarrelat de 
la societat, i les normes morals i ètiques s’han subordinat als 
mandats dels mercats, moguts per la maximització de guanys 
individuals. Aquest problema es veu agreujat quan no hi ha un 
moviment unitari autoprotector de la societat, com el New Deal 
en els anys 30 (Maya, 2014), si no que, per contra, els Estats 
perden poder front les finances (Fraser, 2013b; Polanyi Levitt, 
2013), erosionant-se d’aquesta manera els règims de 
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governança que s’imposaven als mercats en un procés justificat 
sota el paraigües ideològic del neoliberalisme (Fraser, 2012a).  

Quan ens referim a l’estudi de l’habitatge cal remarcar 
que aquest és un concepte multidimensional. Segurament les 
dimensions més treballades del concepte remeten a les seves 
dimensions econòmica i arquitectònica, no obstant, també té 
un clar component sociopolític.  

Els habitatges, o la seva conversió en llars quan parlem 
de refugi familiar o comunitari (Cortés, 1995) són una part 
fonament del desenvolupament de les societats. És l’ espai on 
es creen relacions afectives i reproductives, on ens refugiem i 
des del qual ens relacionem amb la comunitat (Cortés, 1995; 
Jesús Leal, 1979b). L’habitatge i el seu context és font de 
conflicte social, però també de canvi (Madden i Marcuse, 
2018). 

Aquesta importància de l’habitatge en l’esfera social 
desemboca a que sigui blanc de protestes i moviments socials, 
com les que s’han viscut a Espanya amb la fi de la bombolla 
immobiliària i el contagi de la crisi financera global. 

Degut a la importància que té l’habitatge com a espai de 
reproducció social, les lluites socials per l’accés i el dret a un 
habitatge solen traspassar els discursos sobre disposar de 
quatre parets, si no que també impliquen quin tipus de famílies 
es volen crear, i quina relació s’estableix amb la comunitat i la 
ciutat. Per aquesta raó el dret a l’habitatge des d’aquesta 
concepció àmplia i referida a la reproducció social, el dret a 
l’habitatge és un component del dret a la ciutat (Harvey, 2018). 
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5.1.2. Els conceptes de mercaderia fictícia, mercats 
desarrelats i doble moviment de Polanyi aplicats a 
l’habitatge  

Els conceptes de mercaderia fictícia, mercats 
desarrelats i doble moviments són centrals en l’obra La Gran 
Transformació de Polanyi, i molt adients per analitzar la crisi del 
capitalisme actual. 

Pel que fa a l’habitatge, el marc de Polanyi s’ha aplicat a 
l’estudi de les formes d’accés (Musterd i Murie, 2002; Teller, 
2010) analitzant si l’accés a l’habitatge es produeix mitjançant 
el mercat, la redistribució o la reciprocitat, si s’ha conclòs que 
l’accés a l’habitatge a Occident és, majoritàriament, via mercat. 
Com la necessitat d’habitatge es cobreix principalment en el 
sector privat (Stephens i Fitzpatrick, 2007), el qual crea 
desigualtats segons la posició que ocupen les persones en 
l’estructura social, s’ha delimitat l’habitatge com el “pilar fluix 
de l’Estat del Benestar” (Torgersen, 1987) 

Encara que la Constitució espanyola fa referència al dret 
a l’habitatge digne en el seu article 47, l’eficàcia d’aquest dret 
depèn de l’actuació dels poders públics (Y. García, 2014). No 
obstant, tot i que l’habitatge és un aspecte imprescindible de la 
reproducció i el benestar social, el seu valor d’ús es subordina 
al seu valor de canvi per les forces del capital, que busquen 
obtenir rendibilitat amb el negoci immobiliari (Christophers, 
2016; Harvey, 2018; Louis Moreno, 2014). En altres paraules, 
els habitatges no s’estan produint per ús de la població, si no 
com a simples mercaderies (Alvarez, 2012) i el que sustenta 
aquest fenomen és l’existència mateixa de la necessitat 
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d’habitatges (J. Carrasco i Andrés, 2003). Davant l’absència de 
mecanismes d’intervenció estatal, les persones amb pocs 
mitjans materials, en un context d’ascensió de la vulnerabilitat 
(Castel, 1997), es veuen abocats a la marginalització i l’exclusió 
respecte a l’habitatge.  

Per fer front a aquest problema, en la perspectiva que 
ens proposa Polanyi, s’ha d’arrelar l’economia a la societat tot 
posant en marxa el moviment autroprotector de la societat 
contra el moviment cap a la mercantilització, assenyalant el 
funcionament amoral del mercat en el que respecta a la 
satisfacció de les necessitats d’habitatge i el respecte aels 
drets socials (J. García, 2009). 

D’altra banda, en capítols anteriors hem volgut mostrar, 
seguint Polanyi, el caràcter destructor del mercat respecte a la 
societat, en particular quan es mercantilitzen les condicions 
prèvies per a la producció de mercaderies, com són el treball, 
els diners i la terra. Podíem dir que en l’habitatge entren en joc 
les tres mercaderies fictícies.  

Pel que fa a la terra, el que marca les pautes de 
producció de l’habitatge és la renta del sòl, entesa com una 
fracció dels costos que constitueixen el valor de l’habitatge (J. 
Carrasco i Andrés, 2003). D’altra banda, i com s’ha comentat 
anteriorment, les possibilitats d’accés a l’habitatge, pel seu 
valor econòmic, venen determinades per la participació en el 
treball i la posició social que ocupa la persona o família que 
necessita l’habitatge (Alaguero i Beño, 2013). En l’actual 
context de desregulació dels salaris i falta de protecció de 
l’ocupació, la dificultat d’accés a l’habitatge es pot considerar 
com un fenomen vinculat o derivat de la conversió del treball en 
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una simple mercaderia. Per últim, cal assenyalar que la 
participació en l’ocupació és un aspecte fonamental per 
endeutar-se, i el deute es la via d’accés majoritària per a 
l’adquisició d’habitatges, si més no per a àmplies capes de la 
població. Aquí entra en joc la mercaderia fictícia del diner. En 
els temps de la bombolla immobiliària es va produir una gran 
accessibilitat al crèdit la pressió als treballadors de la banca per 
a col·locar-los i obtenir rendibilitat, i la proliferació 
d’intermediaris en busca de lucre en el mercat immobiliari 
(Sabaté, 2014). Com l’obligació de retornar el deute està 
inscrita en les relacions de crèdit, va quedar justificada la 
violència posterior cap a les persones que no poden retornar el 
deute (Graeber, 2014), tractant com a individual un problema 
que és col·lectiu i estructural.  

Des d’aquesta diagnosi es considera que el marc a 
explorar és el de protegir l’accés a l’habitatge de l’espiral 
destructiva del mercat, això és, desmercantilitzar l’habitatge.  

5.1.3. Explorar solucions: desmercantilitzar 
l’habitatge des d’una aliança Emancipació-
Protecció social 

La desmercantilització remet a “l’extracció d’una relació 
social del mercat i la seva adscripció a la regulació estatal” 
(Arcidiacono i Gamallo, 2000:36) posant “sota la 
responsabilitat de l’Estat la provisió de determinats béns o 
recursos, normalment definits com a drets socials” (Adelantado, 
1998:145). En termes de Polanyi, es tracta de posar en marxa 
el moviment autoprotector de la societat”, decantant la balança 
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del doble moviment cap a postures proteccionistes, amb les 
què fer front a la desigualtat que crea el sistema de mercat. 

El doble moviment fa referència al desplaçament entre 
forces mercantilitzadores i protectores que es dóna en les 
societats capitalistes (Polanyi, 2007). En l’actualitat ha 
augmentat l’interès en teoritzar perquè, en el context actual de 
crisi i desigualtat social com mai a la Història (Piketty, 2013) no 
pren prou força un contramoviment protector que faci front a 
les forces mercantilitzadores. 

D’altra banda però,  hem de tenir en compte que molts 
estudis s’estan focalitzant en l’emergència d’iniciatives socials 
aïllades però molt arrelades al territori que posen en pràctica la 
solidaritat i la reciprocitat com a alternatives als problemes 
derivats de la mercantilització. En aquets sentit, Fraser (2013b) 
revisa el concepte de doble moviment de Polanyi i proposa el de 
triple moviment per donar cabuda a pràctiques emancipatòries 
que es duen a terme en contra de la mercantilització però 
també en oposició al que havia estat l’actor principal del pol de 
la protecció social, l’Estat. Alhora, Brie (2017) complementa 
l’aportació de Fraser en referir-se al quàdruple moviment, que 
està integrat per dos eixos: d’una banda, el que va des de la 
protecció social a la mercantilització, i que forma part de 
l’esquema bàsic de Polanyi; de l’altra, un segon eix que va des 
de la dominació a l’emancipació, i que dóna cabuda a les 
pràctiques descrites per Fraser però també a d’altres no 
emancipadores que també estan emergint amb força en 
l’actualitat.  

Així, el quàdruple moviment proposat per Brie a partir de 
les aportacions de Polanyi i Fraser permet identificar que les 
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lluites contra la mercantilització  poden venir tant des de la 
protecció social  com des de l’emancipació.  

5.1.4. El paper de la innovació social 
transformadora en el quàdruple moviment 

Mentre que molts autors es pregunten perquè no 
s’activa el pol protector del doble moviment des de posicions 
emancipadores alhora també s’està produint molta literatura 
sobre les iniciatives socials en temps de crisi, i el seu paper 
com a proveïdores de benestar. Iniciatives aïllades, 
fragmentades i molt contextualitzades (Streeck, 2014) que són 
l’expressió de la societat que crea el neoliberalisme, diversa, 
heterogènia inestable i desigual (Andreotti i Mingione, 2014). 

En l’anàlisi d’aquestes iniciatives un concepte ha 
sobreeixit sobre d’altres per englobar-los: la innovació social. 
Des d’un punt de vista socioecològic, la innovació social fa 
referència a un fenomen complex, no lineal i socialment 
disruptiu que posa a prova el sistema i les institucions socials 
(R. Martínez i Subirats, 2015) i que implica canvis en els 
sistemes social i institucional i contribueix a la resiliència social 
(Westley i Antadze, 2010). 

Així, entenem que la innovació social i, més 
concretament, la innovació social transformativa (A. Haxeltine 
et al., 2017) en la crisis actual del capitalisme té la funció de 
crear un contramoviment del mercat cap a la protecció social 
(Andreotti i Mingione, 2014) i la reconstrucció de llaços socials 
que posen en qüestió l’individualisme com a valor suprem del 
neoliberalisme (Moulaert et al., 2005). Situem les pràctiques 
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d’innovació social en l’eix que resulta de la intersecció entre 
l’emancipació i la protecció social en el quàdruple moviment de 
(Brie, 2017) 

Tres dimensions entren en interacció durant el procés de 
pràctica de les iniciatives (Moulaert et al., 2005): (1) dimensió 
de contingut o producte, que fa referència a la satisfacció de 
necessitats  bàsiques que no són satisfetes ni per l’estat ni pel 
mercat; (2) dimensió de procés, referent als canvis en les 
relacions socials, especialment dirigits a la governança i a 
processos que incrementen el nivell de participació de la 
població més vulnerable i (3) dimensió d’apoderament, 
relacionada amb l’increment de la capacitat sociopolítica i 
d’accés als recursos que satisfan les necessitats humanes i la 
participació. 

Seguint Oosterlynck et al. (2015) les pràctiques 
d’innovació social contra l’exclusió social tenen tres 
característiques: parteixen d’una definició de pobresa i 
desenvolupament en termes de benestar humà i no només 
d’ingressos; comparteixen una crítica a la naturalesa 
burocràtica i centralitzada de les institucions que han de proveir 
benestar, i tenen un caràcter molt contextual, ja que són 
iniciatives que sorgeixen de la societat civil.  

Situem també alguns moviments socials sorgits en 
temps d’austeritat (Della Porta, 2015) en aquest quadrant que 
resulta de la intersecció entre els moviments per la protecció 
social i l’emancipació, donat que una de les característiques 
d’aquests moviments és que reaccionen no només a la crisi 
econòmica, l’atur i la precarietat laboral, si no també front unes 
institucions tancades a les demanades de la ciutadania. 
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Proposen així alternatives narratives i d’organització a l’estatus 
quo, des de l’horitzontalitat, la participació i la construcció 
d’una ciutadania inclusiva.  

5.2. L’OBJECTE D’ESTUDI 

L’objecte de la tesi és estudiar com diferents moviments 
per l’habitatge, que es situen en el pol protector i emancipador 
del quàdruple moviment, i que s’han etiquetat com d’innovació 
social transformativa, contribueixen a crear nous discursos i 
noves pràctiques sobre l’economia i les relacions socials. 

Per dissenyar l’observació empírica s’han assumit tres 
premisses de partida, a partir de la definició de la problemàtica: 

• Les polítiques d’habitatge i també les propostes dels 
moviments socials s’inscriuen i s’han de situar en un 
context econòmic, social i polític específic, que a curt 
termini implica tenir en compte la gran crisi iniciada al 
2008 i a mitjà termini les polítiques neoliberals impulsades 
en les tres darreres dècades (Della Porta, 2015). 

• Aquests moviments socials transcendeixen els temes sobre 
els que es mobilitzen (habitatge, etc) i plantegen noves 
configuracions de l’ordre social (Zubero, 2015).  

• Els moviments socials són agents discursius, creadors de 
noves realitats, que canvien en el temps. Són, per tant, 
agents dinàmics (Benford i Snow, 2000; Nash, 2015; D. A. 
Snow, 2004; D. A. Snow i Benford, 1988; D. A. Snow et al., 
1986). 
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La pregunta inicial de la tesi era quins reptes plantegen 
les iniciatives d’innovació social tranformadora per 
desenvolupar una política efectiva d’habitatge. Aquesta 
pregunta ens remet a una contraposició de discursos: d’una 
banda, pren com a punt de partida que la política actual 
d’habitatge no és efectiva i, de l’altra, dóna potencialitat a les 
propostes de les iniciatives d’innovació social. Aquesta 
contraposició de discursos ens remet al clivatge de classe en 
sentit ampli (Salvador Aguilar, 2012; Della Porta, 2015), en el 
que unes elits transnacionals, econòmiques i polítiques 
(mainstream) imposen les seves mesures a una ciutadania cap 
cap més desposseïda i alienada (Eggert i Giugni, 2015).  

Alhora, aquestes iniciatives socials innovadores i 
transformadores proposen certes mesures que és el que 
anomenem l’”encara-no”, el que encara no és però que obri 
noves possibilitats i que pot esdevenir font d’aprenentatges per 
al desenvolupament de polítiques socials (de Sousa Santos, 
2005)”. La següent figura mostra la descripció gràfica de 
l’objecte d’estudi en el marc de la perspectiva teòrica: 
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Figura 4. Descripció gràfica de l’objecte d’estudi 

Font: Elaboració pròpia 
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5.3. TIPOLOGIA TEÒRICA, PREGUNTES I HIPÒTESIS 

DE RECERCA  

Per dissenyar l’observació empírica partim d’una 
tipologia teòrica on es contraposen dos “tipus ideals de 
discursos” sobre les mesures per fer front al problema de 
l’habitatge a una i altra banda del clivatge de classe, 
representats pels discursos institucionals i el de les iniciatives 
d’innovació social transformativa. Els discursos institucionals, 
seguint el marc teòric, es situen en els discursos capitalistes, 
mentre que el de les iniciatives s’etiqueten com a 
postcapitalistes, ja que busquen superar algunes de les seves 
característiques i contradiccions. La construcció de tipologies 
en sociologia és un recurs habitual que permet relacionar els 
models teòric i metodològic (López Roldan, 1996), tot i que no 
necessàriament tenen el seu reflex en la realitat, ja que són 
“ideals” i teòrics.  

La tipologia teòrica de la present tesi contempla quatre 
dimensions d’anàlisi i indicadors per a cada “tipus ideal” que 
parteixen principalment del treball de Della Porta (2015) en la 
seva anàlisi sobre els moviments socials en temps d’austeritat, 
i es complementa amb d’altres treballs sobre l’anàlisi 
d’iniciatives d’innovació social, com el de Wright (2012, 2017). 
Les quatre dimensions considerades per a l’elaboració de la 
tipologia teòrica són les següents: 

• La base social, que fa referència a quin és el perfil de les 
persones que formen part d’aquestes iniciatives, o que 
simpatitzen amb elles, així com a les persones a qui 
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s’adrecen les mesures que es proposen (Della Porta, 
2015) 

• La normativitat, que contempla quins objectius 
normatius, quines lògiques d’intervenció es plantegen, i 
quins són els rols que juguen l’Estat, els Mercats i la 
Societat Civil en aquest raonament. 

• La visió de transformació, que remet a quin model i 
horitzó de transformació orienta a les iniciatives socials 
(Wright, 2012, 2017), és a dir, a quins canvis profunds a 
llarg termini aspiren i, en conseqüència, perseguiexen.  

• La governança, que descriu la manera en què 
s’exerceixen els governs i també en com s’articulen les 
relacions entre els diferents agents: administracions i 
societat civil, principalment (Della Porta, 2015) 

La següent taula mostra la tipologia teòrica d’anàlisi en 
base a aquestes dimensions: 
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Taula 2. Tipologia teòrica d’anàlisi 

 
 
 

Polítiques neoliberals, 
mesures d'austeritat 
(capitalistes) 

Propostes d'iniciatives 
d'innovació social 
transformativa 
(postcapitalistes) 

Dimensions 
d'anàlisi Indicadors 

Base Social Elit transnacional 
neoliberal Precariat, ciutadania 

Normativitat 

Mercantilització fictícia Desmercantilització terra, 
diner i treball 

Drets humans individuals: 
dret a l'habitatge 

Drets humans col·lectius: 
dret a la ciutat 

Unidimensionalitat de la 
justícia: redistribució 

Multidimensionalitat de la 
justícia: redistribució, 
reconeixement i 
representació 

Visió de 
transformació 

Actuen sobre les 
conseqüències 

Actuen sobre les causes 
(capitalisme) 

Organització i 
governança 

Top down (formes 
jeràrquiques i 
burocratitzades) 

Bottom-up (democràcia 
assembleària, 
democràcia directa) 

Font: Elaboració pròpia a partir de Della Porta (2015) i Wright (2012, 2017) 

Des d’aquest posicionament, es formulen hipòtesis a 
una i altra banda del clivatge, i la pregunta inicial es reformula 
en dues preguntes específiques (P1 i P2): 
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Taula 3. Preguntes i hipòtesis de recerca 

 
P1. Com s’articula el dret 
a l’habitatge en la política 
espanyola?  

P2. Com s’articula el dret 
a l’habitatge en iniciatives 
d’innovació social 
transformadora? 

Base social 

H 1.1. La política 
d’habitatge espanyola no 
té en compte els canvis en 
l’estructura social i 
l’aparició del precariat, 
que no es contempla com 
a població diana 

H 2.1. La base social i la 
població diana de les 
iniciatives està formada 
pel precariat i nous 
col·lectius vulnerabilitats 

Normativitat 

H 1.2. Les polítiques 
d’habitatge plantegen una 
configuració del model 
social basada en certs 
perfils estancs i 
burocratitzats i formulen el 
dret a l'habitatge com a 
dret individual, recolzat pel 
paper de la família 

H 2.2. Les iniciatives 
plantegen una 
reconfiguració del model 
social espanyol basat en 
drets socials per a la 
ciutadania en conjunt, i a 
més plantegen el dret a 
configurar quin model de 
ciutat volen 
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P1. Com s’articula el dret 
a l’habitatge en la política 
espanyola?  

P2. Com s’articula el dret 
a l’habitatge en iniciatives 
d’innovació social 
transformadora? 

Normativitat 
(2) 

H 1.3. Les polítiques 
d'habitatge només 
consideren polítiques 
basades en la 
mercantilització i la 
redistribució com a formes 
d’intercanvi, sense tenir 
en compte altres escales 
de la justícia 

H 2.3. Les iniciatives 
d’innovació social 
transformativa en matèria 
d’habitatge a Espanya 
combaten la 
mercantilització de 
l’habitatge des de la 
redistribució, el 
reconeixement i la 
representació 

Visió de 
transformació 

H 1.4. Analitzen i actuen 
sobre les conseqüències 
del problema a l'habitatge 

H 2.4. Analitzen i actuen 
sobre les causes del 
problema a l'habitatge 

Organització i 
governança 

H 1.5. Les polítiques 
d’habitatge es plantegen 
des d’un model de 
governança jeràrquic i 
amb l’absència de 
moviments i entitats 
socials. 

H 2.5. Les iniciatives 
plantegen un model de 
governança basat en la 
participació social en les 
decisions públiques i 
l’aliança estat-societat 
civil. 
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6 

METODOLOGIA 

 
“No solo encontramos propuestas teóricas, sino también 
abundantes prácticas sociales emergentes que encarnan, 
como práctica material, transformaciones relevantes en la 
cultura de la sociedad española durante este período de 
crisis” (Zubero, 2015, p. 32) 

 

Introducció 

En aquest capítol s’explicita com s’ha portat a terme el 
treball empíric de la recerca: quines són els unitats d’anàlisi, 
quines fonts d’informació s’han utilitzat i quins conceptes són 
rellevants per a l’anàlisi.  
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6.1. EL DISSENY METODOLÒGIC 

Tenint en compte el marc teòric de referència així com la 
formulació de preguntes i hipòtesis,  els objectius de la tesi del 
qual parteix el disseny metodològic són els següents: 

• Conèixer els marcs interpretatius de la política 
espanyola d’habitatge i el de iniciatives d’innovació 
social transformadora, per contraposar-los i analitzar 
les presències i les absències. 

• Estudiar de quina manera les iniciatives d’innovació 
social transformadora proposen noves formes 
d’organització i participació. 

• Analitzar els efectes que té sobre les persones 
militants/participants formar part d’una iniciativa, 
quines relacions socials es creen i com millora o no la 
seva posició de partida amb respecte a l’habitatge. 

• Conèixer els impactes que han tingut les iniciatives en 
l’agenda política i quins èxits i quines resistències 
identifiquen per a la implementació de mesures per 
assegurar el dret a l’habitatge.  

6.1.2. Les unitats d’anàlisi 

Les unitats d’anàlisi les conformen, d’una banda, les 
polítiques d’habitatge a Espanya com a referenti, de l’altra, les 
iniciatives d’innovació social transformadora en matèria 
d’habitatge, com a centre d’aquesta investigació. 
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Per estudiar les polítiques d’habitatge s’han seleccionat 
els darrers Plans d’Habitatge portats a terme pel govern 
espanyol i altres lleis importants relacionades.  

Pel que fa a les iniciatives d’innovació social 
transformadora en matèria d’habitatge, i a través del projecte 
REDIN en el qual s’emmarca aquesta tesi, es va partir d’un 
mapeig fruit d’una cerca per internet de diverses iniciatives que 
satisfeien les següents condicions i que es situaven a Espanya 
(Zubero, 2015): 

a) Sorgeixen com a resposta explícita a una necessitat o 
demanda expressada per un col·lectiu humà del què les 
persones que impulsen la pràctica podent o no formar-ne part 

b) Proposen una nova definició de la situació que busca 
explicar, ressignificant-la, no només la necessitat en sí, sinó les 
seves causes i possibles solucions 

c) Aspiren a aconseguir canvis objectivables en la 
situació de necessitat, generant millores que siguin 
experimentades i definides com a tals per les persones que 
estan a l’origen de la demanda 

d) Busquen solucions col·lectives a problemes que poden 
experimentar-se com a problemàtiques individuals 

e) Inclouen en tot el procés d’elaboració de la pràctica 
(des del diagnòstic fins a la intervenció i l’avaluació de la 
mateixa) al conjunt del col·lectiu del què ha sorgit originalment 
la demanda, o cap al què la demanda es dirigeix 

f) Incorporen en el seu diagnòstic de situació i en la 
proposta d’intervenció el possible impacte que la iniciativa pot 
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tenir en altres escales espacials, sense considerar aquests 
impactes com a simples externalitats 

Plans d’habitatge i altres lleis 

L’article 148.1.3 de la Constitució espanyola atribueix 
les Comunitats Autònomes la competència en matèria 
d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge. Totes les 
Comunitats Autònomes han assumit la competència en matèria 
d’habitatge en els seus Estatuts d’Autonomia. L’article 
149.1.13 de la Constitució Espanyola atribueix a l’Estat la 
competència sobre les bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica. Així, l’Estat es reserva certes 
actuacions en matèria d’habitatge, com definir les actuacions 
objecte de protecció, regular les formules de finançament i 
l’aportació de recursos estatals. El Ministeri competent en 
matèria d’habitatge ha de subscriure convenis de col·laboració 
amb les Comunitats Autònomes i Ceuta i Melilla per a l’execució 
dels Plans Estatals d’Habitatge.  

Els plans d’habitatge són els eixos vertebradors de la 
política d’habitatge, i tenen com a principi afavorir l’accés a 
l’habitatge a les persones que no poden fer-ho en condicions de 
mercat (Palacios i Vinuesa, 2010) 

Des de la legislació sobre “cases barates” promulgada 
per l’Institut de Reformes Socials el 1911, s’han anat elaborant 
plans d’habitatge sobre la base de plans plurianuals. Aquestes 
actuacions s’han vist complementades des de la transferència 
d’aquesta competència a les Comunitats Autònomes, que es va 
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produir entre els anys 1981 i 1985, amb els corresponents 
plans autonòmics, així com les polítiques desenvolupades 
autònomament per a cadascuna d’elles (Pérez, Rodriguez, i 
Blanco, 2011). 

Els Plans d’habitatge desenvolupats des del 1911 a 
Espanya són els següents: 
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Taula 4. Plans d’habitatge a Espanya (1911-2016) 

Nom Periode 

Programas de viviendas baratas y de viviendas 
económicas  1911-1935  

Programa de viviendas protegidas 1939-1954  

Primer Plan de Vivienda (viviendas bonificables)  1944-1954  

Programa de viviendas de renta limitada  1954-1955  

I Plan Nacional de la Vivienda  1956-1960  

II Plan Nacional de la Vivienda 1961-1976  

Programas de Viviendas Sociales y de Protección 
Oficial  1977-1980  

Plan Trienal de Vivienda  1981-1983  

Plan Cuatrienal de Vivienda  1984-1987  

Programas anuales de vivienda  1988-1991  

Plan Nacional de Vivienda  1992-1995  

Plan de Vivienda y Suelo  1996-1999  

Plan de Vivienda  1998-2001  

Plan de Vivienda  2002-2005  

Plan Estatal 2005-2008  

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas 

2013-2016 

Font: Adaptació de Pérez et al (2011) 
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La tesi doctoral estudia el problema de l’habitatge des 
de la gran crisi de 2008. Ja que el problema d’accés a 
l’habitatge es va incrementar per la crisi, estudiem els plans 
d’habitatge des d’aquell període, concretament des del 2005, 
en el que ja hi havia una alça de preus que va acabar amb 
l’explosió de la bombolla immobiliària amb la crisi econòmica.  

Els plans analitzats en aquest apartat són:  

• Real Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel que s’aprova el 
Pla Estatal 2005-2008: És el primer Pla aprovat des de 
la recuperació en democràcia del ministeri d’Habitatge 
(mitjançant el Real Decret 553/2004, de 17 de abril) 
amb el president del Govern espanyol José Luis 
Rodríguez Zapatero, del PSOE, amb la Ministra Maria 
Antonia Trujillo. 

• Real Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual 
es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-
2012: És el segon Pla que s’elabora des del Ministeri 
d’Habitatge, amb la Ministra Beatriz Corredor, en la 
segona legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. 

• Real Decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el 
Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la 
rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació 
urbanes, 2013-2016: Correspon al primer pla que 
s’elabora en la legislatura de Mariano Rajoy, del Partit 
Popular, amb la Ministra de Foment, Ana Pastor. 

Complementàriament també s’estudien tres lleis 
aprovades en el mateix període i que afecten els plans 
d’habitatge, en concret: 
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• Real Decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel què es 
regula la renta bàsica d’emancipació dels joves.  

• Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la 
protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració del 
deute i el lloguer social 

• Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i 
foment del mercat del lloguer d’habitatges  

Iniciatives d’innovació social transformadora 

Pel que fa a les iniciatives d’innovació social 
transformadora, com s’ha dit, s’han seleccionat la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogaters com a 
plataformes reivindicatives, i la Cooperativa La Borda i 
l’associació La Posada de los Abrazos coma iniciatives que 
presenten alternatives. 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) és una 
plataforma constituïda el 22 de febrer de 2009 a Barcelona en 
resposta al sobreendeutament de la població per fer front al 
pagament de l’habitatge (Colau i Alemany, 2012) al voltant de 
la qual les famílies afectades per la hipoteca s’autoorganitzen 
quan no poden fer front al pagament del préstec hipotecari 
(García-Calderón i Abellán, 2016) i que beu de l’experiència de 
V de Vivienda creada el 2006 en la mateixa ciutat, que 
denunciava l’augment de preus de l’habitatge i les dificultats de 
la població per accedir a ells (Colau i Alemany, 2012).  
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La PAH ha crescut molt en els anys de crisi 3  i s’ha 
constituït en molts municipis degut, entre d’altres, a l’aparició 
del 15M i la conversió de moltes assemblees locals en 
plataformes, l’agreujament de la crisi econòmica il’augment de 
persones afectades per les hipoteques (PAH, 2015 ,Eizaguirre i 
Parés, 2018).  

La PAH reivindica el dret a l’habitatge i aturar els 
desnonaments, i ha contribuït a assenyalar que la impossibilitat 
de fer front a una hipoteca és un problema col·lectiu i no 
individual, convertint els deutors i deutores hipotecaris en un 
nou subjecte polític (Sabaté, 2014), i ha estat de fet el 
moviment més potent durant la crisi en quant a l’impacte en les 
estructures polítiques i econòmiques a Espanya (Mangot, 
2013).. 

L’objectiu de la PAH és canviar la llei hipotecaria per, 
entre d’altres, fer front a l’anomalia espanyola en què en els 
processos de desnonament les persones afectades es queden 
amb el deute contret (Colau i Alemany, 2012). 

El Sindicat de Llogaters i Llogateres 

El Sindicat de Llogaters i Llogateres es constitueix el 12 
de maig de 2017 per un grup de veïns i veïnes de Barcelona 
amb l’objectiu de reivindicar el dret a l’habitatge i d’un lloguer 
assequible, estable, segur i digne, i d’incidir en tots els àmbits 

 
3 En l’actualitat hi ha al voltant de 253 nuclis de la PAH a 
Espanya (càlcul propi a partir dels nuclis que consten a 
http://afectadosporlahipoteca.com/contacto/  en data 5 
d’octubre de 2018). 
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administratius i de govern amb aquesta finalitat (Sindicat de 
Llogaters, 2018). Ha entrat amb força en l’escenari de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per fer emergir un nou discurs en el 
què es desmunten les explicacions naturals de l’augment del 
lloguer basat en la  oferta i la demanda (Palomera, 2018), i 
assenyalen com la bombolla del lloguer s’ha produït des de 
l’àmbit polític Gomà, 2018), especialment amb la reforma de la 
Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), la pressió turística i la 
gentrificació, i l’especulació de l’habitatge (Sindicat de 
Llogaters, 2018).  

La figura de la persona arrendatària com a subjecte 
polític  era totalment absent a Espanya degut al gran pes de la 
propietat des dels anys seixanta, i gràcies a aquesta iniciativa 
s’està creant un nou subjecte polític sense referències 
organitzatives a Espanya en plena emergència habitacional 
(Palomera, 2018). 

S’articulen en un model organitzatiu comunitari (Gomà, 
2018) entorn al qual es mobilitzen i assessoren amb l’objectiu 
d’apoderar sobre els drets a l’habitatge, i en particular sobre les 
condicions d’habitabilitat, manteniment, clàusules, etc.) 
(Sindicat de Llogaters, 2018). 

La cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda 

La cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda es 
basa en un model d’habitatge molt estès a Uruguai i Dinamarca 
i amb pocs referents a Espanya fora de l’àmbit rural. La Borda 
es constitueix per crear un model de tinença no especulativa 
que posa en el centre als seus habitants (La Borda, 2018). 
Aquest model de tinença facilita l’accés a un habitatge digne, 
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amb preus assequibles i fomenta nous models de convinença i 
interacció amb el veïnat gràcies a la seva organització interna i 
l’existència d’espais comuns (Benavides, 2016). 

L’immoble es construeix sobre un solar cedit per 
l’Ajuntament de Barcelona per als pròxims setanta-cinc anys a 
Can Batlló, a Barcelona, i serà l’edifici plurifamiliar construït en 
fusta més alt d’Espanya (Minocri, 2017). 

Però la novetat no és només ser la primera cooperativa 
en cessió d’ús a una ciutat espanyola, ni construir l’edifici de 
fusta més alt de l’Estat, si no que per a la seva construcció han 
fet un llarg procés participatiu en el que s’ha decidit com viure 
en comunitat i plantejar una alternativa a l’individualisme de la 
ciutat (Bes, 2018). Per això compten amb espais comunitaris 
en els què fer-se càrrec de les cures de manera comunitària, 
combinada amb una clara perspectiva ecologista.  

La Posada de los Abrazos 

La Posada de los Abrazos és una associació de caràcter 
benèfic i assistencial ubicada al barri de San Francisco, a 
Bilbao, i que centra la seva actuació en l’exclusió residencial 
amb perspectiva de gènere.  

Un treballador i una treballadora social de Càritas que 
treballaven al barri es van adonar que les persones sense llar, 
en el moment en que tenien certs recursos econòmics i volien 
sortir de l’alberg municipal, l’única opció a la què podien 
accedir eren infrahabitatges. Per això van crear un hostal social 
on les persones sense llar poguessin viure en unes condicions 
dignes de manera col·lectiva.  
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Amb els anys s’ha centrat en atendre a dones sense llar, 
ja que han constatat que les polítiques per les persones sense 
llar van enfocades tradicionalment a persones sense sostre que 
dormen al carrer o en albergs, i que invisibilitzen situacions 
específiques que pateixen les dones. Aquestes situacions 
responen a contextos de precarietat i/o violència de gènere i 
provoquen que no habitin en una llar entès com un espai de 
seguretat i refugi, però que tampoc acabin al carrer, amb la 
qual cosa no apareixen en les estadístiques i no disposin de 
recursos específics.  

D’altra banda, el model d’intervenció que plantegen 
també introdueixen la perspectiva de gènere en considerar les 
cures i la vinculació amb la comunitat com a eix essencial per al 
benestar personal. Es tracta, per tant, d’una iniciativa amb clara 
perspectiva de gènere tant en el diagnòstic com en les seves 
pràctiques, pionera en l’Estat.  

6.2. SELECCIÓ, OBTENCIÓ I ANÀLISI DE LA 

INFORMACIÓ 

Com l’objectiu de la tesi és analitzar i contraposar dos 
“tipus” de discursos, la metodologia qualitativa de recerca 
resulta la més adient. Es realitza una anàlisi de contingut, basat 
en l’anàlisi de textos oficials i transcripcions d’entrevistes 
realitzades. Concebem el text com un tot significatiu, que 
interpretarem a partir de suposicions específiques que 
emergeixen del marc teòric de referència i que fem explícites en 
aquest capítol (Larsen, 1993).  
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Per dur terme aquesta recerca s’ha combinat 
l’elaboració d’entrevistes amb informants clau i l’anàlisi 
documental per, a través de la interpretació dels textos 
resultants, buscar la visió, els significants i la comprensió de les 
experiències socials a través de la investigació qualitativa 
(Alonso, 1998).   

Així, i pel que fa a les fonts d’informació, s’han utilitzat 
dos tipus de fonts diferents.  

• D’una banda, per contraposar es discursos, s’analitzen 
documents produïts tant per la principal institució 
legisladora en matèria d’habitatge a Espanya, el govern 
central, així com documents oficials de les iniciatives 
d’innovació social en el cas que estessin disponibles.  

• D’altra banda, i pel que fa a les iniciatives d’innovació 
social com a generadores de nous discursos i 
pràctiques, que és una de les premisses principals de la 
tesi, també s’han realitzat diverses entrevistes a 
persones que en formen part per així analitzar les 
pràctiques associades i les seves vivències al respecte. 

De fet, l’objecte d’estudi inicial de la tesi el constituïen 
els discursos de les iniciatives d’innovació social 
transformadora, no obstant, i en el transcurs d’aquesta, es 
va detectar la necessitat de poder comparar i contraposar el 
seu discurs amb els més “institucionals”, per així detectar les 
novetats i també com les iniciatives cobreixen certes 
absències en aquest context de crisi de l’habitatge, què és 
un dels objectius de la tesi.  
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La tècnica utilitzada per la selecció d’informants de les 
iniciatives ha estat primer contactar amb un 
portaveu/coordinador de la iniciativa, i a partir d’aquí, utilitzar la 
tècnica de “bola de neu”, tot intentant obtenir una la 
representació equilibrada d’homes i dones.  

6.2.1. Les fonts d’informació 

Com s’ha dit, les fonts d’informació consten de 
documents i d’entrevistes.  

Els documents analitzats han estat els darrers plans 
d’habitatge aprovats pel govern espanyol així com d’altres lleis 
amb importants repercussions en temes d’habitatge. Tot i que 
els plans d’habitatge i lleis autonòmiques també són fonts 
d’informació molt importants per analitzar les tendències i 
discursos institucionals, ja que la tesi s’emmarca en el context 
espanyol i no d’una determinada Comunitat Autònoma, s’ha 
optat per analitzar només lleis i plans centrals. 

Pel que fa als documents de les iniciatives estudiades, 
s’han analitzat les pàgines web, en cas que contessin amb ella, 
altres documents importants com estatus o memòries, i 
documents interns facilitats per alguna iniciativa. La mostra no 
és equilibrada ja que, per exemple, mentre que la PAH compta 
amb pàgina web, un projecte de Llei pròpia d’habitatge i altres 
documents organitzatius, la Posada de los Abrazos només 
compta amb una memòria interna.  

D’altra banda, s’han realitzat les entrevistes possibles. 
En un primer moment es volien realitzar sis entrevistes per 
iniciativa, però la disponibilitat de les iniciatives no ho ha fet 
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possible en alguns casos, mentre que l’estructura organitzativa 
en d’altres ha limitat que només es poguessin entrevistar 
membres de la comissió de comunicació. Amb tot, amb les 
entrevistes realitzades s’ha obtingut saturació informativa, ja 
que a mesura que s’anaven realitzant les entrevistes la 
informació s’anava repetint.  

Les entrevistes han estat semi-estructurades, en el 
sentit de que es partia de diferents blocs temàtics i les 
preguntes anaven sorgint en el marc de la conversa.  

Per últim, també s’ha volgut entrevistar a dues persones 
procedents d’institucions, que han posat en pràctica polítiques 
innovadores en matèria d’habitatge. L’objectiu d’aquestes 
entrevistes era veure fins quin punt hi havia transferència de 
coneixements entre iniciatives i institucions, així com les 
dificultats per portar a terme polítiques d’habitatge en temps de 
crisi. Com en el cas de les iniciatives, no pretén ser una mostra 
exhaustiva de les iniciatives institucionals, si no que es 
presenten dos casos paradigmàtics: d’una banda, l’àrea de 
drets socials de l’Ajuntament de Barcelona, un dels 
“ajuntaments del canvi” que més esforços ha posat en la 
formulació de polítiques d’habitatge, fruit de la transferència de 
l’experiència de la PAH i, de l’altra, l’Oficina Antidesnonaments 
de l’Ajuntament de Palma, una de les primeres oficines 
d’aquest tipus a Espanya.  

Les dues taules següents mostren els documents 
analitzats i les entrevistes realitzades: 
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Taula 5. Documents analitzats 

 Número Documents analitzats 

Lleis 
estatals 

1 
Real Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel que 
s’aprova el Pla Estatal 2005-2008 

2 
Real Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel 
qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i 
Rehabilitació 2009-2012 

3 

Real Decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es 
regula el Pla Estatal de foment del lloguer 
d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la 
regeneració i renovació urbanes, 2013-2016 

4 
Real Decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel 
què es regula la renta bàsica d’emancipació dels 
joves.  

5 
Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per 
reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, 
reestructuració del deute i el lloguer social 

6 
Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de 
flexibilització i foment del mercat del lloguer 
d’habitatges  
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 Número Documents analitzats 

PAH 

1 
Pàgina web Las5delaPAH 
http://las5delapah.com 

2  Criterios básicos de funcionamiento de una PAH 

3 
Ley de emergencia habitacional para familias 
vulnerables en el ámbito habitacional y de la 
pobreza energètica (PAH, 2015) 

4 Pàgina web https://afectadosporlahipoteca.com 

La Borda 
1 

Estatuts de la cooperativa mixta d'habitatges en 
règim de cessió d'ús i de persones consumidores 
i usuàries d'habiattges La Borda, SCCL 

2 Pàgina web http://www.laborda.coop/es/ 

Sindicat 
de 
Llogaters 
i 
llogateres 

1 Pàgina web https://sindicatdellogateres.org 

La 
Posada 
de los 
Abrazos 

1 Memoria d'activitats (document intern) 

Total documents 14 
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Taula 6. Entrevistes realitzades 

Iniciativa o 
entitat 

Número Sexe Perfil-codi Participació 

PAH 1 Dona PAH, dona, 40 anys Militant, 
membre 
comissió 
comunicació 

2 Dona PAH, dona, 46 anys Militant 

3 Dona PAH, dona, 52 anys Militant 

4 Home PAH, home, 56 anys Militant 

5 Home PAH, home, 65 anys Militant 

Sindicat de 
Llogaters i 
Llogateres 

1 Home Sindicat de 
Llogaters, home, 35 
anys 

Militant 

2 Home Sindicat de 
Llogaters, home, 41 
anys 

Militant 

3 Dona Sindicat de 
Llogaters, dona, 67 
anys 

Militant 

La Borda 1 Home La Borda, home, 35 
anys 

Co-habitant, 
membre 
comissió 
comunicació 

2 Dona La Borda, dona, 37 
anys 

Co-habitant, 
membre 
comissió 
comunicació 
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Iniciativa o 
entitat 

Número Sexe Perfil-codi Participació 

La Posada 
de los 
Abrazos 

1 Dona Treballadora de La 
Posada, dona, 32 
anys 

Educadora 
Social de la 
Posada 

2 Dona Col·laboradora de La 
Posada, dona, 28 
anys 

Col·laboradora 
de la Posada 

3 Dona La Posada, dona, 39 
anys 

Ex-habitant 

4 Dona La Posada, dona, 54 
anys 

Habitant 

5 Dona La Posada, dona, 59 
anys 

Habitant 

6 Dona La Posada, dona, 67 
anys 

Ex-habitant 

Ajuntament 
de Palma 

1 Dona Oficina 
Antidesnonaments 

Treballadora 
social 

Ajuntament 
de 
Barcelona 

1 Home Àrea Drets Socials Assessor 

 Total entrevistes 18 
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6.2.2. Conceptes i dimensions d’anàlisi 

En base a la revisió bibliogràfica s’ha dut a terme una 
tria de conceptes que guien l’anàlisi i el situen en un 
posicionament epistemològic específic. La fase de 
conceptualització s’ha dut a terme des d’una lògica 
metodològica deductiva, és a dir, des de l’extracció dels 
elements teòrics més útils als objectius de la recerca.  

L’anàlisi dels documents i entrevistes s’ha portat a terme 
a partir de tres blocs d’informació, de contingut, de procés i 
d’apoderament, proposats per Moulaert et al. (2005) per 
estudiar les iniciatives d’innovació social, que són de fet el 
focus principal d’aquesta tesi 

Pel que fa a l’anàlisi de contingut, aquest s’ha dissenyat 
a partir de la metodologia dels marcs interpretatius de Bustelo i 
Lombardo4 (2007, 2006b, 2006a) a partir del treball de Snow y 
Benford (1988 i següents). Amb l’objectiu de contraposar el 
discurs de les iniciatives amb l’institucional, aquesta 
metodologia s’ha aplicat, a part dels documents de els 
iniciatives i entrevistes als seus membres, també a l’anàlisi de 
les polítiques d’habitatge. 

Les dimensions de procés i apoderament s’han aplicat a 
l’anàlisi de les iniciatives, tant a les entrevistes com als 
documents, si bé dels plans d’habitatge s’ha pogut extreure 

 
4 Veure també Verloo (2005 y 2007), Verloo y Lombardo (2007) i la tesis de 
Peterson (2013) dirigida por María Bustelo. Fora de l’àmbit de les polítiques 
d’igualtat, destaca la tesi de Fernanda Caro en l’àmbit de les polítiques de 
d’ocupació a Espanya (Caro, 2017) 
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certa informació sobre la dimensió de procés, en concret la 
referida a l’organització i la participació. 

A partir de la nostra perspectiva conceptual d’anàlisi, a 
cada bloc d’informació s’han incorporat conceptes, dimensions i 
preguntes d’anàlisi. Aquestes agregacions, que es presenten en 
el text i taules de sota, han servit per codificar els textos 
(documents i entrevistes) tot agrupant i relacionant els diversos 
codis de menor a major categoria (de preguntes d’anàlisi a 
blocs d’informació). En aquesta fase ha estat de gran utilitat 
l’ús del programa N-Vivo, per a l’anàlisi de textos. 

 

Bloc 1: Contingut 

El primer bloc de contingut fa referència a quin és el 
discurs present en els textos analitzats pel que fa a la veu, el 
diagnòstic (causes) i el pronòstic (solucions) de la situació. 
S’aplica tant a l’anàlisi de les polítiques d’habitatge com al 
discurs de les iniciatives. Inclou tres conceptes de l’anàlisi de 
marcs interpretatius: 

• Concepte 1.1. Veu: es refereix a qui té la veu en la 
formulació del diagnòstic i del pronòstic.  

• Concepte 1.2. Diagnòstic: Es refereix a la cerca de les 
causes, de l’arrel, en definitiva, a l’origen del problema 

• Concepte 1.3. Pronòstic: anomenen pronòstic a quines 
accions es consideren necessàries per solucionar el 
problema de l’habitatge a Espanya i perquè. 

Les dimensions i preguntes per a l’anàlisi del bloc de 
contingut són les següents: 
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Taula 7. Bloc de Contingut 

Conceptes Dimensions Preguntes d'anàlisi 

Veu 
Actors 
polítics 

A quins actors es fan referència en 
el document o entrevista? 

Amb qui es compta o ha participat 
en l'elaboració del discurs? 

Paraules clau Quines paraules clau utilitzen? 

Diagnòstic 

Causes 

Què es representa com a problema? 
(Explicació sobre les causes del 
problema de l'habitatge) 

Perquè és vist com a problema? 

Rols 

Qui ha causat el problema i/o n'és el 
responsable? 

A qui afecta el problema? 

Qui ha de cercar solucions? 

Pronòstic 

Mesures a 
desenvolupar 

Quines accions són necessàries i 
perquè? 

Quina és la jerarquia i prioritat dels 
objectius? 

Amb quines estratègies o 
instruments es compta? 

Rols 

Qui ha de o pot suggerir línies 
d'acció possibles? 

Sobre qui s'actua? (població diana) 

Què o qui limita o dificulta l'acció? 
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Com s’ha dit, els blocs 2 i 3 s’apliquen només a l’anàlisi 
de les iniciatives, si bé en l’anàlisi de les polítiques s’ha trobat 
certa informació sobre el bloc 2 que s’incorpora a l’anàlisi. 

 

Bloc 2: Procés  

En aquest bloc s’analitzen els processos que segueixen 
les iniciatives per dur a terme els seus objectius: quines 
persones hi intervenen, quines relacions es creen i com són 
aquestes relacions i quins models organitzatius i d’intervenció 
es proposen.  

• Concepte 2.1. Organització: es refereix a com 
s’organitzen les iniciatives 

• Concepte 2.2. Participació: incloem quin tipus de 
participació es fomenta, i qui forma part d’aquesta 

o Dimensió 2.2.2. Canvis en les relacions socials 

Per a l’anàlisi s’han formulat les següents preguntes de 
recerca: 
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Taula 8. Bloc de Procés 

Conceptes Dimensions Preguntes d'anàlisi 

Organització 

Afiliació Com es forma part de la iniciativa? 

Òrgans 
de govern 

Quins són els òrgans de govern? 

Com funcionen els òrgans de govern? 

Relacions 
entre 
iniciatives 

Amb quines altres iniciatives es té 
relació? 

Participació 

Base 
social 

Quines persones formen part de les 
iniciatives? 

A quines persones s’adrecen? 

Canvis en 
les 
relacions 
socials 

Quines relacions es creen i com són 
aquestes relacions? 

Com es viuen a nivell emocional i 
afectiu? 

 

Bloc 3. Apoderament 

Abordem l’apoderament com el procés que s’efectua a 
través de les dimensions de contingut i de procés (Moulaert, 
Martinelli, Swyngedouw, i Gonza (2005); Avelino et al., (2015)). 
Dit d’una altra manera, s’analitza com la conjunció entre l’accés 
a la informació i la creació de nous discursos, així com els nous 
modes de participació i organització que donen veu a persones 
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abans silenciades, i d’aquesta manera generen processos 
d’apoderament. 

• Concepte 3.1. Apoderament individual: ens referim a 
com la participació en les iniciatives produeixen canvis a 
en el pla individual que faciliten l’accés a recursos 
materials, simbòlics i relacionals. 

Concepte 3.2. Apoderament col·lectiu: canvis en el pla 
col·lectiu, a nivell d’iniciativa, així com en l’accés als recursos 
que promouen altres models de governança. 

Les preguntes d’anàlisi elaborades són les següents: 

Taula 9. Bloc d’Apoderament 

Conceptes Dimensions Preguntes d'anàlisi 

Apoderament 
individual 

Com ha canviat la vida de les persones 
participar de la iniciativa? 

Quins valors entren en joc? 

Apoderament 
col·lectiu 

Quins han estat els èxits de la iniciativa? 

Com es relacionen amb les 
Administracions i els Governs? 
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7 

EL CONTINGUT: DIAGNÒSTIC I 

PRONÒSTIC 

 

“The need for new frames arises frequently in the policy 
world when old frames seem to have lost their utility and 
having moved out of good currency, no longer seem to 
provide a consensual basis for action. This situation may 
happen because standards for explanation shift, so that old 
frames no longer seem to explain events as well as they 
once did; or because situations change, so that earlier ways 
of framing come to seem unacceptable as explanations or 
as normative guides for action” (Rein i Schön, 1977, p. 240) 
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Introducció 

En aquest apartat ens preguntem quin és el discurs de 
les iniciatives i les polítiques seleccionades sobre les causes 
(diagnòstic) i les solucions (pronòstic) del problema de 
l’habitatge a Espanya.  

Tal i com s’ha vist en apartats anteriors, una de les 
característiques de les iniciatives d’innovació social és que 
cerquen definir, explicar i ressignificar una determinada situació 
social (Zubero, 2015) o, dit d’una altra manera, creen nous 
marcs interpretatius o modifiquen els existents per explicar la 
realitat  (Hunt et al., 1994; Snow i Benford, 1988, 1992). 
Entenem que aquest procés d’emmarcatge és viu i dinàmic 
(framing, verb, en contraposició a frame, nom) (Hulst i Yanow, 
2009).  

El procés de framing consta de dues parts: organitzar 
l’experiència i guiar l’acció (D. A. Snow et al., 1986) el que ens 
porta a diferenciar entre el diagnòstic de la situació i el 
pronòstic. No s’ha d’oblidar però que, tot i que per qüestions 
analítiques és interessant separar aquests dues parts, en 
realitat treballen simultàniament (Hulst i Yanow, 2009).  

7.1. EL DIAGNÒSTIC 

El diagnòstic del problema de l’habitatge a Espanya fa 
referència a la cerca de les causes, de l’arrel, en definitiva, a 
l’origen del problema i les seves causes. 



 

 191 

7.1.1. L’habitatge com a mercaderia 

Dos grans temes, l’especulació amb l’habitatge -entès 
com a valor de canvi- i el sobreendeutament de la població -
degut a causes estructurals-, són presents a les iniciatives pel 
que fa a les causes del problema de l’habitatge des de la 
vessant dels mercats. 

En l’anàlisi de marcs interpretatius és tant important 
estudiar el què es diu com el que queda ocult. En aquest sentit, 
i a diferència del diagnòstic de les iniciatives, els plans 
d’habitatge elaborats des del 2005 al 2017 només aborden 
tangencialment els temes de l’especulació i el 
sobreendeutament. 

Tan sols en el Pla 2005-2008 apareix la paraula 
especulació i la fa responsable del desajustament de preus 
(això és, l’encariment dels habitatges). No obstant, l’especulació 
no té subjecte, és a dir, les causes i els responsables de 
l’especulació queden invisibilitzades. Si bé s’admet com a 
problema (diagnòstic) no es proposen accions per atacar-la 
(pronòstic). Contràriament, es dissenyen ajudes als promotors 
per a la construcció d’HPO i es plantegen ajudes econòmiques 
als més joves per fer front al lloguer, mesures que, lluny de 
produir una baixada de preus, permetien mantenir els beneficis 
al mercat immobiliari.  

Pel que fa a l’endeutament o el sobreendeutament, 
apareixen en els plans 2009-2012 i 2013-2016 (els elaborats 
un cop la crisi s’ha iniciat). Com en el cas anterior, no es 
busquen les causes ni responsables d’aquests fenòmens, si bé 
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és cert que tampoc apareix la culpabilització individual cap als 
deutors.  

En canvi en el discurs de les iniciatives s’expliquen els 
orígens i agents implicats en els problemes de l’especulació i 
l’endeutament Espanya tradicionalment ha tingut una de les 
taxes d’habitatges en propietat més altes de la Unió Europea. 
Entre les raons que ens porten aquesta diferenciació amb altres 
països europeus destaca que les polítiques d’habitatge han 
afavorit la propietat com a forma prioritària de tinença 
d’habitatges per augmentar la construcció i reforçar el sector de 
la construcció com a motor econòmic (Pareja i Sánchez, 2012; 
Trabada, 2012) 

Aquest foment de la construcció d’habitatges va ser un 
dels responsables del “milagro español” de la dècada dels 90 i 
anys 2000, que ens va portar a créixer per sobre d’altres socis 
europeus. En aquest context d’alça de la construcció, les 
entitats de crèdits van afavorir l’accés a la propietat dels 
habitatges d’una franja molt gran de la població mitjançant 
l’atorgament de crèdits i l’endeutament per maximitzar els seus 
beneficis,  arribant a concedir hipoteques al 120% del seu valor 
(Valiño, 2009) i també molts crèdits al consum. 

“Hombre la política lo que estaba haciendo en ese 
momento era especular con la vivienda ¿no? Claro, los 
pisos empezaron a hacerse pisos, a hacerse 
contratos...fue un boom que luego al final pues claro 
explotó. Porque además te daban hipotecas hasta por 
si te querías ir de viaje.  O sea las tasaciones de los 
pisos se desmadraron ¿no? La inflaban de tal manera 
que te daban, ya te digo, yo me acuerdo que me 
pagaron para hacer mi hipoteca me pagaron pequeños 
prestamos que tenia ¿no? Era como todo para mi y no 
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tengas ningún gasto que no sea el mío. Y eso inflaba 
las hipotecas y luego los contratos que había. Tampoco 
es que yo de política entienda mucho pero fue la 
especulación que se hicieron con los pisos en este 
momento, las tasaciones que se hicieron desbordadas, 
las hipotecas  bestiales que te daban… porque sabían 
perfectamente  que llegaba un momento que esa 
familia no podría pagar esa hipoteca en la vida. Pero es 
igual vamos  a inflarlo, inflarlo , inflarlo todo.” (PAH, 
dona, 40 anys) 

Quan l’aixeta del crèdit estava ben oberta va calar ben 
fort el discurs de que pagar un lloguer era tirar els diners, i que 
per contra comprar una habitatge també era una inversió i una 
manera d’assegurar el benestar dels nostres descendents, en 
una societat en què l’ajuda familiar és una de les 
característiques del nostre Estat del Benestar. Aquesta situació 
va conduir a que l’any 2010 la xifra de persones vivint en 
habitatges en propietat va assolir el 79,8%, 10 punts per sobre 
de la mitjana europea (Eurostat, 2018a).  

“Todo el mundo pensó que estar de alquilar era tirar el 
dinero. También la locura de España, el que si no 
tienes algo propio pues no eres nada. [...] Y a parte de 
que como tengo dos hijas pues pensé más que nada 
también su futuro” (PAH, dona, 40 anys). 

No obstant, tot i l’increment de la construcció, el preus 
dels habitatges anaven augmentant, ja que l’oferta no satisfeia 
la gran demanda derivada, en part, del fet que com acabem 
d’assenyalar, la compra d’habitatges es veia també com una 
inversió. Els anys anteriors a la crisi es van construir més 
habitatges que a Alemanya, Itàlia i França juntes (Colau i 
Alemany, 2012) i la inversió residencial, que va passar de poc 
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més del 5% del PIB a mitjans dels anys 90, al 7,4% al 2007 
(Doménech, 2011). 

Amb l’arribada de la crisi immobiliària i en un context 
d’altes taxes d’atur i precarització que van dificultar l’accés al 
crèdit, entre d’altres, les polítiques d’habitatge es van reorientar 
a estimular el lloguer com a forma d’accés a l’habitatge, per 
suplir la dificultat d’accés a la propietat. No obstant, els preus 
del lloguer també han anat augmentant de manera alarmant, 
especialment a ciutats com Madrid, Barcelona o Palma, que 
pateixen la pressió turística i processos de gentrificació. Un cop 
més, tot i la demanda, la raó per la qual els preus estan pels 
núvols és que l’habitatge és vist com un bé d’inversió. 

Els processos especulatius als que s’han sotmès als 
habitatges a Espanya són un dels factors que expliquen el seu 
encariment, seguint el discurs de les iniciatives, ja que la 
demanda no inclou únicament les persones que necessiten un 
habitatge per viure-hi si no també aquelles que busquen 
enriquir-se amb la seva mercantilització. Aquest encariment, 
juntament amb la facilitat d’accés al crèdit per part de les 
entitats financeres per augmentar els seus beneficis, van portar 
al sobreendeutament de les classes mitjanes i 
vulnerabilitzades.  

Especulació i enriquiment: l’habitatge com a béns d’ús i 

d’inversió 

La disjuntiva entre l’ús de l’habitatge com un bé que 
satisfà les necessitats habitacionals de la població o com un bé 
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d’inversió és un debat que la PAH, primer, en fer referència als 
pisos en propietat, i el Sindicat de Llogaters juntament amb la 
PAH actualment, en la bombolla del lloguer, han sabut 
diagnosticar molt bé, i que també introdueix la Borda en el 
diagnòstic de la situació. 

“La política urbanística se ha caracterizado por 
concebir la construcción de viviendas como fuentes de 
inversión antes que como bienes de uso vinculados a 
las necesidades residenciales de las personas”. (PAH, 
2017, p. 5) 

“Volem [...] combatre aquesta nova bombolla 
immobiliària que ataca la nostra ciutat [Barcelona], 
basada en l’increment especulatiu i abusiu dels 
lloguers (d’un 9% el darrer any) [2017]” (Sindicat de 
Llogaters, 2018) 

Implícitament els conceptes “fons d’inversió” i “bens 
d’ús” que apareixen a la Llei de la PAH fan referència a la 
distinció entre valor d’ús i valor de canvi, que equipara el valor 
d’ús a la “utilitat total” i el valor de canvi a la “relació de canvi” 
(Jevons, 1871). Quan la bombolla immobiliària va explotar, 
l’especulació va passar al lloguer, com bé ha sabut captar el 
Sindicat de Llogaters: 

“El que realment ha passat és que l’especulació, que es 
concentrava al mercat de la propietat, en aquests anys de 
crisi ha passat al mercat del lloguer” (Sindicat de Llogaters, 
2018) 

El Sindicat de Llogaters ha fet emergir un nou discurs 
que desmunta les explicacions naturals de l’augment del lloguer 
basada en l’oferta i la demanda (Palomera, 2018) i assenyalen 
com la bombolla del lloguer s’ha produït des dels àmbits polític i 
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econòmic (Gomà, 2018). Aquesta especulació amb els lloguers 
està produint que moltes persones comprin un habitatge 
perquè és més barat que assumir el cost d’un lloguer, provocant 
el seu endeutament per la necessitat d’accedir a un habitatge: 

“Aquí [en Barcelona] hay gente que compra porque la 
cuota es más barata que un alquilar. Ahora hay que 
luchar para que los alquilares sean asequibles. Es que 
hay una especulación total, también por los 
apartamentos turísticos” (PAH, home, 56 anys) 

En els darrers anys s’ha sumat un altre problema a 
l’especulació amb els habitatges. Es tracta de l’aparició de fons 
d’inversió immobiliària que especulen amb els habitatges 
executats o executables i el deute hipotecari. Tot i que darrere 
dels processos especulatius hi ha grans fons d’inversió 
immobiliària que provoquen l’expulsió dels veïns i veïnes dels 
barris de les grans ciutats (Sassen, 2014), també emergeix el 
debat de com moltes persones han vist en la necessitat de 
disposar d’un habitatge una oportunitat de millorar la seva 
economia, és a dir, com la mercantilització i l’especulació amb 
l’habitatge ha estat una pràctica molt estesa entre la població 
en un moment de crisi econòmica i social: 

“A mi em resultaria més còmode dir me’n vaig a viure 
tot sol i clar, a un pis de 475 euros llogo una habitació 
per 400... i surt quasi gratis i jo tinc tots els drets i 
deures i hi ha una persona vivint allà i puc estar així 
tota la vida. Això no és gran especulació però és part 
de l’escala.” (La Borda, home, 35 anys) 

 “Se llama mobbing, se llama espanta viejas, para 
quitarse de encima. Entonces, con la vivienda, yo 
pienso que es un bien primordial y que no se tiene que 
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especular para nada. Me parece increíble que haya 
gente que haya vivido de tener pisos y de alquilarlos” 
(Sindicat de Llogaters, dona, 67 anys) 

L’especulació amb els habitatges és doncs una pràctica 
estesa i generalitzada que provoca l’encariment dels habitatges 
i la dificultat de les persones que necessiten accedir-hi de fer-ho 
en condicions que possibilitin fer front als alts preus. Però la 
generalització de l’especulació també és producte de la 
precarietat laboral i els baixos salaris que caracteritzen el 
mercat laboral espanyol, amplificades amb la gran crisi: 

“Que les economies domèstiques depenguin de l’ingrés d’un 
lloguer per poder sostenir-se és símptoma de problemes 
socials d’un altre abast: pensions baixes, atur, quotes 
hipotecàries insostenibles... Cal que l’administració pública 
hi doni respostes en comptes de continuar “privatitzant el 
benestar”” (Sindicat de Llogaters, 2018) 

L’especulació, això és, l’enriquiment amb la compra-
venta d’habitatges, és fruit del tractament de l’habitatge més 
com a mercaderia que com a bé d’ús. Aquest és portat a terme 
en un context de neoliberalització de l’economia que 
mercantilitza totes les condicions de l’existència que 
possibiliten la reproducció social (Fraser, 2014b), incloses 
l’habitatge. En termes de Polanyi (1944), la PAH i el Sindicat de 
Llogaters han copsat el caràcter fictici de la mercaderia 
habitatge ja que no es tracta d’una mercaderia si no de 
condicions que possibiliten l’existència, com el treball, el diner i 
la terra. No obstant, en la lògica neoliberal el valor de canvi de 
l’habitatge es subordina al seu valor d’ús, permetent 
l’enriquiment dels especuladors i dificultant l’accés a l’habitatge 
a la ciutadania, especialment a la més vulnerable, però també a 
franges cada cop més amplies de les classes mitjanes. 
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D’altra banda, l’estreta relació entre el sector immobiliari 
i el financer amplien la problemàtica, ja que naixen nous espais 
d’enriquiment amb els deutes i les execucions hipotecàries, i les 
finances arriben a permeabilitzar qualsevol àmbit de l’existència 
(Polanyi Levitt, 2013).  

El sobreendeutament com a problema estructural 

Una de les contribucions discursives més emancipadores 
de les iniciatives analitzades ha estat la d’assenyalar com un 
factor decisiu les causes estructurals de l’endeutament. 
Aquestes han estat especialment treballades per la PAH i han 
sabut transformar el marc dominant per acabar desmuntant la 
culpabilització individual a les persones afectades. 

Amb l’arribada de la crisi econòmica, la desacceleració 
econòmica i l’atur van conduir a que moltes persones no 
poguessin fer front al pagament de les lletres de les hipoteques, 
i les xifres de desnonaments van anar augmentant de manera 
alarmant. L’estratègia de moltes famílies va ser continuar 
endeutant-se amb crèdits al consum per fer front als 
pagaments, però això només conduïa al seu sobreendeutament 
ja que les xifres d’ocupació es van anar recuperant molt 
lentament i els salaris es van estancar estancar, de manera que 
era molt difícil  fer-se càrrec dels deutes contrets. Un militant de 
la PAH explica com el sobreendeutament es va convertir en una 
via natural per anar fer front a les despeses diàries i deutes 
pendents  quan la seva dona es va quedar a l’atur: “al principio 
todo iba bien, todo se podia mantenir e ir pagando” (PAH, 
home, 65 anys). A més la por de que altres propietats familiars 
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es veiessin també afectades, ja que moltes hipoteques es van 
constituir amb avals familiars, van agreujar aquest 
sobreendeutament: 

“Justo al año de comprarme el piso me empiezan a 
reducir horas de trabajo, y claro, yo allí me quedo 
muerta porque el gran problema también era que mi 
padre me avalaba con el piso. Entonces más miedo del 
mío era miedo del suyo ¿no? Entonces allí ya empecé, 
buff, con las carencias, a pedir ayuda al banco. Y eran 
carencias que me incrementaban la deuda al no pagar, 
al no amortizar capital y solo pagar intereses pues en 
vez de bajar lo que hacía era subir la hipoteca. Cada 
año debía más de lo que había pedido” (PAH, dona, 40 
anys) 

Les persones amb problemes econòmics pateixen una 
estigmatització i culpabilització individual pel fet de no haver 
calibrat bé si podien fer front al llarg de temps al deute que 
havien adquirit. Frases com que les persones han viscut per 
sobre de les seves possibilitats intentaven invisibilitzar les 
causes estructurals de l’endeutament de la població: les 
polítiques que han incentivat la compra i l’accés generalitzat i 
fàcil al crèdit per part de les entitats financeres.  

La PAH ha sabut transmetre molt bé el missatge de que 
l’endeutament responia a causes estructurals i no individuals, 
contribuint a la desestigmació i l’apoderament de les persones 
afectades. Per la PAH, el sobreendeutament es va convertir en 
la  única via per accedir a un habitatge per part de les classes 
mitjanes i més vulnerables en un context d’augment de preus 
de l’habitatge. Entre les causes estructurals, assenyalen l’accés 
generalitzat al crèdit per part de les entitats financeres, 
l’estancament dels salaris, l’augment del preu de l’habitatge, 
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l’absència d’habitatges de lloguer, els tipus d’interès en màxims 
històrics i la deficient supervisió per part del Banc d’Espanya 
(PAH, 2017). 

El drama dels desnonaments va anar afectant cada cop 
més persones degut al sobreendeutament i a l’atur. Al contrari 
del que es pot pensar a priori, les persones afectades no van 
ser només les que tenien sous precaris sinó que es va anar 
estenent fins a afectar la classe mitjana, que s’ha empobrit 
durant la crisi: 

“Tenía un trabajo muy estable y además muy bueno, 
con 16 pagas [...] A mi jefe lo coge también una deuda 
muy grande y tiene que cerrar. Me quedo en el paro. A 
mi me lo explican 10 años atrás y no me lo creo, ya 
estaba pensando en la jubilación. Y Bueno, a raíz de 
esto todo han sido problemas” (PAH, home, 65 anys) 

“Y digo: “yo no tengo que ir a la PAH porque tu no eres 
precaria, tu trabajas”. Entonces yo realmente me lo 
creía, que al trabajar no era un caso de la PAH... eran 
casos de estos extremos, ¿no? Yo era de las persones 
que los veía por la tele y decía: “pobres”” (PAH, dona, 
46 anys) 

Per una altra banda, cal sumar-hi a les causes descrites 
una deficient formació financera de la població que, unida a la 
complexitat dels productes financers i a l’estímul de les entitats 
als seus treballadors per la seva venta, van provocar que moltes 
famílies desconeguessin el que estaven signant: 

“Yo me he espabilado siempre sola en la vida, pero 
todo y así cuesta porque son conceptos que no 
entiendes: tasación, IRPF, cláusulas, escritura... yo no 
tenía ni la escritura hipotecaria de mi casa, pensaba 
que era el contrato de compra-venda, o sea que, 
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totalmente cero, yo desconocía este mundo” (PAH, 
dona, 46 anys) 

La relació amb els treballadors i treballadores de les 
entitats bancàries s’interpretava des d’una relació de confiança, 
tot i que amb el temps han sortir a la llum les pressions que 
rebien per vendre productes de risc o complexos per la gent a la 
que anava adreçada. Quan van arribar les dificultats 
econòmiques les persones afectades es van veure ignorades o 
pressionades pels bancs: 

“En el banco me trataron mal. Te crees que son tus 
amigos, con una relación de 25 años, pero no” (PAH, 
dona, 46 anys) 

La impossibilitat de negociar amb els bancs els primers 
anys de la crisi va portar les persones afectades a buscar nous 
ingressos com a solució, però les dificultats de pagar els deutes 
les sumia en sentiments de tristesa i angoixa que empitjoraven 
la seva situació: 

“Empecé a pedir muchos trabajos e iba pagando. Y 
todo iba bien hasta el año y medio ese pues caí 
enferma. Yo estaba psicológicamente hundida, 
destrozada... El jefe tuvo varias quejas mías, por el 
estado anímico. Yo hacía muchos fallos... y me echan. 
Fue una cosa detrás de otra, han sido unos años... una 
cadena de barbaridades” (PAH, dona, 52 anys) 

“En mi caso fue que me fracasó una serie de 
situaciones, un cúmulo de situaciones delicadas, que 
dije: “o me muero o me levanto y pido ayuda porque no 
me queda otra” […] Yo estaba destruida, muy… porque 
el mismo sistema te hace creer que estás fuera del 
sistema. Entonces como te agarra una depresión 
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increíble, porque si no sirvo para nada, entonces, ¿qué 
hago?” (PAH, dona, 40 anys) 

En definitiva, el discurs de la PAH sobre les causes 
estructurals de l’endeutament (que també incorporen les altres 
iniciatives, però amb menor grau, donats els diferents objectius 
d’aquestes) ha contribuït a traslladar el drama dels 
desnonaments des d’una responsabilització individual a una 
col·lectiva/estructural, centrada en la responsabilitat de la 
classe política i la financera en la crisi econòmica (Romanos i 
Sádaba, 2016). Han sabut copsar la violència estructural i 
simbòlica que hi ha darrere les situacions d’endeutament, 
emmarcades en situacions de poder desiguals (Sabaté, 2014), 
el que ha contribuït a qüestionar la legitimitat dels deutes que 
s’han contret (Graeber, 2014). 

7.1.2. La ineficàcia de les polítiques d’habitatge 

Les (escasses) polítiques en matèria d’habitatge han 
estat marcades per l’enorme pes del sector de la construcció en 
l’economia espanyola5, de manera que es fa difícil separar en 
quina mesura els plans d’habitatge busquen garantir el dret a 
l’habitatge digne o recolzar aquest motor de l’economia 
(Palacios i Vinuesa, 2010). En aquest sentit, en el període de 
crisi i d’emergència habitacional s’han aprovat diverses lleis 
que, lluny de recolzar les persones afectades, han empitjorat la 

 
5 Com a exemple, els anys anteriors a la crisi, entre 1998 i 
2007, la contribució directa de la construcció al creixement 
econòmic espanyol va ser de mitjana superior al 20% (Bes, 
2018). 
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seva situació en formular-se per recolzar el sector de la 
construcció i no la ciutadania. 

D’una banda, el Real Decret-llei 6/2012 de 9 de març, 
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos 6  (més conegut com a codi de bones pràctiques) 
introduïa mesures per negociar el deute amb les entitats 
bancàries. No obstant, era de compliment voluntari per a les 
entitats i l’accés molt restrictiu, de manera que, segons la PAH, 
només ha aconseguit solucionar el 0,5% dels casos plantejats 
(PAH, 2017). D’altra banda, el Real Decret-llei 27/2012, de 15 
de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als 
deutors hipotecaris7, que, també segons la PAH (2017) només 
ha aconseguit paralitzar el 5% dels desnonaments. Per la PAH 
aquestes lleis i les seves reformes 8  9  regulen mesures 
accessòries, pal·liatives, i que no aborden de manera estructural 
la problemàtica dels desnonaments que pateixen les famílies, 

 
6  Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos. BOE, núm.60, de 10 de 
març de 2012. Recuperat de 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf 
7 Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios BOE, núm. 276, 16 de 
novembre de 2012, 79877-19880. Recuperat de http://www.boe.es 
8 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.  BOE, 
núm. 116, de 15 de mayo de 2013. Recuperat de 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf 
9 Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a lo. BOE, núm. 66, de 18 de març de 
2017, 19786-19790. Recuperat de http://www.boe.es 
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això és, les causes de la bombolla immobiliària, la mala praxis 
de les entitats bancàries i l’omissió de l’acció política.  

Per altra banda, les polítiques d’habitatge formulades 
abans de la crisi i en temps de bonança econòmica tenien 
l’objectiu de fomentar la compra d’habitatges. Només quan la 
crisi apareix es posa l’accent en fomentar el lloguer a Espanya, 
com un aspecte nou de les polítiques, tot i que Europa ja ens 
avançava des de feia dècades amb aquest tema. Cap dels plans 
analitzats planteja altres formules a part del lloguer i la compra 
que en canvi fa dècades que s’han incentivat en altres països 
d’Europa i del món. A la problemàtica de les execucions i 
desnonaments hipotecaris s’ha afegit en els darrers anys la del 
lloguer, degut en part a les reformes que ha sofert la LAU10. La 
Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment 
del mercat de lloguer d’habitatges11 i la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la què s’adopten mesures tributàries dirigides a 
la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica12 dirigides a la flexibilització i dinamització 
del mercat de lloguer han beneficiat als arrendataris i han fet 

 
10 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. BOE, 
núm. 282, de 25 de novembre de 1994, (Darrera modificació: 31 de març 
de 2015), 1-24. Recuperat de https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-
1994-26003-consolidado.pdf 
11 Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. BOE, núm. 134, de 5 de juny de 2013. 
Recuperat de https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-5941-
consolidado.pdf 
12  Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica. BOE, núm. 312, de 28 de desembre de 
2012, 88097-88155. Recuperat de http://www.boe.es 
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perdre drets als llogaters. Un dels aspectes clau d’aquesta llei 
ha estat la reducció dels terminis dels contractes 
d’arrendaments (passant de cinc a tres anys) i les pròrrogues 
(passant de tres a un any) i el fer més àgils els desnonaments 
per lloguer. Aquestes lleis han suposat, de facto, una ampliació 
de la vulnerabilitat de les persones llogateres, degut a la 
inestabilitat vital que es produeix cada tres anys i també de la 
possibilitat d’establir pujades indiscriminades de preus durant 
cada renovació del contracte. 

Així, la situació actual de l’habitatge a Espanya és el 
resultat de les diferents polítiques desenvolupades en els 
darrers  anys (Fundación Foessa, 2013) caracteritzades pel fet 
que l’habitatge no es considera estrictament un àmbit 
d’intervenció directa de les polítiques socials (Luis Moreno, 
2001). Aquest fet és reflex del règim de l’estat del benestar 
familiarista en el què la disposició d’un habitatge queda 
determinada de manera majoritària pels recursos familiars 
(Cano, Etxezarreta, Dol, i Hoekstra, 2013; Schwartz i Seabrooke, 
2008).  

Aquests elements absents en els plans d’habitatge 
analitzats en canvi sí que s’inclouen en el diagnòstic que fan les 
iniciatives estudiades. Això és: l’escassetat i la injustícia de les 
lleis i la falta d’alternatives al lloguer i la compra.  

L’escassetat i la injustícia de les lleis 

Si un aspecte és comú a les quatre iniciatives estudiades 
és el discurs sobre la falta d’implementació efectiva de l’article 
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47 de la Constitució espanyola, referència que apareix en les 
quatre iniciatives.  

Són però sobretot la PAH i el Sindicat de Llogaters qui 
incideixen en la falta de formulació de lleis que assegurin el dret 
efectiu a l’habitatge digne. 

A la Llei de la PAH (PAH, 2017) s’assenyala que la llei 
hipotecària és injusta, degut a que sobreprotegeix la part 
creditora front a la propietària/deutora, ja que l’execució 
hipotecària comporta no només la pèrdua de l’habitatge 
habitual, si no també la possibilitat de que s’embarguin els 
salaris i altres béns presents i futurs, tant dels deutors 
hipotecaris com dels avalistes (normalment, parents), subsistint 
per tant el deute contret tot i la pèrdua de l’habitatge: 

“Pasé de cobrar más de 2.000€ a 1.200€, y yo pagaba 
casi 1.600 de hipoteca, imagínate. ¿Y qué pasó? Yo 
hablé con el banco. Como me dijeron que no había 
más carencias me dijeron pues vende el piso para 
amortizar. Lo tuve que vender obligada, y me fui a vivir 
a casa de mis padres. Con las carencias no amorticé 
prácticamente nada. Entonces lo vendí. Lo que pasa es 
que claro yo lo vendí en el 2010 cuando explota la 
burbuja inmobiliaria, cuando se cae todo esto y se 
desata toda la historia del tema hipotecario. Y un piso 
que me había costado casi 300.000€ consigo venderlo 
por 160.000€… Con lo cual me queda la deuda, me 
quedan 200.000€ de deuda” (PAH, dona, 40 anys) 

Aquesta llei que perpetua la condició de deutor és una 
anomalia a Europa, assenyalen, i perpetua el drama econòmic 
que hi ha darrere els desnonaments: 
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“Estoy en morosos, te obligan a trabajar en negro, no 
puedes tener un teléfono a tu nombre…” (PAH, home, 
65 anys) 

La PAH en els darrers anys també ha introduït la crítica al 
problema del lloguer el què, indiquen, és conseqüència de (1) la 
falta de mesures orientades a controlar el preu del lloguer i a 
impedir rentes abusives, (2) un parc públic d’habitatges públics 
pràcticament inexistent, (3) ajudes al pagament del lloguer 
escasses i vinculades a la disponibilitat pressupostària, i (4) la 
falta de mesures per lluitar contra la desocupació i la 
infrautilització injustificada d’immobles (PAH, 2017).  

Però és el Sindicat de Llogaters qui ha fet seva aquesta 
causa i ha entrat amb força a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Per al Sindicat, la LAU és una llei injusta ja que 
promou que els propietaris “puguin exigir preus demencials als 
3 anys o amenaçar als inquilins amb expulsar-los”. Només a 
Barcelona i al 2018, 44.000 contractes de lloguer es van 
acabar per aquesta llei (Sindicat de Llogaters, 2018). De fet, tal 
i com indiquen la PAH i el Sindicat, la majoria dels 
desnonaments en l’actualitat són per impagaments del lloguer, 
assolint proporció del 83% a la ciutat de Barcelona (Sindicat de 
Llogaters, 2018). 

Les crítiques a la LAU i la pèrdua de drets respecte la llei 
anterior que realitza el Sindicat de llogaters són les següents 
(Sindicat de Llogaters, 2018): (1) si el propietari ven l’habitatge 
i està llogat, el nou propietari pot extingir el lloguer (a no ser que 
el llogater hagi registrat el seu contracte de lloguer al registre de 
la propietat), en canvi, amb l’antiga LAU, en cas de 
compravenda el contracte es subrogava; (2) el llogater pot 
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renunciar per contracte al dret de compravenda preferent de 
l’habitatge llogat en cas de compravenda, amb l’antiga LAU 
aquest dret era irrenunciable; (3) s’han passat de contractes de 
cinc més tres anys a tres més un any; (4) al contrari que a 
l’antiga LAU, l’actualització de rendes es pot fer per un índex 
diferent a l’IPC; (5) la nova LAU crea un registre de llogaters 
morosos que no té en compte les raons dels impagaments, 
estigmatitzant els llogaters a causa dels seus problemes 
econòmics; i (6) la nova LAU agilitza els procediments de 
desnonament per impagament. 

Per al Sindicat, el problema és que el lloguer no està 
protegit per llei a Espanya, ja que les polítiques sempre han 
anat encaminades a promoure la compra, de manera que tot i 
que el 30% de persones a Barcelona viuen de lloguer, la xifra 
està lluny del 60% d’altres ciutats com Berlin, Amsterdam o 
París. De fet, el que ha provocat la LAU és que moltes persones 
comprin degut a que, en l’actual bombolla del lloguer,  les 
quotes hipotecàries són menors que les quotes de lloguer.  

Anant més enllà en la cerca de les causes del problema 
de l’habitatge que guarden relació amb la legislació espanyola, 
les quatre iniciatives assenyalen que no només és que no 
s’asseguri el dret efectiu a l’habitatge, si no que, a més a més, 
les lleis que es formulen no es posen del costat de la 
ciutadania, sinó dels interessos econòmics i financers. Per 
exemple, per al Sindicat de Llogaters, la LAU es va formular per 
maximitzar els beneficis dels intermediaris, que es lucren a 
cada transacció i, en darrer terme, s’ha promogut “l’espoli dels 
pocs estalvis i ingressos d’unes generacions molt colpejades 
per la crisi” (Sindicat de Llogaters, 2018).  
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I és que les mesures d’austeritat aplicades a Espanya 
han comportat retallades en sectors clau per al benestar com la 
sanitat, l’educació i l’habitatge. Per contra, la banca ha rebut 
ajudes i subvencions a fons perdut que no han tingut cap 
contraprestació per la ciutadania13. Això ha portat a una crisi de 
legitimitat del govern i a la apreciació que les administracions 
van donar prioritat als interessos econòmics front al benestar 
de la ciutadania, temàtica molt freqüent en les entrevistes 
realitzades: 

“Por un lado están los inversores, la banca, que ahora 
mismo es la mayor inmobiliaria de este país. Como no 
se ha visto sometida a un control público, campa a sus 
anchas, pero esto no la exime de su responsabilidad. 
No solo la banca, sino también los fondos de inversión 
y un sinfín de actores medianos y pequeños ven la 
vivienda como un producto financiero. Por otra parte, 
están los intermediarios, en concreto los APIs. La 
principal responsabilidad de regular el mercado de la 
intermediación, otra vez, es el Estado. Siempre 
llegamos aquí. Pero eso no exime a los intermediarios 
que constantemente se ven implicados en prácticas 
abusivas. Pero, ya digo, la propia ley permite estas 
prácticas abusivas, no las fiscaliza o controla” (Sindicat 
de Llogaters, home, 35 anys) 

“Ellos [los bancos] se están hinchando a ganar 
millones” (PAH, home, 65 anys)  

“Yo a veces pienso ¿qué quieren, que te mueras? Los 
políticos podrán hacer muchas cosas, pero a veces es 

 
13 Un informe del Banc d’Espanya (Doménech, 2011) indica que des del 
2009 fins al 2016 les ajudes publiques a la banca aportades pel FROB va 
ser de 54.353 milions d’euros, dels què, a la data de l’informe, no s’havia 
recuperat ni el 20% (10.402 milions d’euros) 



 

 210 

que… no mandan ellos, son los bancos, y ahí los tienen 
cogidos” (PAH, home, 56 anys) 

Per últim, les batalles per les competències estatals i 
autonòmiques que fa uns anys que es produeix entre Espanya i 
Catalunya també han afectat els drets de la ciutadania respecte 
a l’habitatge. La PAH fa una crítica en la seva llei a la limitació 
estatal dels drets reconeguts a la normativa autonòmica i local, 
circumstància que es produeix a més davant l’absència de 
mesures estatals per assegurar el dret a l’habitatge. 
Implícitament fa referència a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada pel Parlament de 
Catalunya i recorreguda al Tribunal Constitucional per part del 
Govern espanyol, que va provocar la declaració 
d’inconstitucionalitat d’alguns articles.  

La invisibilització de les persones afectades 

Generalment les polítiques d’habitatge s’han adreçat a 
les persones més vulnerables: joves, persones majors de 
seixanta-cinc anys, famílies nombroses, monoparentals o 
monomarentals i víctimes de violència de gènere. D’altra banda 
també s’han creat polítiques específiques per les persones que 
pateixen l’exclusió residencial més severa: les persones sense 
sostre. 

De l’anàlisi del discurs de les iniciatives estudiades es 
desprèn que aquestes polítiques han deixat fora del seu àmbit 
d’aplicació a moltes persones que estaven i estan patint per 
accedir o mantenir el seu habitatge.  
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I és que, de l’anàlisi dels plans d’habitatge des del 2005, 
es pot deduir que aquests perfils, molt estancs, han pogut 
dificultar l’accés a accions i subvencions per accedir a un 
habitatge d’altres perfils vulnerabilitats, especialment en el 
context de crisi.  

El Pla 2005-2008, elaborat en plena bombolla 
immobiliària i amb greus dificultats per la gent jove d’accedir a 
un habitatge, va introduir la renta bàsica d’emancipació, 
regulada en el Real Decret 1472/200714, i que consistia en una 
ajuda de fins el 40% de la renta anual que havien de satisfer 
pel lloguer del seu habitatge habitual i permanent, amb un límit 
màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per gaudir 
d’aquesta s’havien de complir els següents requisits: disposar 
d’una font regular d’ingressos inferior als 22.000 euros bruts 
anuals; posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats 
membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o, 
en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal i 
permanent a Espanya. L’ajuda es percebia fins a un màxim de 
quatre anys, o fins que s’haguessin complert 30 anys. 

Així, la renta bàsica d’emancipació va deixar fora les 
joves que no disposessin d’ingressos permanents, una situació 
molt freqüent entre el jovent. A més, si existien diferents titulars 
del contracte d’arrendament (situació també molt habitual entre 
el jovent) la quantitat a percebre es dividia pel total dels titulars 
del contracte, de mode que l’import a percebre es reduïa 
considerablement.  

 
14 Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la 
renta básica de emancipación de los jóvenes. BOE, núm. 267, de 7 de 
noviembre de 2007. 
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Aquests perfils tecnocràtics van dificultar l’accés a les 
ajudes i moltes persones joves han transitat per la inestabilitat 
residencial durant tota la seva vida, inestabilitat residencial 
provocada per la precarietat de l’ocupació, que s’ha amplificat 
amb la crisi i que provoca la normalització de la precarietat com 
a modus vivendi de moltes persones joves, fins i tot amb 
estudis superiors:  

“He tingut una relació dramàtica amb l’habitatge a 
aquesta ciutat [Barcelona], molt dura, duríssima. He 
pagat moltíssim, he tingut zero estabilitat, i això crea 
un sentiment de desarrelament molt gran, canvies de 
barri… I després a nivell de cada pis on vius ets més 
deixat en tema decoració, etc, que forma part del 
desarrelament, perquè estàs allà temporal” (La Borda, 
home, 35 anys) 

 “[...] a la cuitat de Barcelona l'element que més ens 
precaritza i ens proletaritza... així com hi ha moltes 
oportunitats de desenvolupar-te culturalment i 
formativament i tal, un dels elements que pauperitza 
molt a les classes populars, històricament, que forma 
part de l’ADN de la cuitat de Barcelona, és l’accés a un 
habitatge digne” (La Borda, dona, 37 anys) 

Amb l’arribada de la crisi i la creixent constatació de que 
el problema de l’habitatge no només afectava les persones més 
joves, si no que s’havia traslladat a altres capes de la població, 
el Pla 2009-2012 va introduir en els seus perfils d’actuació a 
les unitats familiars amb ingressos que no superessin 1,5 cops 
l’IPREM, a efectes de l’accés al lloguer, i de 2,5 cops l’IPREM a 
efectes de l’accés en propietat; a banda dels menors de 25 
anys, majors de 65, víctimes de violència de gènere, de 
terrorisme o afectades per situacions catastròfiques, famílies 
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nombroses o monoparentals amb fills i persones amb 
discapacitat.  

L’any 2009 l’IPREM es va situar en 527,24€ mensuals, 
de manera per accedir a l’ajuda de lloguer la unitat familiar 
havia d’ingressar menys de 790,86€ mensuals i 1318,1€ per 
accedir a la compra. Es tracten d’unes condicions molt 
restrictives. 

El Pla 2013-2016 va establir que per accedir a una 
subvenció per al lloguer s’havia de tenir una edat no superior a 
35 anys o tenir uns ingressos que no superessin en 2,5 vegades 
l’IPREM, a part, com en el cas anterior, dels perfils més clàssics 
com les víctimes de violència de gènere, terrorisme o persones 
amb discapacitat. L’any 2013 l’IPREM es va situar en 532,51€ 
mensuals, així que per accedir la unitat familiar havia 
d’ingressar menys de 1331,27€ mensuals.  

D’altra banda, també es van aprovar diverses lleis 
relatives als problemes dels deutors hipotecaris que, com s’ha 
vist en l’apartat anterior, van solucionar una part molt petita 
dels casos.  

Així, en un context d’emergència habitacional, la majoria 
de persones no es van poder acollir a les ajudes. Perfils no-
clàssics que han emergit en les darreres dècades, com els 
treballadors pobres, els deutors hipotecaris, o el precariat, es 
van quedar al marge de les escasses polítiques que s’estaven 
formulant.  

“Antes de la crisis vivíamos bien, y ahora, ¿quién llega 
a mileurista? Te están explotando de tal manera que 
¿cómo puedes llegar a pagar un alquilar? Y claro, no es 
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solo eso, sino que te van apretando con muchas cosas 
más” (PAH, home, 56 anys) 

“Denunciem que la precarització general de les 
condicions de feina multiplica el risc d’exclusió 
residencial: cada cop tenim més dificultats per fer front 
a la carestia desmesurada de la vida” (Sindicat de 
Llogaters, 2018) 

Aquesta invisibilització de sectors de la població 
vulnerabilitats en la crisi en les polítiques d’habitatge és comú 
en el diagnòstic de la PAH, el Sindicat de Llogaters i La Borda. 

Menció especial mereixen les persones que pateixen 
l’exclusió residencial més severa: la falta de llar. Segons 
l’enquesta de persones sense llar usuàries de serveis específics 
el 2012 hi havia 22.938 persones sense sostre a Espanya (INE, 
2012). Per la seva part, FEANTSA (European Federation of 
National Organisations Working with the Homeless) (2017) 
calculava que el 2016 hi havia  entre 23.000 i 35.000 
persones en aquesta situació. D’altra banda, un recompte 
administratiu als serveis específics per persones sense llar 
mostra l’augment de les persones ateses en els serveis en els 
darrers anys; el 2016  s’enregistraren una mitjana de 16.437 
casos per dia un 20,5% més que el  2014. Pel que fa al perfil de 
les persones sense sostre,  a l’enquesta del 2012  de l’INE, 
eren en més del 80% homes. És a dir el sensellarisme, tal i com 
se defineix en les enquestes,  afecta principalment als homes.  

Per aquesta raó les polítiques per aquest segment de la 
població van dirigides a les persones que es troben en situació 
de carrer, i invisibilitzen les estratègies que segueixen les dones 
per no arribar a dormir al carrer. És a dir, les polítiques per a les 



 

 215 

persones sense llar són androcèntriques. Aquest és l’element 
principal del diagnòstic de La Posada: 

“Dentro del sinhogarismo hay muchos perfiles, todos 
los programas de sinhogarismo están enfocados a 
situación de calle, pero también es una situación de 
sinhogarismo la gente que está en un albergue, o la 
gente que van a desahuciar. El hogar no son solo 
cuatro paredes. Muchas mujeres se meten, sobre todo 
mujeres más jóvenes, se meten de internas. Es una 
realidad a la que el hombre no opta. Desde ahí tienes 
más posibilidades de no quedar en la calle… o un 
amigo que te presta una vivienda a cambio de qué. Los 
servicios que están enfocados para el sinhogarismo no 
se ven, porque no están en la calle. Las mujeres que 
tenemos están en sinhogarismo, pero muchas no 
están en situación de calle” (educadora social, 
trebalaldora de la Posada) 

Entre el lloguer i la compra, la falta d’alternatives 

Un segon element identificat en el diagnòstic de la 
situació és que les polítiques d’habitatge s’han centrat en 
potenciar la compra com a forma majoritària de tinença, i 
només en els darrers anys s’ha intentat incentivar el lloguer. No 
obstant, no es contemplem altres formes de tinença. La 
cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda posa l’èmfasi 
en aquesta mancança de les polítiques públiques d’habitatge.  

Parteixen de la crítica a la deriva que han pres les 
cooperatives d’habitatge clàssiques. Aquestes s’han acabat 
transformant en cooperatives de consum d’habitatges ja que tot 
i que les persones s’associen per comprar juntes, la tinença és 
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individual. Aquesta apropiació individual ha permès que passat 
un temps aquests habitatges tornessin al mercat lliure.  

“Hi ha expressions molt mercantilitzadores i 
desenvolupaments del cooperativisme molt 
instrumentals i que han desvirtuat una mica la natura 
transformadora i el potencial comunitari del 
cooperativisme” (La Borda, dona, 37 anys) 

Fonamentant-se en una visió del cooperativisme com a 
eina col·lectiva transformadora, i a partir de l’estudi de models 
de cooperatives d’habitatge molt estesos a Uruguai i a 
Dinamarca, han constituït una cooperativa d’habitatge en règim 
de cessió d’ús que no tenia referents a Espanya fora de l’àmbit 
rural.  

Així, La Borda, té l’objectiu de dotar a les sòcies i socis 
dels mecanismes per fer efectiu un dret fonamental com és de 
l’accés a un habitatge digne (La Borda, 2016) tot creant un 
model de tinença no especulativa que posa en el centre als 
seus habitants (La Borda, 2018). 

“Hi ha una mirada posada en el mig termini de 
desmercantilitzar l’habitatge a partir d’un moviment 
que promou aquest model de cooperativisme de 
propietat col·lectiva en cessió d’ús. És una eina més, 
que no pot ser la única a una ciutat com Barcelona, 
però és una eina més per fer que l’habitatge torni a ser 
un bé no de consum, si no un dret garantit” (La Borda, 
home, 35 anys) 
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Un habitatge no és una llar 

Diferenciar entre habitatge i llar també remet al valor 
d’ús i al valor de canvi d’un habitatge. La llar no només són 
quatre parets, si no que és on les persones construeixen una 
vida afectiva i on es porta a terme la reproducció biològica i de 
la vida quotidiana, i ofereix privacitat i seguretat en un mon 
inestable (Harvey, 2014a). 

Des d’aquesta perspectiva tant la PAH, el Sindicat de 
Llogaters, la Borda i la Posada consideren, des de diferents 
èmfasis, que una altra de les problemàtiques associades a 
l’habitatge és que no inclou la dimensió de benestar. 

D’una banda, la PAH ha incorporat en la seva lluita en els 
darrers anys el problema de la pobresa energètica, al que 
dediquen un capítol sencer a la seva llei d’habitatge: 

“Estrechamente vinculado a la emergencia habitacional, 
resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética 
entendida como la dificultad para afrontar las facturas de 
los suministros básicos de abastecimiento de agua, luz y gas 
y la incapacidad de las familias de mantener sus casas a 
una temperatura adecuada. Los precios de acceso a estos 
suministros se han vuelto inasequibles para la población. 
Solo hay que ver la subida exponencial de la luz en los 
últimos años en la que la potencia contratada, que supone 
un 40% del recibo, se ha encarecido más de un 90% desde 
2013. Solo en 2014 se produjeron en el estado español 
más de 2 millones de cortes de suministro de agua, luz y 
gas.” (PAH, 2017, p. 7-8). 

D’altra banda, el Sindicat de Llogaters, la Borda i la 
Posada critiquen que els problemes per accedir a un habitatge 
també porten aparellada la pèrdua de teixit social i comunitari. 
Per La Borda, la inestabilitat laboral porta associada la 
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inestabilitat residencial, que implica anar canviant de lloc de 
residència, de manera que va produint-se un debilitament de la 
xarxa social que s’ha anat adquirit al llarg de la vida. Des de la 
mateixa perspectiva, el Sindicat de Llogaters també denuncia 
que la inseguretat habitacional “perjudica les possibilitats dels 
inquilins de desenvolupar els seus projectes de vida en un barri 
o localitat. La qual cosa amenaça també la convivència local” 
(Sindicat de Llogaters, 2018).  

Per últim, des de la Posada assenyalen que s’hauria 
d’incloure la seguretat física i emocional en la definició 
d’habitatge digne. Així, identifiquen que les situacions de 
sensellarisme poden correspondre a diverses situacions: viure 
en un alberg, amb una amenaça de desnonament, en 
habitatges insegurs, com interna en una llar en condicions de 
precarietat i control o situacions de violències masclistes: 

“Cuando llegué [a Bilbao, yo] vivía con un argelino, es 
cuestión de intercambio de relación: dame y te doy. [Él] 
Vendía drogas y no quería a mi hija. La relación no 
tenía ni amor, ni futuro, ni hablar... hasta no sé cuándo 
(...) por [nosotras, las mujeres inmigradas] no saber 
cómo funciona aquí [las mujeres] caen en las manos 
de esta gente mala que aprovechan estas situaciones. 
Entonces [ellos, los hombres con los que convivía] no 
me han dicho nada de las asociaciones. ¿Por qué? 
Porque tengo que estar con estas personas que pagan 
para hacer sexo” (La Posada, dona, 39 anys) 

Per tant, el plantejament del seu projecte contribueix a 
visibilitzar situacions que tenen a veure amb aspectes derivats 
de la desigualtat de gènere i de classe. Aspectes relacionals 
que s’expliquen per una societat d’estructura capitalista 
patriarcal que es fa latent en el si de les llars i que deixa sense 
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un espai on poder construir un projecte que permeti el 
desenvolupament personal i el benestar. Per als impulsors del 
projecte, les violències masclistes i la precarietat  són elements 
que defineixen que una dona es trobi sense llar. Una mirada no 
androcèntrica del sensellarisme posa damunt la taula que 
l’habitatge pot ser un espai que no fa de llar i on no existeix la 
protecció sobretot per a les dones i per aquelles persones més 
vulnerables pel seu moment vital (infància i gent gran).  

7.2.EL PRONÒSTIC 

El pronòstic fa referència a quines accions són 
necessàries per solucionar el problema de l’habitatge a 
Espanya i perquè. 

En sintonia amb l’apartat de diagnòstic, s’han dividit les 
propostes segons si fan referència al Mercat o a l’Estat. En tot 
cas però, totes les mesures interpel·len les administracions, bé 
des de la formulació de noves polítiques, o bé des de la 
regulació dels mercats immobiliaris i financers. És a dir, un 
primer bloc de mesures fan referència a les accions de l’Estat 
sobre el mercat, mentre que el segon fa referència a accions 
pròpies de l’estat. 

7.2.1. Desmercantilitzar l’habitatge i el deute 

Com s’ha vist en l’apartat de diagnòstic, dues són les 
crítiques principals a les accions dels mercats pel que fa a 
l’habitatge: l’especulació i el sobreendeutament. Es tracten de 
processos que, buscant maximitzar el benefici econòmic de la 
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venda d’habitatges i del deute, limiten la funció social dels 
habitatges.  

Pel que fa a les mesures proposades, La PAH, el Sindicat 
de Llogaters i la Borda tenen entre els seus objectius recuperar 
la funció social de l’habitatge o el seu valor d’ús (amb diferents 
terminologies), això és, desmercantilitzar l’habitatge, procés que 
s’efectua amb la interpel·lació a les administracions. Així, la PAH 
vol legislar un marc estatal d’accés a l’habitatge per “escapar 
del seu caràcter mercantilista” (PAH, 2017, p. 11); pel Sindicat 
de Llogaters la solució passa per “protegir l’ús residencial per 
sobre de l’ús econòmic” que provoca processos especulatius 
(Sindicat de Llogaters, 2018); i la Borda vol limitar l’especulació 
per “preservar el valor d’ús de l’habitatge” (La Borda, 2018). 

La mercantilització fa referència al procés, l’objectiu del 
qual és el benefici econòmic, de producció i destrucció de 
mercaderies que s’intercanvien per raó de preu (Polanyi, 2007). 
En sentit oposat, desmercantilitzar l’habitatge fa referència a 
assegurar el dret d’accés a un habitatge fora dels circuits 
habituals del mercat. La mercantilització de l’habitatge promou 
el seu valor de canvi, mentre que la desmercantilització 
contribueix al seu valor d’ús.  

“[…] la desmercantilizacion se podría entender como el 
conjunto de restricciones económicas, políticas y culturales 
(incluidas las de carácter ético) que limitan la entrada de 
bienes en la esfera mercantil, o intervenciones que extraen 
relaciones sociales de la misma.” (Adelantado, Noguera, 
Rambla, i Sáez, 1998) 

Com indica Fraser (2015) desmercantilitzar l’habitatge 
pot tenir múltiples vessants, com les propietats socialitzades, o 
propietats dels ocupants que es combini amb un mecanisme no 
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mercantil per determinar el valor durant les transferències (com 
el control de preus).  

Introduir mesures més o menys intenses per 
desmercantilitzar l’habitatge (i el deute) té l’objectiu de 
recuperar la funció social de l’habitatge, això és, la seva 
capacitat de satisfer necessitats, tot limitant l’acció dels 
mercats: 

“[…] por un lado están los inversores, la banca, que 
ahora mismo es la mayor inmobiliaria de este país. 
Como no se ha visto sometida a un control público, 
campa a sus anchas pero esto no la exime de su 
responsabilidad pero su papel es ese. No solo la 
banca, sino también los fondos de inversión y un sinfín 
de actores medianos y pequeños ven la vivienda como 
un producto financiero. Por otra parte, están los 
intermediarios. Los intermediarios inmobiliarios, en 
concreto los APIS. La principal responsabilidad de 
regular el mercado de la intermediación, otra vez, es 
del Estado. Siempre llegamos aquí. Pero eso no exime 
a los intermediarios que constantemente se ven 
implicados en prácticas abusivas. Pero, ya digo, la 
propia ley permite estas prácticas abusivas, no las 
fiscaliza o controla”. (Sindicat de Llogaters, home, 35 
anys) 

Cinc són les mesures principals que s’extreuen de 
l’anàlisi del discurs de les iniciatives. Quatre busquen incidir 
sobre el mercat immobiliari i del deute: el control de preus, els 
mecanismes de segona oportunitat, regular les SOCIMIs i la 
mobilització d’habitatges buits; mentre que un altre, el foment 
l’economia social en matèria d’habitatge, ressalta el caràcter 
transformador que pot tenir l’economia.  
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Control de preus 

El control de preus és un dels mecanismes proposats per 
la PAH i pel Sindicat de Llogaters. Aquest té l’objectiu de limitar 
el preu dels habitatges de lloguer de manera que siguin 
assequibles per a la població, i es tracta d’una mesura que no 
es contempla en cap pla d’habitatge. 

En canvi, amb l’aprovació de la Llei 4/2013, de 4 de 
juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del 
lloguer d’habitatges, es va propiciar una escalada dels preus del 
lloguer. Com el seu nom indica, la llei tenia l’objectiu de 
flexibilitzar i dinamitzar el mercat del lloguer, com a resposta a 
les problemàtiques detectades de l’existència d’un gran nombre 
de pisos buits en propietat. D’altra banda, també es pretenia, i 
així s’indica, professionalitzar el mercat del lloguer, caracteritzat 
per les relacions personals entre arrendador i arrendatari. Per 
contra, aquesta llei, que va reduir de cinc a tres anys els 
contractes de lloguer, va provocar que els arrendadors 
poguessin apujar les rendes amb major freqüència i també que 
els intermediaris augmentessin els seus ingressos. En comptes 
de regular el mercat per evitar les pujades de preus, es va 
flexibilitzar per augmentar els seus marges de benefici.  

La PAH i el Sindicat de Llogaters han posat el seu focus 
d’atenció en limitar aquestes pujades de preus i en establir les 
rendes d’acord amb la capacitat adquisitiva de les llars i el 
context socioeconòmic on es situa l’habitatge. 

D’aquesta manera, i amb l’objectiu de limitar els 
augments de renta per reforçar el seu accés al dret a 
l’habitatge, la PAH proposa controlar i regular els preus atenent 
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a les xifres del lloguer que publica anualment el Departament 
d’Estadística. Així es limitarien les pujades abusives de preus, 
que a més s’han vist incrementades per la reforma de la LAU. 
També proposa que els preus es fixin en funció dels ingressos 
de la unitat familiar i no segons preu de mercat, de forma que 
es tingui en compte la capacitat econòmica familiar.  

El Sindicat de Llogaters té també entre els seus objectius 
controlar i limitar els preus del lloguer. Aquesta mesura 
passaria, de manera similar a la PAH, per vincular les pujades a 
índexs objectivables, com l’IPC o índexs municipals. Per al 
Sindicat aquest índex s’hauria de construir de manera 
participativa entre tots els agents implicats i s’hauria de referir 
a variables socioeconòmiques com ara la renda familiar 
disponible que tinguin en compte el cost de la vida.  

Així doncs les mesures proposades per la PAH i el 
Sindicat són molt similars, i tenen l’objectiu de limitar les 
pujades abusives de preus i fixar-los d’acord amb la capacitat 
econòmica de les llars-famílies. Es tracta de mecanismes que 
busquen modificar l’estructura actual de preus del sector 
immobiliari que es basa en l’oferta i la demanda sotmesa a 
forts processos especulatius: 

“Los poderes públicos son los principales 
responsables. Son los poderes públicos los que 
constitucionalmente tienen la potestad para garantizar 
el derecho de la vivienda y para limitar el uso 
especulativo. La función social debe prevalecer por 
encima de los usos claramente especulativo o que 
buscan beneficio”. (Sindicat de Llogaters, home, 35 
anys) 
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D’altra banda, el Sindicat va més enllà en l’establiment 
de mesures que limiten el preu del lloguer. Proposen, per 
exemple, que la fiança per arrendar no sigui superior a un mes 
de renda o de dos en el cas dels habitatges moblats, així com 
que siguin els arrendadors qui hagin d’assumir els honoraris 
dels administradors de finques, ja que són qui fan l’encàrrec. 
Aquestes mesures també contribuirien a disminuir les elevades 
despeses inicials quan s’accedeix a un habitatge de lloguer. A 
més, també treballen per a que els preus dels pisos no suposin 
més del 30% dels ingressos: 

“Primero, negociamos por la vía legal. Y si la propiedad 
es totalmente inclemente y no quiere escuchar a la voz 
del inquilino entonces pues hay que recurrir a medidas 
de presión, que significa permanecer en el piso, 
consignando en el juzgado. Tu puedes consignar el 
pago de 700€, considerando que es un pago justo, que 
los 1.400€ es un precio totalmente abusivo, 
desproporcionado, que supera, de mucho, el 30% que 
fija Naciones Unidas.” (Sindicat de Llogaters, home, 35 
anys) 

Mecanismes de segona oportunitat 

Com s’ha vist en l’apartat de diagnòstic, una de les 
principals problemàtiques associades a les execucions 
hipotecàries és que, a diferència d’altres països d’Europa, el 
deute queda viu i les persones que han perdut el seu habitatge 
es veuen a més obligades a pagar el deute restant, disminuint 
les seves possibilitats de refer els seus projectes vitals.  

En aquest sentit la llei 1/2013, de 14 de maig, de 
mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris preveu 
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la suspensió per un termini de dos anys dels desnonaments de 
les famílies que es trobin en una situació d’especial risc 
d’exclusió. A part de la dificultat d’accedir a aquesta via donada 
l’estanqueïtat dels perfils, es tracta d’una llei de caràcter 
temporal i excepcional.  

La llei també va establir que el valor de taxació a efectes 
de la subhasta no podia ser inferior al 75% del valor de taxació 
que va servir per concedir el préstec (anteriorment no existia 
cap límit per al tipus de subhasta) i es va limitar els interessos 
de demora que es poden exigir a tres vegades l’interès legal del 
diner. No obstant, aquestes mesures s’han mostrat insuficients 
per solucionar el problema de la falta de segones oportunitats 
per a les persones endeutades, ja que es tracten de mesures 
pal·liatives que no tenen en compte l’abordatge estructural. 

Per la PAH, l’aproximació estructural ha de passar per 
establir vertaders mecanismes de segona oportunitat. Entre les 
cinc propostes de la PAH s’inclou la dació en pagament amb 
efecte retroactiu i aturar els desnonaments. Mesures, per tant, 
que fan referència a la cerca d’alternatives que permetin les 
persones afectades refer la seva vida i que no són ni 
extraordinàries ni temporals.  

En relació a la dació en pagament amb efecte retroactiu, 
la llei de la PAH introdueix en l’article 11 dues modificacions a 
la llei d’enjudiciament civil, que fan referència a que quan es 
produeixi la subhasta de l’habitatge, el deute quedarà saldat i, 
si subhastat aquest encara queda deute hipotecari, es podran 
embargar els béns sempre i quan no facin referència a 
l’habitatge habitual. Proposen per tant una protecció especial 



 

 226 

als habitatges habituals, per a que ningú es vegi privat d’un 
habitatge a causa dels deutes. 

Per un altra banda, la PAH també assenyala la necessitat 
d’involucrar les entitats bancàries i financeres en la solució al 
problema que han contribuït a crear, oferint lloguer social a les 
persones que vagin a ser desnonades. Com s’indica a la Llei de 
la PAH: 

“Una de ellas [las medidas de la ley] es la necesaria 
contraprestación social de las entidades privadas que han 
recibido ayudas públicas para proseguir con su actividad 
privada y que han mercantilizado un derecho básico como la 
vivienda, donde las personas desarrollamos nuestro 
proyecto vital, mediante la obligación de las entidades 
bancarias y similares de ofrecer alquiler social en supuestos 
de lanzamientos o daciones.” (PAH, 2017, p. 11) 

Per al Sindicat, en canvi, el reallotjament de les persones 
desnonades per la impossibilitat de pagar el lloguer ha de ser 
responsabilitat de les Administracions, tot i que en habitatges 
de grans tenidors, com els de les entitats bancàries. 

Amb tot, les dues iniciatives introdueixen mesures que 
pal·lien els efectes negatius del mercat sobre el dret a 
l’habitatge. 

Mobilització d’habitatges 

La llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar 
la protecció als deutors hipotecaris inclou un mandat al Govern 
per a que emprengui les mesures necessàries per impulsar, 
amb el sector financer, la constitució d’un fons social 
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d’habitatges, destinats a oferir cobertura a aquelles persones 
que hagin estat desallotjades del seu habitatge habitual per 
l’impagament del préstec hipotecari. Segons el text de la llei, el 
fons hauria de mobilitzar un ampli parc d’habitatges propietat 
de les entitats de crèdit, en benefici d’aquelles famílies que 
només puguin accedir a un habitatge en cas de que les rentes 
s’ajustin a l’escassetat dels seus ingressos. Per això s’ha creat 
un Fons de Lloguer Social que gestionen les mateixes entitats 
bancàries i que s’ha mostrat insuficient, donat el problema de 
l’habitage a Espanya, per cobrir les necessitats habitacionals de 
la població. 

Per fer front a l’incompliment de la funció social de 
l’habitatge, la PAH (2017) contempla que les Administracions 
Públiques amb competències en habitatge puguin aprovar 
mesures de caràcter penalitzador i coercitiu. És a dir, en 
comptes de promocionar que les entitats de crèdits cedeixen 
els seus habitatges, la solució passa per penalitzar si no ho fan. 
Aquestes mesures inclouen que les administracions incorporin 
al seu parc públics d’habitatges aquells que portin buits més 
d’un any -si l’habitatge és de grans tenidors, l’Administració els 
incorporarà per vint anys, i per deu si és de petits propietaris- 
així com també contempla la cessió obligatòria a l’Administració 
Pública de tots els habitatges de titularitat o gestionats per la 
SAREB.  

En el mateix sentit el Sindicat de Llogaters proposa la 
mobilització de pisos buits que es troben en mans de les 
entitats bancàries com un mecanisme per a l’ampliació del parc 
d’habitatge públic de lloguer i que hauria de servir per 
augmentar el parc d’habitatges públics. Per al Sindicat, aquesta 
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mobilització hauria de partir d’un registre obligatori de tots els 
habitatges, solars i propietats verticals desocupades per un 
període superior a un any, i l’expropiació d’aquells solars i 
propietats verticals que hagin estat buits durant dos anys.  

La mobilització dels habitatges buits tindria dos efectes, 
seguint la PAH i el Sindicat: d’una banda, augmentaria l’oferta 
d’habitatges de manera que els preus descendirien i, de l’altra, 
contribuirien a augmentar el parc públic d’habitatges que és 
totalment insuficient per a les necessitats habitacionals de la 
població.  

Regular les SOCIMIS 

D’altra banda el Sindicat de Llogaters inclou entre les 
seves mesures l’eliminació del règim especial tributari de les 
SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario), ja que aquestes societats, actualment, 
tributen al 0% en l’impost de societats. Aquesta mesura, 
identifiquen, augmentaria la recaptació  pública per finançar 
polítiques socials i també disminuiria l’enriquiment d’empreses 
a costa de la gran inversió immobiliària que està al darrere dels 
processos especulatius.  

L’economia social com a eina de transformació 

Si bé les quatre mesures anteriors fan referència a 
mecanismes a introduir per limitar l’acció dels mercats sobre 
l’habitatge, aquesta darrera mesura no busca actuar sobre ell, 
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sinó utilitzar el caràcter transformador de l’economia per 
dissenyar mesures que permetin l’accés a l’habitatge.  

En aquest aspecte ressalta La Borda, que com s’ha dit 
anteriorment és la primera cooperativa d’habitatges en cessió 
d’ús establerta a una ciutat espanyola.  

Des de la Borda han creat un model segons el qual la 
propietat, la cessió o els drets del sòl i dels immobles recauen 
en la Cooperativa. Els socis i les sòcies gaudeixen del dret d’ús 
indefinit de l’espai, de manera que es posa el focus en l’ús 
efectiu de l’habitatge. Així, es genera una forma de tinença de 
titularitat col·lectiva que no passa pels circuits convencionals 
del mercat immobiliari i que asseguren el valor d’ús envers el 
valor de canvi: 

“El tema de recuperar el valor d’ús és un altre valor 
que té [La Borda] que és molt diferent, a una ciutat 
com Barcelona sobretot, on ara mateix els preus dels 
lloguers estan en el màxim històric, han superat els 
preus d’abans quan els salaris són els que són.” (La 
Borda, home, 35 anys) 

Des de la Borda es van fer molts esforços en elaborar els 
Estatuts per a que es limités l’especulació que havien sofert els 
habitatges de les clàssiques cooperatives d’habitatge. La 
impossibilitat d’especular queda patent en l’article 11.3 dels 
seus Estatuts:  

“En cas que es transmeti la totalitat de l’aportació al capital 
a un altre soci o sòcia, la persona sòcia transmetent 
causarà baixa com a tal i s’extingirà el seu dret d’ús sobre 
l’habitatge, si és un dret atorgat a la persona sòcia, o es 
reescriurà el contracte de drets d’ús si formava part d’una 
UEC [Unitat Estable de Convivència]. En el primer dels casos, 
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la Cooperativa recuperarà la plena potestat sobre el dret 
d’ús de l’habitatge i iniciarà els procediments establerts per 
atorgar un nou dret d’ús sobre el mateix a una sòcia o soci 
expectant. En cas que la transmissió del capital es doni dins 
una unitat de convivència, la Cooperativa i la unitat de 
convivència establiran les noves condicions del contracte de 
cessió de drets d’ús de l’habitatge, d’acord amb el previst al 
Reglament de Règim Intern” (La Borda, 2016, p. 10). 

Així doncs si un soci o sòcia ha de deixar la cooperativa, 
no pot llogar o revendre o el pis, si no que aquest torna a La 
Borda. El que es paga és el dret d’ús sobre l’habitatge, però no 
l’habitatge en sí. Aquesta és una clara aposta de La Borda per 
limitar l’especulació a través de l’economia cooperativa, 
buscant el benestar comunitari front l’individual.  

7.2.2. Fer efectiu el dret a l’habitatge digne i 
adequat 

Un segon bloc de propostes de les iniciatives interpel·la 
les Administracions a fer efectiu el dret a l’habitatge digne que 
es proclama en l’article 47 de la Constitució espanyola. 

I és que de l’anàlisi dels plans d’habitatge elaborats des 
del 2005 es desprèn que facilitar l’accés a l’habitatge a la 
ciutadania espanyola és només un dels objectius de les 
polítiques, i potser no el principal. 

De fet, els plans d’habitatge afirmen explícitament que 
aquests també tenen altres objectius. El pla 2005-2008, que 
introduïa la renta bàsica d’emancipació per augmentar el 
lloguer entre el jovent, es marcava com a objectiu augmentar la 
mobilitat laboral. D’altra banda, en el pla 2013-2016 s’afirma 
que el canvi de model, de la propietat al lloguer, ha de permetre 
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buscar l’equilibri entre la forta expansió promotora dels darrers 
anys i l’insuficient manteniment i conservació del parc 
immobiliari ja construït, no només perquè constitueix un pilar 
fonamental per garantir la qualitat de vida, si no perquè, a més, 
ofereix un marc per a la reactivació del sector de la construcció i 
la generació d’ocupació. Les polítiques d’ocupació a Espanya 
s’han centrat en l’estímul de la compra d’habitatges a través de 
desgravacions fiscals i ajudes als promotors. Només a partir de 
les conseqüències de la bombolla immobiliària, això és, 
augment de preus i dificultat de la població per accedir a un 
habitatge, es va començar a posar el focus en potenciar el 
lloguer. Per últim, en el pla 2009-2012 i molt especialment en 
el 2013-2016, els termes eficiència i austeritat apareixen de 
manera molt freqüent al llarg dels dos textos. Si els plans 
d’habitatge supediten fer efectiu el dret a l’habitatge digne i 
adequat a l’estimulació del mercat de treball mitjançant la 
mobilitat laboral i al recolzament del sector de la construcció, 
amb la crisi s’ha afegit un tercer element que és la contenció de 
la despesa. Aquesta limita les polítiques sobre segona 
oportunitat, ja que el pla 2013-2016, si bé admet el greu 
problema de les famílies per afrontar el compliment de les 
obligacions dels préstecs hipotecaris que moltes vegades acaba 
en desnonaments, manté les ajudes que ja estaven aprovades, 
però en canvi tanca la porta a que se’n puguin sol·licitar de 
noves.  

I és que la protecció de l’habitatge com a mercaderia 
que sustenta la potència del sector de la construcció i 
l’immobiliari com a motor de l’economia a Espanya és present 
en tots els plans. Aquest tret característic és constant tant en 
els plans elaborats abans de la crisi (on no s’oblida el pes que 
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té la construcció i el sector immobiliari com a dinamitzadors de 
l’economia) com en els elaborats després de la crisi (en el què 
es dissenyen mesures per fomentar la construcció o flexibilitzar 
el lloguer per a facilitar la mobilitat dels treballadors i 
treballadores per augmentar la competitivitat de l’economia).  

En definitiva, les polítiques d’habitatge s’han basat en 
altres objectius, no explícits, diferents a la promoció de l’accés a 
un habitatge digne i adequat. I és que sembla que els 
interessos de la ciutadania s’han supeditat al creixement 
econòmic, com l’estímul del mercat de treball, del sector 
immobiliari i de la construcció i s’han vist totalment limitades 
per les polítiques d’austeritat. En aquest sentit, una de les 
característiques del neoliberalisme és que l’Estat crea les 
condicions per al funcionament del Mercat (Harvey, 2007) 

I és que fer efectiu el dret a l’habitatge comprometria les 
administracions a legislar pels interessos de la ciutadania i no 
de les elits econòmiques que hi ha al darrere dels interessos 
immobiliaris i financers: 

“Tiene que venir un gobierno y ponerlo todo patas 
arriba. Poner como prioridad a la gente endeudada, la 
que no tiene trabajo, subir el SMI” (PAH, home, 65 
anys) 

Així, les quatre iniciatives, amb diferents propostes, 
interpel·len les administracions. 
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L’habitatge com a dret subjectiu 

El dret a l’habitatge es regula en la Constitució espanyola 
en el capítol dedicat als principis rectors de la política social i 
econòmica i no al de drets fonamentals, de manera que per la 
seva naturalesa jurídica aquest dret no té conseqüències 
pràctiques en quant no es pot exigir el seu acompliment en els 
tribunals. Mentre que un principi rector és un límit negatiu per a 
la llei, un dret subjectiu manifesta un contingut objectiu que la 
ciutadania pot exigir (F. López, 2014).  

No obstant, lluny de legislar pel dret efectiu a l’habitatge, 
les polítiques en aquesta matèria semblen anar enfocades a 
reforçar el sector immobiliari i de la construcció com a motor de 
l’economia espanyola i també millorar la flexibilitat del mercat 
de treball. Així, tots els plans analitzats introdueixen que el 
foment del lloguer té entre els seus objectius augmentar la 
mobilitat i la flexibilitat de la mà d’obra per reduir les taxes 
d’atur, fet que a l’hora revertirà en una millora de la 
productivitat; així com que les ajudes a l’habitatge que es 
canalitzen a través dels promotors immobiliaris sembla que 
tinguin més l’objectiu de rescatar el sector immobiliari que 
d’ajudar a la disponibilitat d’habitatges a un preu raonable.  

Des de la constatació que el dret a l’habitatge entès com 
a principi rector no compromet les administracions, des de la 
PAH proposen que ha de ser un dret subjectiu, de forma que es 
puguin atribuir a les persones poders per a la defensa dels seus 
drets, susceptibles de tutela judicial (PAH, 2017). Aquesta 
consideració de l’habitatge com a dret subjectiu també 
contribuiria a recuperar la seva funció social o el seu valor d’ús.  
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Tot i que no parlen explícitament d’establir l’habitatge 
com a dret subjectiu, les altres iniciatives estudiades també 
consideren que s’hauria de fer efectiu el dret a l’habitatge digne 
mitjançant un canvi legislatiu:  

“Principalmente, ponemos el foco en el Estado. No el 
estado entendido como España sino en todas sus 
dimensiones: A escala estatal, autonómica, municipal, 
en conjunto, los poderes públicos, desde el año 78, la 
educación y la sanidad son un pilar del estado del 
Bienestar y en este contexto la vivienda no forma parte 
de uno de los pilares de lo que para nosotros 
constituye el estado del bienestar.” (Sindicat de 
Llogaters, home, 35 anys) 

Considerar l’habitatge com a dret subjectiu propiciaria 
que l’accés a aquest es deslligués, amb major o menor grau, de 
la participació en el mercat de treball.  

La Posada es basa en que no és possible demanar les 
persones que enfrontin les seves dificultats o problemàtiques 
particulars, com maltractaments, addiccions o buscar una feina, 
si no disposen d’un espai on sentir-se segures 15 . Per això 
proposen que l’accés a l’habitatge es deslligui de la participació 
en el mercat de treball o, en sentit més ampli, de la capacitat 
econòmica, i que formi part de les polítiques per a la inclusió 
social.  

 
15 El plantejament va molt en la línea dels programes de Housing First. Per 
un plantejament general del programa Housing First, veure National Alliance 
to End Homelessness (2006) 
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Parc d’habitatges públic 

El foment d’un parc d’habitatges públic ha estat 
pràcticament absent en les polítiques espanyoles anteriors a la 
bombolla immobiliària. És a partir del pla de 2005 quan es posa 
l’èmfasi en la construcció d’HPO, però va desapareixent 
progressivament en els següents plans. El model imperant a 
Espanya en quant a HPO ha estat que la quasi totalitat 
d’habitatges protegits es venen a les persones adjudicatàries 
(amb l’apropiació de les plusvàlues que això suposa), de 
manera que el parc d’habitatges va minvant si no s’inverteix en 
construir-ne més (Palacios i Vinuesa, 2010). No obstant això, 
els plans d’habitatge no contemplen una ampliació de la vida 
útil dels immobles que impedeixin la seva venta. D’altra banda, 
i a diferència del que passa a bona part de països de la Unió 
Europea, a Espanya pràcticament no existeix habitatge protegit 
en lloguer.  

Que a Espanya falta un parc suficient d’habitatges 
públics és compartit en el diagnòstic de les quatre iniciatives i, 
en concordança, les quatre ho inclouen al pronòstic.  

Per al Sindicat de Llogaters és necessari un augment del 
parc públic de lloguer social que hauria d’arribar al 15% com a 
mínim i que actualment només se situa en el 1,5%. No obstant, 
el Sindicat no fan èmfasi en la nova construcció d’habitatges 
sinó, com s’ha dit en un apartat anterior, en la mobilització 
d’habitatges buits. De fet, per al Sindicat s’hauria de mobilitzar 
tot el parc d’habitatge buit de Catalunya –que estimen en 
centenars de milers d’habitatges– o, al menys, 230.000, de 
manera que es poguessin cobrir les necessitats habitacionals 
de la ciutadania (Sindicat de Llogaters, 2018). D’altra banda, 
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per al Sindicat, les administracions públiques només haurien de 
promoure l’habitatge de lloguer de titularitat pública, deixant el 
foment del lloguer privat. 

Per La Borda, les Administracions, al marge d’impulsar 
polítiques d’habitatge per al lloguer i la compra, poden oferir sòl 
públic per a la constitució de cooperatives d’habitatge. Admeten 
que pot ser no és un model que es pugui reproduir a ciutats 
com Barcelona amb manca de sòl, però que té moltes 
possibilitats en les àrees metropolitanes, que també sofreixen 
l’escalada de preus dels habitatges: 

“A dia d’avui clar, a una ciutat com Barcelona queda 
molt poc sól disponible i dius pues te montes una 
cooperativa és el teu xiringuito i que guai, però quin 
privilegi que no és exportable a tota la ciutat. I tu dius 
potser en aquesta ciutat el sol disponible que hi ha és 
el que és, potser és veritat que serà més important 
lluitar pel retorn del lloguer social.  Però després tenim 
una àrea metropolitana que potser es pot pensar que 
noves promocions que hi puguin haver pues que vagin 
en aquest model i no en un altre. I aquí sí que estem 
xarrant de molts habitatges” (La Borda, home, 35 anys) 

Polítiques per i amb les persones afectades 

Les accions a dissenyar que proposen les iniciatives 
també consideren que les polítiques públiques s’haurien 
d’adreçar a les persones que pateixen problemes per accedir a 
un habitatge i que, per tant, és necessari ampliar els perfils de 
les persones receptores de les ajudes. I és que si bé la crisi ha 
precaritzat bona part de la població, les polítiques continuen 
enfocades a perfils molt estancs, limitats. A més a més, la 
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burocratització de les ajudes socials provoca que a les persones 
vulnerables se’ls hi demanen múltiples requisits per accedir-hi, 
cosa que sovint provoca que no s’hi puguin acollir, de manera 
que queden atrapades en un laberint burocràtic (Mesa, 2019).  

Des de la Posada de los Aabrazos intenten pal·liar la visió 
androcèntrica en les polítiques públiques per les persones 
sense llar mitjançant la posada en pràctica de projectes només 
adreçats per a dones: 

“En un primer momento, en la primera vivienda, solo 
había hombres, luego fue apareciendo alguna mujer en 
aquella vivienda. Y se empezaron a ver dificultades de 
convivir de manera mixta, sobre todo cuando había 
mujeres que venían de violencias machistas. Y cuando 
hubo viviendas más pequeñas se empezaron a hacer 
pisos solo para mujeres, y eso se fue juntando con la 
constatación de que hay muy pocos recursos 
específicos para mujeres, las que hay son muy 
estrictas, concretas, y hubo un momento que se 
quitaron algunos pisos (necesidad de la gente, 
reclamación del ayuntamiento), y ahora llevamos unos 
años con dos. Son pisos para mujeres. Se hace 
acompañamiento en familias, pero de forma externa, y 
de hombres que han vivido en la Posada y que siguen 
ahí, alrededor. E incluso algún hombre que llega se le 
hace apoyo de manera externa, sin vivienda. Nos 
centramos en mujeres porque creemos que la 
situación de vulnerabilidad es mucho más grande, y 
ciertas realidades de mayor vulnerabilidad.” 
(treballadora de La Posada, dona, 32 anys) 

D’altra banda, les iniciatives estudiades proposen un 
model de governança en el que les entitats del tercer sector i 
els moviments socials tinguin veu a l’hora de dissenyar les 
polítiques.  
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“Luego el índex de referencia que hizo la Generalitat, 
ya no es que no contara con el sindicato, es que no 
contó con ningún actor social. Se hizo de espaldas a la 
sociedad civil. Si tú quieres crear una herramienta, que 
va a nacer, más allá de que sea buena o mala, si 
quieres que nazca, con falta de legitimidad y tal, y de 
consenso, haz eso. O sea, no cuentes, con nadie”. 
(Sindicat de Llogaters, home, 35 anys) 

En el pronòstic, per tant, no només apareix com a 
necessari estudiar els perfils de persones afectades per a que 
les hi arribin les mesures proposades, si no també que en el 
procés de disseny, planificació i gestió d’aquestes tinguin veu 
les iniciatives socials que treballen per fer efectiu el dret a 
l’habitatge.  

Foment d’alternatives al lloguer i a la compra 

Les accions proposades per La Borda constitueixen una 
alternativa al lloguer i a la compra, que no estava 
desenvolupada a Espanya, al marge d’alguns casos aïllats en 
zones rurals. Partint d’una visió de l’economia social com a eina 
de transformació, proposen un model de convivència que 
assegura la funció social de l’habitatge per a les 
cooperativistes, a la vegada que aposta per models més 
comunitaris: 

“Llavors vam dir: quines formules existeixen [de 
cooperatives d’habitatge] que puguin ser més socials? 
I vam inspirar-nos molt en la Federación Uruguaya de 
Vivienda Cooperativa de Ayuda Mutua, i en el model 
danès… en què la propietat de les cooperatives és 
col·lectiva i les persones usuàries dels diferents 
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habitatges només són això, usuàries d’habitatges. Però 
la idea és mantenir el sol públic de gestió cooperativa o 
estatal, no amb patrimoni privat, si no que preservem 
aquesta esfera pública però de gestió cooperativa. 
Aquest és el tret diferenciador de la nostra promoció” 
(La Borda, dona, 37 anys) 

Així, el model proposat per La Borda, a diferència d’altres 
formes de cooperatives d’habitatge, necessiten, i de fet així ho 
volen, de la col·laboració pública per disposar d’un terreny. La 
Borda s’ha construït sobre un solar cedit per l’Ajuntament de 
Barcelona per als propers 75 anys. El procés de negociació van 
començar amb el govern convergent de Xavier Trias: 

“Mira, les negociacions d’aquest projecte van 
començar amb CiU i s’ha de dir que van estar bastant 
receptius amb la proposta que fèiem. Hi ha una part 
que és una paradoxa, però tota aquest discurs 
controvertit que a nosaltres.. bé, jo en particular sóc, 
no m’agrada molt tot aquest tema de l’emprenedoria 
social, perquè està molt empatat de retòrica 
neoliberal... [... ] Però CiU amb tot el tema de 
l’emprenedoria i la innovació sempre havia mostrat... hi 
havia com un punt de contacte...” (La Borda, dona, 37 
anys) 

El benestar en l’habitatge 

Considerar el benestar en l’habitatge fa referència a 
introduir en la seva concepció aquells factors que possibiliten a 
reproducció biològica i social en l’àmbit residencial, tot 
potenciant el seu valor d’ús. 
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Per la PAH, el dret a l’habitatge no pot deslligar-se del 
dret als subministres bàsics ja que també formen part dels 
factors que contribueixen a que un habitatge sigui digne i 
adequat (PAH, 2017). Dediquen en la seva llei d’habitatge un 
capítol complet al dret als subministres bàsics, que inclou 
mesures com la tarifa social, l’establiment d’un mínim vital 
segons el context residencial i garanties per a que no es 
produeixin talls de subministres en casos de necessitat. En 
definitiva, les mesures adreçades a pal·liar la pobresa 
energètica demanden la intervenció de l’Administració: 

“Las administraciones públicas deben garantizar el derecho 
de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas 
y de electricidad, a todas las personas y unidades familiares 
en situación de exclusión residencial mientras dure esa 
situación.” (PAH, 2017, article 26.1) 

D’altra banda, el benestar en l’habitatge també s’aborda 
des de la òptica de la comunitat. És a dir, no es pot deslligar 
l’habitatge del context en el què es situa. Així, tant el Sindicat, 
com La Borda i La Posada consideren que les relacions, la xarxa 
social i la comunitat són factors determinants per al benestar 
en l’habitatge i que per tant les solucions a l’habitatge han de 
tenir-los en compte: 

“[…] más allá del derecho a un techo, el derecho a la 
vivienda implica, de alguna manera, el derecho a la 
existencia y el derecho a poder construir proyectos de 
vida. En realidad, es mucho más que un techo, que un 
aspecto físico. Es algo que te da, existencialmente 
hablando, te permite construir proyectos de vida 
integrales, que implican aspectos íntimos, como 
construir proyectos familiares y lazos sociales.” 
(Sindicat de Llogaters, home, 35 anys) 
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Des del Sindicat consideren que viure prop de les 
persones que estimem (si aquest és el nostre desig) ha de ser 
un dret ja que afecta de manera directa al benestar personal. 
És a dir, qualsevol persona hauria de poder dur a terme el seu 
projecte vital on ha escollit, evitant les expulsions que es 
produeixen pels alts preus de l’habitatge: 

“Viure a la ciutat on has nascut, has crescut i ho van fer els 
teus pares és un dret, sí. A quants kilòmetres has de viure 
d’on treballes, d’on van a escola els teus fills, d’on viuen els 
teus pares a qui cuides o cuiden de tu?” (Sindicat de 
Llogaters, 2018) 

La Borda i la Posada van més enllà en posar en pràctica 
aquesta dimensió comunitària de l’habitatge.  

Els i les cooperativistes de La Borda han decidit com 
viure en comunitat i així plantejar una alternativa a 
l’individualisme de la ciutat (La Borda, 2018) 

“Ara tinc clar la perspectiva d’aquí un any entrar en un 
pis, on vull criar un nin, o nins… estaré vinculat a molta 
gent i la idea de que sigui com un poble, un edifici que 
és un poble dins d’una ciutat, m’atreu moltíssim” (La 
Borda, home, 35 anys) 

Per això plantegen que la dimensió comunitària no 
estigui únicament present en la sociabilització, si no també en 
el treball reproductiu que contribueix al benestar individual i 
comunitari: 

“Hi ha una de les qüestions que per nosaltres era 
prioritària i a la que hem donat molt de pes que és, 
dintre de les diferents formes de convivència que hi 
haurà – ja que hi ha diferents mides d’habitatge, son 
vint-i-vuit habitatges, hi haurà gent que viurà sola, hi ha 
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gent que viurà en parella, hi ha gent amb formes 
diverses...– tindrem mancomunades algunes tasques 
reproductives, com poden ser la bugaderia, i després 
tindrem alguns espais comuns de menjador, lavabo 
equipat amb bany i sauna per col·lectivitzar les 
necessitats de cura que tindrem en un futur. Aleshores 
si que pensàvem que moltes vegades en altres 
projectes comunitaris es col·lectivitza la part de 
sociabilitat, però no es col·lectivitza compartir la 
criança, o la vellesa, o les cures, o el treball 
reproductiu... i per nosaltres sí que era un eix. Pensem 
que dins de l’habitatge el treball reproductiu s’havia de 
posar al centre i com a mínim facilitar-lo espacialment, 
per treure-lo de domicilis particulars, i sobretot 
desestressar les famílies de menor dimensió facilitant 
un espai col·lectiu per compartir-ho amb altres 
persones. Aquest sí que és un valor que beu de la 
teoria política feminista directament” (La Borda, dona, 
37 anys) 

Per últim, la dimensió del benestar en la Posada és 
present en dos àmbits: dins i fora de l’habitatge. Pel que fa a 
dins de l’habitatge treballen per a que les persones 
vulnerabilitzades sentin que tenen un espai segur i d’escolta 
per poder reemprendre els seus projectes vitals: 

“Se me ha brindado mucha amistad, mucha acogida, 
mucho cariño. Mucho cariño me han tenido en la 
Posada. Y he conocido a mucha gente que ha pasado y 
han ido pasando y claro, una va conociendo a todas 
estas personas. Y esto es súper importante” (La 
Posada, dona, 67 anys) 

Pel que fa a l’àmbit exterior, fora dels habitatges, 
potencien que les dones que viuen a la Posada s’integrin en el 
dia a dia del barri per així promoure espais de trobada, creació 
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de xarxa i, en definitiva, espais comunitaris on poder tenir cura 
unes de les altres.  

7.3.CONCLUSIONS DEL CAPÍTOL 

La Gran Recessió que estem vivint en l’actualitat està 
provocant grans canvis en la societat actual. Aquesta gran crisi 
sembla haver-nos situat en un espai de transició entre dues 
èpoques (Subirats, 2015) i està per veure quines implicacions 
tindrà a llarg termini. En aquest context actual de crisis del 
capitalisme neoliberal que té les seves arrels en la 
mercantilització (Polanyi, 2007) i financiarització (Polanyi Levitt, 
2013) de cada cop més àmbits de l’existència (Fraser, 2014a) 
s’estan produint diversos contra-moviments a aquestes forces 
mercantilitzadores i financiaritzadores (Fraser, 2013b). Aquests 
moviments per a la protecció social poden prendre dos 
vessants: cap a la dominació o cap a l’emancipació (Brie, 
2017). 

En l’estudi dels contra-moviments cap a la protecció 
social des de la seva vessant emancipadora en els darrers anys 
ha pres força l’estudi de les iniciatives d’innovació social com a 
noves vies per a la cerca de solucions col·lectives en aquest 
context de transició (Subirats, 2012). Aquestes iniciatives, tot i 
que ben diverses, tenen característiques compartides, una de 
les quals és la generació de nous discursos. Des d’aquesta 
premissa de partida, això és, que les iniciatives d’innovació 
social porten a terme un treball simbòlic de re-elaboració i 
transformació dels discursos dominants que es produeixen en 
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el neoliberalisme, s’ha analitzat quin és el discurs que estan 
produint quatre iniciatives d’innovació social en matèria 
d’habitatge. 

Des de la perspectiva d’anàlisi dels marcs interpretatius 
dels moviments socials de Snow i Benford (1988) i a partir de la 
metodologia desenvolupada per Bustelo i Lombardo (2007) ens 
preguntem quin és el diagnòstic i el pronòstic de la situació que 
porten a terme les iniciatives seleccionades, alhora que els 
comparem amb els discursos presents en els plans d’habitatge 
que van des del 2005 al 2017. Definim el diagnòstic com la 
identificació de les problemàtiques clau i la cerca de les arrels 
d’aquestes, mentre que utilitzem el pronòstic per analitzar 
quines accions es proposen per corregir la situació adversa. 
Tant en el diagnòstic com el pronòstic les diferents anàlisis es 
poden agrupar en dues categories: les que fan referència a les 
Administracions i les que fan referència als Mercats.  

El període d’anàlisi dels plans d’habitatge comprèn des 
del 2005 fins al 2017, període en el què han estat en vigor tres 
plans: el de 2005-2008, 2009-2012 i 2013-2016 (prorrogat 
per al 2017). Aquests tres plans es fan ressò de les 
problemàtiques de la bombolla immobiliària, primer, i de la crisi 
dels desnonaments després.  

El pla de 2005 es va dissenyar en un context d’alça de 
preus que començava a mostrar les dificultats creixents de la 
població per accedir a un habitatge. Va ser el període en què, 
donada l’expansió del sector immobiliari, les entitats de crèdit 
van facilitar en excés l’endeutament de la població per accedir 
a un habitatge en règim de propietat. Aquest pla però no es va 
fer ressò d’aquesta problemàtica sinó que, donada la dificultat 
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del jovent per accedir a un habitatge en lloguer, va implementar 
la renda bàsica d’emancipació per a joves, que consistia en una 
ajuda econòmica per fer front al pagament del lloguer.  

El pla de 2009 es va elaborar quan es començaven a 
notar els efectes de la crisi, però no hi havia l’alarma social pels 
desnonaments que ja hi havia quan es porta a terme el pla de 
2013. No obstant, aquests plans estan marcats per la 
contenció de la despesa i les mesures d’austeritat, i les accions 
que proposen per pal·liar els desnonaments són temporals, molt 
limitades i subjectes a disponibilitat pressupostària. 

Només el pla de 2005 fa referència a l’especulació, 
concepte que desapareix en els plans posteriors, en els què sí 
apareix el problema de l’endeutament. No obstant, en el 
diagnòstic no s’identifiquen les arrels del problema. És a dir, 
l’especulació i l’endeutament semblen ser processos naturals 
propis de les lleis del mercat, que no tenen responsables. En 
consonància, en el diagnòstic no es dissenyen mesures per 
acabar amb l’especulació o l’endeutament.  

Si bé el problema de l’especulació i l’endeutament 
també és present en el diagnòstic de les quatre iniciatives, a 
diferència dels plans, aquestes sí que assenyalen els subjectes 
responsables: d’una banda, els Mercats, que consideren 
l’habitatge com una mercaderia amb la què obtenir beneficis; 
de l’altra, les Administracions, que han portat a terme una 
política d’habitatge quasi inexistent i més centrada en recolzar 
el sector immobiliari com a motor de l’economia que en protegir 
la ciutadania del capitalisme immobiliari ferotge.  

L’habitatge es considera un dels bens d’inversió amb 
més rendibilitat. També és un dels principals motors de 
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l’economia espanyola, aspecte, d’altra banda, que es fa palès 
en els tres plans d’habitatge analitzats, ja que es fa difícil 
destriar si l’objectiu d’aquests és assegurar l’habitatge als 
sectors més vulnerabilitats de la població o recolzar aquest 
motor de l’economia o fins i tot dinamitzar el mercat laboral 
mitjançant la mobilitat. La preponderància de l’habitatge com a 
valor de canvi sobre el seu valor d’ús l’ha fet estar sotmès a 
forts processos especulatius que n’han augmentat els preus 
mentre que les entitats bancàries proporcionaven crèdits a 
persones amb alt risc d’impagament donada la situació dels 
salaris i dels preus dels habitatges. En aquest sentit, les 
iniciatives estudiades, i molt especialment la PAH per la seva 
magnitud i trajectòria, han tingut un gran impacte en 
desemmascarar les causes estructurals del sobreendeutament i 
l’especulació.  

A part d’assenyalar la responsabilitat dels mercats en els 
processos especulatius i el sobreendeutament de la població, 
les iniciatives també assenyalen les escasses i ineficaces 
polítiques portades a terme en les darreres dècades. Al contrari 
del que proposen els plans d’habitatge, les iniciatives 
estudiades sí proposen mesures que limiten l’acció dels 
mercats sobre els habitatges i així assegurar la seva funció 
social. Entre les mesures, destaquen el control de preus que 
proposen la PAH i el Sindicat, els mecanismes de segona 
oportunitat per a que les deutores no es quedin amb el deute 
un cop perdut l’habitatge habitual, mobilitzar els habitatges 
buits en mans de les entitats bancàries i regular les SOCIMIs 
per limitar els seus marges de beneficis i per tant fer menys 
atractiva la seva activitat inversora. D’altra banda, La Borda 
proposa aprofitar el caràcter transformador de l’economia 
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social per crear propostes novedoses que limitin i dificultin 
sobremanera l’especulació.  

En segon lloc, i referent al diagnòstic que efectuen sobre 
la ineficàcia de les polítiques d’habitatge, des de les iniciatives 
proposen considerar-lo un dret subjectiu, crear un vertader parc 
públic d’habitatges suficient i que, un cop més, se’n limiti 
l’especulació tot allargant la seva vida útil i crear alternatives al 
lloguer i la compra, com pot ser el foment de les cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús que proposa La Borda.  

Un dels aspectes amb més pes dins el diagnòstic i el 
pronòstic de les iniciatives, i totalment absent en els plans 
d’habitatge, és la importància de l’habitatge no només com a 
refugi físic, si no també emocional. En aquest sentit, si bé la 
PAH ha tractat amb força el tema d ela pobresa energètica en 
els darrers anys, el Sindicat, La Borda i La Posada també posen 
de manifest com la inseguretat habitacional afecta els projectes 
vitals. Per això, entenen que l’habitatge no només són quatre 
parets, si no que és un espai que les persones haurien de poder 
escollir on es situa per tal de viure prop de les persones 
estimades, prop d’on es troben els llaços relacionals i afectius. 
Molt interessant és la perspectiva de gènere de La Posada, 
totalment absent en els pans d’habitatge i en l’abordatge de les 
persones sense sostre, que proposen a ampliar a persones 
sense llar per donar compte de totes aquelles que es troben en 
habitatges insegurs, sotmesos a processos de desnonament o 
on es produeixen les situacions de violències masclistes. Per 
últim, i pel que fa a les propostes, les iniciatives s’erigeixen com 
el tercer actor, absent en els plans, amb els quals elaborar les 
anàlisis i les propostes en matèria d’habitatge.  
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Per concloure,  les iniciatives estudiades han portat a 
terme un treball de transformació del marc dominant 
assenyalant les responsabilitats dels Mercats i les 
Administracions en el problema de l’habitatge per no actuar 
sobre les desigualtats que crea el mercat immobiliari i financer. 
Per pal·liar aquests efectes, i front una crisi de legitimitat de les 
institucions polítiques tradicionals, proposen una sèrie de 
mesures basades en la redistribució, la desmercantilització de 
l’habitatge i el reforç de l’eficàcia jurídica, que inclogui també 
una dimensió més simbòlica de seguretat, afectivitat i 
comunitat.   
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8 

EL PROCÉS: ORGANITZACIÓ I 

PARTICIPACIÓ 

 

“Un sistema de desvínculos: para que los callados no se 
hagan preguntones, para que los opinados no se vuelvan 
opinadores. Para que no se junten los solos, ni junte el alma 
sus pedazos”. (Galeano, 1993, p. 90) 
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Introducció 

En el capítol anterior s’ha analitzat quin és en els plans 
d’habitatge i en les iniciatives estudiades respecte al diagnòstic 
i al pronòstic del problema de l’habitatge. Aquest capítol en 
canvi no es centra en el contingut del discurs si no en els 
processos que segueixen les iniciatives per dur a terme els seus 
objectius: quines persones hi intervenen, quines relacions es 
creen i com són aquestes relacions i quins models organitzatius 
i d’intervenció es proposen.  

8.1. L’ORGANITZACIÓ 

Quins actors polítics es referencien en els plans 
d’habitatge?  

En tots i cadascun d’ells trobem les següents constants: 
es nombra el mandat constitucional de que en la política 
econòmica es tingui en compte el dret a l’habitatge digne, així 
com els acords i protocols que emanen de la Unió Europea i que 
tenen un impacte directe en la formulació dels objectius. Així, 
per exemple, el Pla 2009-2012, a diferència del Pla anterior, 
que es deia “per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge” es 
diu “Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació”. S’assumeixen les 
recomanacions establertes, tal com diu el text, a la Carta de 
Leipzig sobre Ciutats Europees Sostenibles en la què es 
recomana fer un major ús dels enfocaments relacionats amb 
una política integrada de desenvolupament humà i prestar 
especial atenció als barris vulnerables o desafavorits dins el 
context global de la ciutat. En definitiva, els plans d’habitatge es 
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basen en les recomanacions i directius de la Unió Europea en el 
període que s’elaboren.  

En contraposició, una de les característiques de les 
iniciatives d’innovació social és que promouen mètodes 
d’organització participatius i democràtics, i que compten amb 
les persones afectades a l’hora de construir propostes. És a dir, 
les persones afectades tenen veu i agència per proposar i per 
actuar. Un altre tret comú a les iniciatives estudiades és el seu 
caràcter assembleari, l’horitzontalitat i la participació. 

Tot i això, si bé els models organitzatius de les iniciatives 
estudiades tenen molts trets en comú hi ha també diferències, 
fruit dels diferents contextos de sorgiment i on es porten a 
terme.  

8.1.1. L‘afiliació 

Quines són les vies d’accés a les iniciatives? Respecte a 
aquest punt cada iniciativa té mecanismes d ‘afiliació diferents. 

El procés d‘afiliació a la PAH segueix el mecanisme 
clàssic de participació en els moviments socials: estar present, 
col·laborar, en definitiva, militar. No hi ha un mecanisme 
d’afiliació establert, sinó que les persones que participen 
regularment en la PAH participen en les assemblees. No 
obstant, la gran difusió de la PAH, present en molts nuclis 
urbans, ha generat que cada nucli tingui la seva pròpia 
assemblea i que puguin funcionar de formes més variades.  

En canvi, la Posada de los Abrazos és una iniciativa del 
tercer sector que compta amb treballadors i treballadores, i 
també amb recursos molt limitats per dur a terme la seva tasca, 
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que és assegurar una vida digna a les dones sense llar. Les 
dones acudeixen a La Posada per derivacions, de la Creu Roja o 
Cáritas, però el que funciona més el boca-orella: “mujeres que 
aparecen y llaman al timbre” (treballadora de La Posada, dona, 
32 anys). Després d’un primer contacte, en el què l’objectiu 
principal és valorar la situació de la persona i generar 
confiança, els treballadors i les treballadores de La Posada han 
de valorar el cas en concret i també els recursos dels què es 
disposa a l’entitat, ja que no arriben a donar espai a totes les 
dones que hi arriben. El procés d’afiliació ve tutelat, per tant, 
per les treballadores de La Posada. 

D’altra banda, el Sindicat de Llogaters i la Borda, degut 
als seus règims jurídics –un sindicat i una cooperativa- 
requereixen l’afiliació prèvia de les persones. 

En el cas del Sindicat, l’afiliació possibilita la participació 
en les comissions, plenaris i assemblees d’afiliats, i tenir veu i 
vot en tots els espais de participació del Sindicat. En data de 
realització de les entrevistes, el 2017, comptaven amb 1.200 
afiliats.  

No obstant, degut a que el Sindicat naix a partir de la 
conjunció d’altres moviments i associacions que treballen pel 
dret a l’habitatge, també es va muntar una coordinadora que 
agrupa aquests col·lectius. D’altra banda, també compta amb 
diferents comissions, que poden integrar militants no afiliats. 
Per tant, conviuen tres models organitzatius: d’una banda, les 
organitzacions, que s’articulen en la coordinadora; en segon 
lloc, els militants, que s’organitzen en comissions; i, per últim, 
els afiliats i les afiliades, que es constitueixen en assemblea 
d’afiliats i afiliades:  
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“Entonces, se crea esta coordinadora, con estas 
comisiones de trabajo, que funcionan de forma abierta 
y asamblearia, es decir, las comisiones están 
permanentemente abiertas. De hecho, nosotros 
hacemos difusión constante y si tu quieres participar 
en las comisiones, entras en la web del Sindicat y te 
indica las comisiones que hay y que te puedes integrar. 
Es decir, no son espacios cerrados. Y la coordinadora 
también, sigue siendo totalmente abierto. Veremos 
como va evolucionando porque, de momento hay esto 
y, al mismo tiempo, hay una asamblea de afiliados y 
afiliadas. Los primeros meses hicimos asambleas 
totalmente abiertas. Luego, claro, cuando empiezas a 
producir organización y tienes una base de afiliados 
como la que tenemos, de 1200 afiliados, claro, 
necesitas un espacio de participación regular en el que 
se validen decisiones estratégicas importantes” 
(Sindicat de Llogaters, home, 35 anys) 

El funcionament de La Borda és molt similar. Per afiliar-
se és necessari fer-se soci de La Borda. Ser soci o sòcia permet 
participar del desenvolupament de la cooperativa a través de 
les comissions de treballs i de l’Assemblea, on cada soci te veu i 
vot.  

8.1.2. Els òrgans de govern 

El caràcter assembleari és una de les característiques 
comunes dels models organitzatius de les quatre iniciatives. Les 
assemblees possibiliten la participació de totes les persones 
que integren les iniciatives a la vegada que configuren un model 
de democràcia directa que compta amb la veu de totes les 
participants. No obstant, les formes organitzaves de les 
iniciatives, tot i que basades en la participació assembleària, 
són ben diferents. 
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El Sindicat de Llogaters s’organitza en assemblea de 
persones afiliades i comissions de treball. L’assemblea es 
reuneix amb una periodicitat bimensual. A més, cada dimecres 
es porta a terme el que anomenen “punt d’acollida”, que és una 
presa de contacte per persones afectades pel lloguer que 
vulguin informar-se sobre el Sindicat. Pel que fa a les 
comissions, compten amb quatre: de continguts, d’acció 
sindical, de comunicació i d’organització i extensió.  

La Posada de los Abrazos, com tota associació, disposa 
d’una junta directiva, formada per una presidenta, un secretari, 
un tresorer i dos vocals.  També disposa de tres assemblees, 
que donen compte de dos models organitzatius: d’una banda, 
com s’organitzen els dos pisos (cada pis disposa d’una 
assemblea), de l’altra, com s’organitzen els i les treballadores, 
així com les persones que d’una manera o una altra estan 
implicades en el dia a dia de l’associació, bé proposant tallers o 
bé fent acompanyament i xarxa a les habitants.  

Els i les treballadores i altres persones de suport 
realitzen reunions un cop al mes per tractar algun tema que 
s’hagi pogut estancar o si es sumen a una determinada 
reivindicació.  

En els pisos s’organitzen assemblees (una assembla per 
pis) sense periodicitat fixada, i es tracten conflictes que s’hagin 
pogut generar en el procés de convivència. Cal fer notar que les 
dones que viuen a La Posada no han escollit viure juntes, si no 
que s’han trobat en aquesta situació, i això, juntament amb 
diferències culturals i moments vitals diversos marcats per 
episodis traumàtics, provoca que els conflictes vagin sorgint, 
ens expliquen. Tot i que la convivència als pisos és totalment 
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autònoma, les professionals acudeixen a les assemblees quan 
hi ha un problema individual o col·lectiu que s’hagi de tractar 
allà. Així, les assemblees, a part de propiciar la participació, 
constitueixen un element més dins dels processos de suport i 
acompanyament. No obstant, les assemblees són tutelades per 
les treballadores. 

Els processos de decisió es guien pel principi d’igualtat i 
consens, de manera que es promou la participació de les 
persones destinatàries de la intervenció en la presa de 
decisions que les hi afecten, tant a nivell individual com de les 
activitats que es desenvolupen de manera col·lectiva. Al mateix 
temps, la metodologia assembleària permet les treballadores 
de La Posada recollir informació dels processos participatius i 
així anar redefinint els processos.  

Pel que fa a la Borda, disposa d’un Consell Rector, que el 
formen un coordinador (remunerat), que té veu però no vot, ja 
que no forma part de la cooperativa; una persona de cada 
comissió i una persona de Coop57, que és la cooperativa que 
ha finançat bona part de la construcció. Les persones de les 
comissions roten cada sis mesos. El Consell Rector es reuneix 
cada dues setmanes, i és l’espai on es prenen decisions que 
requereixen una posició ràpida, o bé decisions de caràcter més 
tècnic. També disposen d’una Assemblea general de la que 
participen totes les sòcies, tant les habitants com els 
anomenats socis col·laboradors.  

D’altra banda, pel que fa a les sòcies habitants, compten 
amb la figura de l’Assemblea i de les comissions de treball. 
L’assemblea general es celebra un cop al mes, en dissabte. 
Cada assemblea la coordina una comissió i la condueix i 
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dinamitza al seu parer. Les comissions celebren dues 
assemblees mensuals, el què implica una dedicació d’entre cinc 
i deu hores per persona al mes.  

Per últim, el model organitzatiu de la PAH és el més 
complex de les quatre iniciatives, ja que també és la iniciativa 
amb més presència arreu del territori espanyol. Cada nucli de la 
PAH compta amb la seva pròpia assemblea, però les 
assemblees estatals són l’espai de trobada de totes les PAH. Es 
celebren amb un interval màxim de quatre mesos. Les decisions 
es prenen per consens, i només com a últim recurs es recorre a 
l’aprovació per majoria simple, en la que cada PAH té un vot. 
Les funcions de l’assemblea estatal són (PAH, 2015): (a) 
acordar els objectius i estratègies a curt, mitjà i llarg termini i 
prendre decisions sobre el funcionament de la PAH, (b) prendre 
decisions sobre quines campanyes realitzar, (c) compartir 
experiències i pràctiques i (d) ratificar les actuacions de la 
Comissió Tècnica Estatal. D’altra banda, l’Assemblea estatal 
compta amb cinc grups de treball: de comunicació, de l’Obra 
Social, jurídica, internacional i tècnica.  

El gran nombre d’assemblees i membres de la PAH i els 
reptes organitzatius i de coordinació va portar a que l’any 2015 
s’aprovés el document “Criterios básicos de funcionamiento de 
una PAH” (PAH, 2015) que actualitzava el mateix document de 
2009. Tal i com s’exposa en aquest, pretén donar resposta a 
diferents reptes organitzatius, com la necessitat de dotar-se 
d’un marc de funcionament que permeti consolidar l’activitat de 
les PAH i fer el seu creixement sostenible a tot l’Estat. Alhora, 
també vol solucionar alguns problemes de funcionament que 
s’havien detectat, com conflictes interns derivats de grups 
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massa reduïts, tancats i poc transparents en la presa de 
decisions i la necessitat d’una major coordinació en l’àmbit 
regional, autonòmic i estatal.  

8.1.3. Les relacions entre iniciatives 

Les iniciatives estudiades no treballen de manera 
aïllada, sinó que totes elles formen part de xarxes de 
cooperació més àmplies, tant des de la seva temàtica com 
altres adjacents,  que contribueixen a amplificar el missatge i 
els resultats així com serveixen per unir forces per millorar el 
benestar de la ciutadania. 

A l’empara de la PAH han nascut altres associacions, 
com l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), dedicada a 
lluitar contra la pobresa energètica, problemàtica molt lligada 
també a la crisi i a les lluites per un habitatge digne. Per una 
altra banda també tenen contacte amb altres associacions, com 
els iaioflautes i la marea educativa, aquesta darrera amb qui 
han treballat plegades per criticar la proposta de llei central de 
que els i les estudiants havien de rebre formació financera en 
l’àmbit educatiu, ja que la proposta inicial era que aquesta 
formació la duguessin a terme els bancs.  

Des de la Posada promouen la incorporació de 
l’associació a aquelles plataformes de col·lectius i xarxes, 
temporals i permanents, els objectius de les quals es trobin 
amb consonància amb els de la Posada.  

Per una banda, es coordinen amb altres administracions 
que treballen l’abordatge de les desigualtats i les violències de 
gènere, com Emakunde, el Servei de la Dona de la Diputació 
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Foral de Vizcaya o l’Àrea d’Igualtat, Cooperació i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Bilbao. Amb aquestes administracions es 
coordinen per tema de recursos, derivacions i consultes.  

D’altra banda, també es coordinen amb altres 
associacions que aborden les desigualtats de gènere, com 
ARGITAN, que proporciona suport jurídic i psicològic a les dones, 
AUZOLAN, que atén l’abordatge psicològic de les dones ateses i 
les treballadores de la Posada, així com també programes de 
desintoxicació, o ALDARTE, que dóna suport a dones lesbianes, 
entre moltes altres. 

També es coordinen amb associacions i administracions 
per abordar algun dels problemes de les dones que viuen a la 
Posada, com l’atur i la migració, per donar-se suport en 
l’atenció. Així, col·laboren amb l’Associació de Treballadores de 
la Llar, qui els hi dona suport en la denúncia de les situacions 
de precarietat i assessorament en matèria laboral i cerca de 
feina, CEAR-Euskadi, dedicada a les xarxes de tràfic de dones 
amb finalitats d’explotació sexual o SOS Racisme, per obtenir 
suport jurídic en els processos migratoris.  

Per últim, la Posada forma part de la xarxa KFEMINISTA 
per la trobada de dones migrades, de la que, a part de la 
Posada, formen part Mujeres en la diversidad, Mujeres con voz i 
Mujeres del mundo.  

La relació amb aquestes i altres iniciatives permet a la 
Posada estar molt present en el barri. En aquest sentit, també 
participen de l’Associació Galtzagorri de dones del barri de San 
Francisco de Bilbao i en la Coordinadora d’Associacions de San 
Francisco y Bilbao la Vieja, amb l’objectiu de crear xarxa i 
arrelar-se al barri. En definitiva, la creació de xarxa amb altres 
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persones i col·lectius és una de les finalitats de La Posada com 
a forma de superar l’individualisme. 

Pel que fa a La Borda i al Sindicat de Llogaters, les dues 
iniciatives que han sorgit en un període més recent, cal 
assenyalar que les dues sorgeixen d’altres iniciatives que ja 
estaven en marxa. 

El Sindicat es crea a partir del treball de persones i altres 
organitzacions. En concret, va ser molt important la necessitat 
detectada des de diferents col·lectius i associacions per a que 
els llogaters es mobilitzessin contra els lloguers abusius. Van 
formar part del naixement del Sindicat la Idea Cooperativa, 
l’Observatori dels Drets Socials i Econòmics (DESC), 
l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, que aglutina 
una sèrie d’entitats, la Federació d’Associacions de Veïnes i 
Veïnes de Barcelona, el col·lectiu Desllogades i 500x200.  

“Empezamos a reunirnos a finales de 2016. Una serie 
de activistas hicieron una llamada a entidades sociales 
y colectivos de Barcelona para organizarse ante la 
escalada de precios en el mercado del alquiler, que 
estaba sometiendo a la población que queremos vivir 
de alquiler a mucha presión. En este momento se 
juntan toda una serie de colectivos de esta ciudad que, 
de alguna manera, trabajaban ya por el derecho a la 
vivienda o por el derecho a vivir en la ciudad, y otras 
organizaciones vinculadas con el turismo. La finalidad 
es construir una organización exclusivamente 
orientada a defender el derecho a vivir de alquiler 
asequible, estable y digno. Pero pensando que 
garantizar alquileres justos implicaba también 
garantizar un modelo de sociedad y de ciudad más 
justo” (Sindicat de Llogaters, home, 35 anys) 
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Per últim, La Borda naix a Sants, un barri amb una gran 
tradició i presència de cooperatives i també un barri amb molta 
presència de moviments socials. La Borda forma part d’un 
projecte més gran, el de Can Batlló. El projecte de La Borda és 
un dels projectes aprovats per la Plataforma veïnal “Can Batlló 
és pel barri”, que naix a partir de l’okupació del recinte de Can 
Batlló degut a que si bé des del 1976 el Pla General Metropolità 
va establir el recinte com a zona d’equipaments, habitatge 
social i zona verda, però el 2011 el projecte encara es trobava 
aturat.  

“La Borda no existiria si no existís Can Batlló” (La 
Borda, dona, 37 anys) 

8.2. LA PARTICIPACIÓ 

Entenem la participació com un procés dinàmic (D. A. 
Snow et al., 1986) que va creant coneixement en la pràctica 
(Cox, 2014) i va sofrint modificacions. D’altra banda, també es 
considera que el procés dinàmic de participació no només fa 
referència a qui i com s’actua en les iniciatives, si no que hi ha 
un component emocional (Cox, 2009). 

Pel que fa al procés d’elaboració dels plans d’habitatge, 
hi participen el Ministeri competent i les Comunitats 
Autònomes, a través de conferències sectorials i òrgans 
col·legiats, que també participen en el seguiment i l’avaluació 
dels plans i que van canviant de composició i nomenclatura 
amb els canvis de govern. El Pla 2005-2008 preveia la creació 
d’un Consell Nacional i les comissions multilàters i bilaterals de 
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seguiment, que són instruments de participació, execució i 
avaluació, a més de la Conferència Sectorial. El Pla 2009-2012 
preveia la Conferència Sectorial d’Habitatge, el Consell del Pla 
Estatal d’Habitatge i Rehabilitació, la Comissió Multilateral 
d’Habitatge, el Consell del Pla Estatal d’Habitatge i 
Rehabilitació, la Comissió Multilateral d’Habitatge i Les 
Comissions bilaterals de seguiment. El Consell del Pla Estatal 
d’Habitatge i Rehabilitació es va crear, s’esmenta en el Pla, amb 
l’objecte de garantir la participació social durant la vigència del 
Pla. Va estar presidit pel titular del Ministeri d’Habitatge, i hi 
participaren representants de les Administracions Públiques i 
dels principals agents econòmics i socials relacionats amb el 
Pla, tot i que no especifica qui són els agents econòmics i 
socials. Per últim, en el Pla 2013-2016, s’esmenta la 
Conferència Sectorial d’Habitatge, Urbanisme i Sòl com l’òrgan 
superior de cooperació entre les Comunitats Autònomes i les 
ciutats de Ceuta i Melilla i l’Administració de l’Estat en matèria 
d’habitatge, urbanisme i sòl. Per últim, en aquets darrer pla es 
van consultar les Comunitats Autònomes, la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies i els associacions i 
organitzacions més representatives del sector.  

Per últim, una altra constant en tots els plans és la 
col·laboració público- privada, vinculada tant en la dinamització 
del sector de la construcció, tan important en l’economia 
espanyola, com amb l’eficiència i la contenció de la despesa, 
especialment en els plans que s’elaboren en el context de crisi. 
Els actors privats que apareixen són els promotors i les entitats 
financeres.  
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Pel que fa a les iniciatives, la participació, en aquest 
capítol, fa referència a com les persones afectades intervenen o 
actuen en les iniciatives. Alhora, també ens fixem en quin tipus 
de relacions es creen fruit de la participació en les iniciatives i 
com es viscuda per les persones afectades.  

8.2.1. Base social 

A quines persones s’adrecen les iniciatives? Quin és el 
perfil de les persones que participen en les iniciatives i les 
seves vivències pel que fa a l’habitatge? 

Si tenim en compte els plans d’habitatge, les persones 
beneficiàries de les polítiques sempre són col·lectius molt 
vulnerabilitzats, que han d’acreditar tenir una edat específica, 
tenir feina però no cobrar per sobre un determinat llindar, haver 
patit violències masclistes, tenir diversitat funcional o tenir fills 
però no parella. En definitiva, els perfils que crea l’administració 
són molt estancs i dificulten enormement l’accés a les mesures 
proposades per part de totes les persones que tenen dificultats 
per accedir a un habitatge en un context d’alça de preus, 
elevades taxes d’atur i estancament dels salaris. Amb 
l’increment del nombre de persones per accedir a un habitatge 
aquests perfils s’han anat ampliant en els darrers anys, des 
dels joves al Pla de 2005, fins als deutors hipotecaris a partir 
de 2008. No obstant, la rigidesa d’accés a les ajudes ha 
continuat dificultant enormement l’accés a les polítiques. 
D’altra banda però, hi ha la creença de que les ajudes per a les 
persones vulnerables són múltiples i que elles no fan tot el 
possible per acollir-s’hi. Trobem llavors dos situacions 
contraposades: mentre que les persones amb dificultats han de 
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passar per un laberint burocràtic per sol·licitar les ajudes que 
difícilment arriben, alhora són assenyalades per ser les 
causants de les seves desgràcies (Mesa, 2019). 

Les iniciatives analitzades en canvi tenen en compte la 
totalitat de la població que té dificultats per accedir o mantenir 
el seu habitatge: dones sense llar oblidades per les polítiques, 
joves amb estudis superiors però baixos ingressos per poder 
construir una llar, famílies amb dificultats per pagar la seva 
hipoteca, i llogaters que veuen augmentats els seus lloguers i 
han de marxar de casa.  

A efectes analítics diferenciem en aquets capítol entre 
les “vells pobres” (old poor) i els “nous pobres” (new poor), és a 
dir, entre aquelles persones que ja es trobaven en situació 
d’exclusió, vulnerabilitat i pobresa abans de la crisi i aquelles 
que han vist com el seu nivell de vida disminuïa a causa dels 
efectes de la crisi fins a trobar-se en situacions de necessitat 
(Dagdeviren, Donoghue, i Meier, 2017). 

Vides desposseïdes: persones vulnerabilitzades abans i 

després i de la crisi 

La Posada de los Abrazos és la única de les iniciatives 
estudiades en aquesta tesi que es va crear molt abans que els 
efectes de la bombolla immobiliària, primer, i de la crisi, 
després, es fessin notar. S’adreça per tant a col·lectius de 
persones que no es van beneficar dels anys de bonança 
econòmica i d’expansió de l’Estat del Benestar. No obstant, les 
treballadores de la Posada sí admeten que han notat els 
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efectes de la crisi. D’una banda, les altes taxes d’atur dificulten 
que les dones que habiten a la Posada puguin trobar feina i 
emancipar-se. De l’altra, s’ha produït una retallada d’ajudes 
socials que han minvat els ingressos de l’associació i les ajudes 
a les què poden optar les dones. Per tant, tot i que són perfils 
vulnerabilitzats abans de la crisi, han vist augmentar el seu grau 
d’exclusió degut a les polítiques d’austeritat i les retallades. 
També són dones invisibilitzades per les polítiques, que 
defineixen el sensellarisme des d’una posició androcèntrica.  

Des de La Posada reclamen poder treballar sense 
tempos establerts ni perfils estancs i, per això, treballen amb un 
model més flexible, que no els hi permet obtenir tants recursos, 
però que assegura la intervenció a les dones: 

“Ahora funcionamos por subvención. Aquí [a Bilbao] 
hay muchos pisos que están convencionados con la 
Diputación. Nosotras ese formato decidimos que no, 
que aunque da una estabilidad a corto plazo, son 
convenios de cinco años, porque estar conveniadas 
con Diputación marca mucho cual es el proceso: el 
perfil de las personas, cuánto tiempo pueden estar. 
Con la subvención vivimos año a año pero creemos 
que la calidad es mucho mayor” (Sindicat de Llogaters, 
home, 35 anys) 

Tant en els inicis del projecte com en l’actualitat, a la 
Posada arriben dones que han trencat per uns motius o altres 
amb les seves xarxes socials i familiars i que es troben 
fonamentalment amb el problema de la soledat i de no comptar 
amb qui les ajudi a superar les dificultats. Algunes dones són 
d’Espanya, però la majoria són d’altres països i han emigrat 
amb l’esperança de viure millor que en el seu país d’origen, 
encara que es troben amb una realitat que no es la que van 
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somiar. Constitueixen perfils de dones, per tant, en les què 
interseccionen diferents eixos de desigualtat pel que fa al nivell 
adquisitiu, l’origen, la manca de xarxa i, a més en molts casos, a 
les violències masclistes.  

De les quatre entrevistades, dues han patit la mort d’un 
fill o un marit i una està divorciada, tres són emigrants, tres van 
estar acollides per homes que les hi proporcionaven allotjament 
a canvi de sexe i tres tenen fills. Les històries de les dones que 
han viscut o viuen a la Posada són històries de desarrelament, 
depressió i violència: 

“Vale, yo la primera vez aquí España con mi marido. 
Estuve un rato con él en Burgos y luego he vuelto a mi 
país y hemos hecho un divorcio porque por problemas, 
no vamos a entrar aquí. Y luego he vuelto otra vez sola 
con mi hija aquí a Alicante. Yo tuve problemas también 
con mi familia porque antes de venir he hecho muchos 
cambios en mi vida y mi familia no ha tolerado el 
divorcio y no quieren, me pidieron que me tengo que ir. 
Entonces, un año en Alicante viviendo con hermanos 
de una amiga, que vendían drogas. Me querían a mi 
pero no a mi hija, me decían que se fuera a Marruecos. 
después de este año en Alicante como no había 
trabajo, no hay nada, tenía que aguantar estos 
hermanos Bueno fue así mal porque siempre tienes 
que dar algo a cambio para vivir, sexo. Y como no he 
conseguido ni aprender a leer, el idioma, ni conseguir 
trabajo tampoco porque...por dos razones. Por la crisis 
y también por mi situación que era con una niña de dos 
años y sin...no sé hacer nada.” (La Posada, dona, 59 
anys) 

Van ser entrevistes molt difícils de realitzar, ja que no hi 
havia un vincle de confiança per explicar històries personals 
que les feien recordar èpoques complicades i tristes per moltes 
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raons. Entrevistes molt emocionals en les què de vegades no va 
ser possible recollir la seva biografia ja que hi havia molts buits 
sobre els que no volien parlar, i que són un indicatiu de les 
penúries de les experiències viscudes: 

“En la crisis económica siempre le acompaña una 
crisis personal y de ánimo y de emociones y todo. Todo 
se rompe porque con el cambio no es fácil porque no 
viene, no tienes un problema. Tu tienes muchas en una 
vez. Problema económica, la soledad, la idioma, la 
cultura, que es diferente. Y la gente mismo que está en 
tu alrededor no te entiende ni tu entiendes a esas 
personas. Nadie te entiende, no entiendes a nadie, 
estás todo el rato quejando, mal. Estás mal, llorando, 
la gente no te acepta. La gente ya no quiere gente que 
llora. Todo el mundo a lo suyo. Si sonríes puede ser a 
ver si te entienden con otras cosas de su cultura. Los 
choques culturales y las maneras de pensar son 
diferentes. Tu hay palabra que a uno le enfada al otro 
le hace reír”. (La Posada, dona, 39 anys) 

Són dones a les que, per les seves vivències personals 
de violència, els hi costa molt confiar en les persones, i aquesta 
relació de confiança triga anys a portar-se a terme: 

“Al principio desconfié también de la gente de La 
Posada porque una persona que está mal va a pensar 
mal de todo el mundo, pero poco a poco empecé a 
tener confianza. Me quedé seis meses sin pedir nada 
allí también, por miedo. Ni hablar ni decir nada a nadie. 
Y me quedé calla calladita” (La Posada, dona, 67 anys) 

Així doncs, les dones que acudeixen a La Posada ho fan 
en situacions d’extrema vulnerabilitat, després d’haver passat 
situacions que les han fet desconfiar de la família, la xarxa 
social i les Administracions. Són dones oblidades i 
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invisibilitzades pels sistemes de provisió de benestar que a més 
viuen amb culpa les situacions que han viscut i es senten 
inútils, soles i atemorides per totes les situacions de violència 
física i simbòlica viscudes. 

Atur, deutes i edat: els “nous” pobres 

D’altra banda, observem en les històries de les persones 
que participen de la PAH, el Sindicat de Llogaters i la Borda com 
les classes mitjanes i populars han anat patint un empobriment 
més o menys progressiu que ha produït la seva vulnerabilització 
social. No obstant, el cas de la PAH és més heterogeni, ja que sí 
que trobem molts perfils de persones que vivien en precari 
abans de la crisi, però que endutes per l’estímul de l’habitatge 
en compra van signar hipoteques. 

En aquestes històries l’atur és un mecanisme 
fonamental que explica l’empobriment, però no només això, si 
no que s’ajunten vivències de morts, separacions i problemes 
de salut que fan ben certa l’expressió popular de que els 
problemes no venen mai sols: 

“Empecé a pedir muchos trabajos e iba pagando. Y 
todo iba bien hasta el año y medio pues caí enferma. 
Yo estaba psicológicamente hundida, destrozada… El 
jefe tuvo varias quejas mías. Por el estado anímico yo 
hacía muchos fallos, y me echan. Fue una cosa detrás 
de otra, han sido unos años… una cadena de 
barbaridades” (PAH, dona, 40 anys) 

“En mi caso fue que me fracasaron una serie de 
situaciones, un cúmulo de situaciones delicadas, que 
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dije: o me muero o me levanto y pido ayuda, porque no 
me queda otra…” (PAH, dona, 52 anys) 

“Tenía un trabajo muy estable y además muy bueno, 
con 16 pagas […] A mi jefe le coge también una deuda 
muy grande y tiene que cerrar. Me quedo en el paro. A 
mi me lo explica 10 años atrás y no me lo creo, ya 
estaba pensando en la jubilación. Y bueno, a raíz de 
esto todo han sido problemas” (PAH, home, 65 anys) 

Aquest empobriment de les classes mitjanes i populars, 
més quan es disposa d’una feina remunerada,  és viscut amb 
incredulitat i amb tristesa, i fa emergir una certa consciència de 
classe que havia quedat latent en èpoques de benestar: 

“Y digo: yo no tengo que ir a la PAH porque tu no eres 
precaria, tu trabajas”. Entonces yo realmente me lo 
creía, que al trabajar no era un caso de la PAH… eran 
casos de éstos extremos, no? (PAH, dona, 46 anys) 

D’altra banda, s’observen processos d’empobriment 
també en les classes mitjanes i persones de professions liberals 
que havien tingut un alt poder adquisitiu, o en els fills de les 
classes mitjanes que veuen com el seu nivell de vida disminuirà 
respecte la deus seus pares:  

“Estamos todos los perfiles. Desde empresarios con 
pasta que se han quedado con nada hasta la persona 
que no tiene nada, que no está cobrando nada” (PAH, 
dona, 46 anys) 

“Yo soy médico, estoy jubilada hace tres años. Vivo de 
alquiler y aunque, en principio no tengo problema 
porque tengo un alquiler antiguo, todo esto me ha 
movido a interesarme más como iba por mi hija. Mi hija 
y mi yerno que están en un alquiler, que han tenido 
que buscar casa en los últimos tiempos y tienen un 
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alquiler que les han subido, que les crea problemas, 
que da inestabilidad porque no pueden tener una casa, 
su casa, porque parece que cada tres años tienen que 
levantarla. Entonces, esto es lo que me ha movido 
porque esto es injusto. Es injusto como vive la gente, 
además lo he visto también profesionalmente, los 
problemas que la gente tiene. Profesionalmente he 
visto lo que le han hecho a la gente, a personas 
mayores que vivían en edificios antiguos y que los han 
echado y les han hecho la vida imposible. Esto les 
generaba muchos motivos de ansiedad y venían a 
consulta. Incluso pasaban, delante de la familia como 
por locos, por las cosas que decían que les hacían en 
la casa. (Sindicat de Llogaters, dona, 67 anys) 

Aquesta amplificació dels perfils de la pobresa provoca 
que persones amb situacions especialment delicades es vegin 
com a afortunades: 

“Cobro 500€ y conseguí un alquiler de 275€ al mes 
durante tres años. Con eso voy viviendo, no me puedo 
quejar, dentro de la gente que llega a la PAH en teoría 
soy un poco privilegiado” (PAH, home, 56 anys) 

Per últim, pel que fa a La Borda, és la iniciativa amb un 
perfil més homogeni de persones: amb un alt capital cultural i 
relacional i bona capacitat financera, però que tot i això engloba 
persones amb dificultats per accedir a pagar el seu habitatge. 
Tot i que en quant a nivell econòmic i cultural no hi ha grans 
diferències, un dels seus trets característics és que és un 
projecte intergeneracional: 

“Per poder participar en el projecte has de tenir uns 
criteris com si accedissis a habitatge protegir: has de 
residir a la ciutat de Barcelona, has de tenir un topall, 
em sembla, de 45.000€ l’any, encara que no és exacte 
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i no tenir cap propietat, no ser titular. Ara bé, tots 
reunim aquestes condicions però som un col·lectiu 
homogeni quant al capital cultural. Crec que per 
participar en un projecte com aquest ara mateix has de 
tenir un capital cultural alt per poder seguir la 
complexitat del projecte en totes les seves dimensions. 
I també som un grup molt homogeni, la majoria tenim 
estudis universitaris i experiència organitzativa i 
influències diverses.. i en aquest sentit si que tenim.. el 
nostre capital social i relacional és molt alt. D’altra 
banda per poder formar part de la cooperativa has 
d’aportar 15.000€. No és una quantitat desorbitada, 
sobretot pensant que per hipotecar-te has de posar 
moltíssims més diners, però tampoc és una quantitat 
petita. Llavors sí que tenim un topall per dalt, que no 
tenim gent que cobri més d’una certa renda anual, 
però si que tenim un topall per baix” (La Borda, dona, 
37 anys) 

8.2.2. Les dificultats de la participació equitativa 

Tot i que les iniciatives fomenten la participació de les 
persones implicades es troben amb el gran repte de la 
participació equitativa, debat sempre molt present en els 
moviments socials. 

Cal diferenciar en aquest apartat entre les iniciatives en 
les què participen persones que havien format part abans 
d’iniciatives o moviments socials i les que no. 

El Sindicat de Llogaters i La Borda naixen a partir d’altres 
associacions o moviments. De fet les persones que en formen 
part havien militat abans en moviments socials i es tracta de 
persones molt apoderades i amb un nivell cultural alt. No 
obstant això, també es troben amb dificultats en la participació: 
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“El tema de la participació equitativa és la gran 
dificultat que enfrontem els processos col·lectius. 
Moltes vegades la gent participa en funció del que pot. 
Hi ha diferents coses que condicionen, la pobresa, 
tenir temps propi… O sigui, si tens persones al teu 
càrrec, si vius fora de Barcelona, si tens una feina més 
precària que et condiciona més la participació… Hi ha 
una sèrie de coses que condicionen la participació i 
això, evidentment, condiciona la participació en 
igualtat de condicions. Jo crec que l’eix de gènere, edat 
i activitat professional és claríssim, i també hi ha 
aspectes relatius a la salut” (La Borda, dona, 37 anys) 

I és que participar, militar, implica una inversió de temps 
i un sacrifici personal que es percep en les entrevistes: 

“Molta gent se coneixia d’abans, molta gent no. I és un 
grup bastant ben partit en el sentit de que no hi ha 
hagut grans conflictes malgrat la feinada que implica 
tot això, i la complexitat. Però sí que tots trobem que 
currem molt i que tenim poc temps per descansar, per 
no fer res, per disfrutar junts… però les vegades que 
tenim moments així els disfrutem molt… Però en 
general és més feina i la creació de comunitat està 
sent més de curro que de vida, de moment. Això crec 
que t’ho dirà tothom” (La Borda, home, 35 anys) 

D’altra banda, hi ha diferències significatives de les dues 
anteriors iniciatives i la PAH i La Posada, ja que les persones 
que formen part d’aquestes iniciatives no havien militat mai, en 
el cas de La Posada, o la majoria no havien militat mai, en el 
cas de la PAH. És a dir, en la dinàmica de la participació trobem 
diferències que a l’hora remeten a la classe social: les persones 
més vulnerables solen participar menys en associacions i 
moviments socials que les persones amb més recursos socials i 
culturals. 
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Pel que fa a la participació a La Posada de les dones 
sense llar, en el treball de camp es va fer palès les dificultats 
per participar i fer-se sentir i escoltar,, ja que es mesclen 
sentiments de por de perdre el que havien aconseguit: una llar. 
D’altra banda, donat a que no s’ha triat les persones amb qui es 
conviuen, sovint hi ha conflictes que responen a diferències de 
caràcter i de moments vitals, però també culturals: 

“Hombre es difícil porque en una convivencia es difícil. 
Además siendo que son de otro país. Pero bueno lo 
que yo vivo es difícil pero tendrá que ser que aporten 
porque lo que no puedes pedirle es siempre a la misma 
persona que es quien tiene que estar siempre 
cediendo. Ellas no ponen de su parte. Sobretodo esta 
última. Ella siempre tiene que ser cuando ella le da. 
Que se enfada, ya, la culpa la tienen los demás. No. Tu 
tendrás tus cosas si estas enfadada no le eches la 
culpa a nadie. Pero ella va en ese plan. Va siempre 
como de...como decirlo, como de víctima. Y tampoco es 
eso. Porque ella si comete un acto y ha actuado mal la 
culpa es de ella, no de los demás. Pero ella siempre los 
malos somos los demás. Siempre los demás que 
somos los culpables, los demás hacemos. Tendrás que 
ser responsable del comportamiento que has hecho. Si 
has faltado una persona el respeto, la culpa es tuya 
que la has faltado. Que yo no le he faltado el respeto a 
ella. En ningún momento. Y ella a mi me lo está 
faltando continuamente. Y eso tampoco es así”.  (La 
Posada, dona, 54 anys) 

A més, que el procés de convivència a la Posada, tot i 
que independent, vingui tutelat en certa manera des de les 
treballadores de l’associació és un factor que fa viure amb 
incertesa el seu pas per l’associació: 
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“Bueno más...ellos mandan, ellos me han mandado 
para hacer un taller de empoderamiento y estuvo esta 
mujer psicóloga dando este taller. Yo desde esto, he 
cogido confianza con ella y después  del taller le he 
dicho “ yo necesito hablar contigo” me ha dicho “ ven” 
y me ha cogido des del principio hasta tres años. Pero 
han hecho un contacto con ella   y la Posada. 
Estuvieron en contacto porque a mi a veces no, tengo 
problema de el piso o...y me llama ella. Porque la 
llaman desde la Posada. Y también todas las mujeres 
que estaban a mi alrededor tenían este...se reunían 
entre ellos para valorar como está la situación. Yo 
hasta me he enfadado algunas veces pero por des… 
Por ignorar, ignorar qué está pasando. Ellas por mí 
bien, están haciendo esto. Algunas veces pensaba que 
ellas se juntan y hablan de mi…” (La Posada, dona, 39 
anys) 

En segon lloc, de l’anàlisi del document “Criterios de 
funcionamiento de una PAH” es deriva el fet que, tot i ser una 
associació assembleària, hi ha nuclis que han funcionat d’una 
manera personalista i que la presa de decisions no sempre han 
estat transparents. D’altra banda, de les entrevistes realitzades 
també es deriva el fet, com en les altres iniciatives, que el 
foment de la participació no desencadena la participació 
equitativa: 

“En las asambleas todo el mundo vuelca sus 
inquietudes, y en teoría es democráticamente [riu]. No 
es cierto porque siempre hay que tirar más del carro y 
hay gente que calla más y se deja llevar. Pero yo creo 
que es bastante democrático, se toman decisiones en 
general” (PAH, home, 56 anys) 

En síntesi, els reptes de la participació equitativa estan 
presents en tots els moviments socials i associacions, i per tant 
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també en les iniciatives estudiades. El nivell cultural, social i 
també la militància prèvia semblen ser factors que condicionen 
la participació en igualtat de condicions. No obstant, és 
interessant constatar com les iniciatives reflexionen sobre 
aquest punt i busquen solucions, mitjançant el foment de la 
participació i el donar veu a aquelles persones que tenen més 
dificultats per fer-ho. 

8.2.3. Els canvis en les relacions socials 

En aquest apartat ens fixem com en el procés de 
participació o militància en les iniciatives es produeix un canvi 
en les relacions socials de les persones. En aquest procés té un 
espai essencial la cura i l’escolta, així com també sentir-se part 
d’un grup, d’una comunitat. 

De manera molt especial en la PAH i La Posada, 
l’abordatge del problema de l’habitatge comença per la 
constatació de que cap persona pot afrontar els seus 
problemes de manera exitosa si es troba aïllada i trista. És a dir, 
la dimensió emocional esdevé clau per afrontar processos de 
resiliència. Des d’aquesta perspectiva es posen en valor 
aspectes que s’associen a la feminitat, a l’àmbit de la 
reproducció social, i que són menysvalorats en el paradigma 
neoliberal: les emocions, l’escolta, la cura i les intervencions 
sense temps prefixats.  

D’altra banda, tant la PAH com la Posada, però també en 
aquest cas La Borda, plantegen que el sentir-se part d’una 
comunitat, el disposar d’una xarxa de suport que no té perquè 
quedar relegada a l’àmbit domèstic i familiar, són aspectes que 
contribueixen de manera decisiva al benestar personal, tant des 
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de la vessant emocional com des de la d’accés a ajuda i 
recursos.  

La cura i l’escolta 

Com s’ha dit anteriorment, les històries de les persones 
entrevistades són, amb diferents graus, històries de soledat, 
empobriment i vulnerabilització. Els problemes per accedir a un 
habitatge sovint són conseqüència d’altres situacions com l’atur 
o problemes familiars o de salut, de manera que les persones 
que les pateixen porten la càrrega de diversos fracassos 
personals, fet que les porta a estadis de tristesa profunda que 
les impossibilita treure forces per lluitar i millorar la seva 
situació.  

“Llegué a la PAH como llega la mayoría de la gente: con 
mucho miedo, con muchas dudas. Yo intenté en algún 
momento acabar con mi vida realmente porque claro, 
ves que se te llevan tantas cosas que estás harto” 
(PAH, home, 56 anys)  

“Cuándo llegué a la PAH solo lloraba y lloraba. Si ya nos 
cuesta relacionarnos porque vivimos en mundos, en 
zonas de mucho confort, y no nos abrimos.. claro, todo 
esto era nuevo para mí. Fui a las sesiones grupales con 
el psicoterapeuta de la PAH. En dos miércoles dejé de 
llorar” (PAH, dona, 46 anys) 

En aquest context, el treball de les iniciatives no es 
centra només en oferir eines per poder revertir la seva situació, 
si no que l’acompanyament basat en la cura i l’escolta esdevé 
fonamental. El procés d’acompanyament que porten a terme 
especialment la PAH i la Posada s’enfoca en la perspectiva de 
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que no és possible que algú afronti els seus problemes si es 
troba en una situació de tristesa i soledat:  

“En la PAH vas ganando fuerza, te van animando, te 
van acompañando. Yo no podía ni hablar al principio, 
había gente que hablaba por mí, porque a mi se me 
tragaba la lengua. […] Fue terrible porque era un 
momento muy duro. Y bueno, poco a poco empecé a 
volver a ser persona” (PAH, dona, 52 anys) 

'[La Posada] era abrazos, era escucha era cuidando 
era muchas cosas juntas en esta casa. Yo pasé unos 
momentos importantes. Yo he nacido otra vez allí y lo 
considero como una tripa de una madre  que ahí nació 
otra vez y la quiero mucho.  Y...es muy importante tener 
estos tipos de asociaciones y acogidas porque es 
necesario.” (La Posada, dona, 67 anys) 

“Miramos mucho el cariño, el respeto, el trato, eso es 
un pilar fundamental de la PAH. Abrigar a la gente que 
llega […] Hay mucha humildad, una calidad humana 
que te incentiva, nunca te destruye” (PAH, dona, 46 
anys) 

Aquesta darrera cita, on diu “nunca te destruye” deixa 
veure la situació de partida de les persones que decideixen 
apropar-se a una iniciativa. Són persones que han vist destruïts 
els seus projectes personals, els seus somnis, les seves 
famílies, la seva xarxa de relacions i que a més han patit 
estigmatització i s’han sentit culpables de la seva situació. 

El neoliberalisme impugna valors com l’individualisme, la 
meritocràcia i que el valor de cadascú es mesurable per allò 
que té o que pot tenir. Això porta a l’aïllament personal en pro 
d’un benestar, com pot ser disposar d’un habitatge digne, que 
difícilment arriba per les classes populars: 



 

 277 

 “Mi vida era trabajo solo, perdí amistades, perdí... 
nunca he tenido amistades porque he trabajado así 24 
horas al día de lunes a Domingo. Es que he dedicado 
mi vida a trabajar. Entonces pues cuando me compré 
el piso pues imagínate, más que más, para sacar a mis 
hijas adelante” (PAH, dona, 40 anys) 

De manera contraria als valors que impugna el 
neoliberalisme, les iniciatives aborden des de la cura 
l’acompanyament a la persona. Posant en el centre la cura, 
assignen valor aspectes que han quedats relegats en el 
paradigma neoliberal i que en canvi esdevenen fonamentals en 
la cerca de benestar.  

La comunitat 

Aquest procés d’acompanyament centrat en la cura 
provoca un canvi en les persones que participen en les 
iniciatives. Un d’aquests canvis detectats és la constatació de 
que vivim en una societat individualitzada, que no tenim cura 
dels altres ja que vivim centrats en els nostres problemes i 
aïllats d’altres realitats que es semblen molt a les nostres.  

“Yo era de las personas que los veía por la tele y decía 
“pobres”, pero ahí quedaba la cosa. Siempre me había 
gustado ayudar […] pero no había encontrado aquello 
que te tira. Llevas una vida de trabajo, casa, amigos, el 
pollo los domingos, el sábado el cine, una vida 
cómoda, sin pensar nada más. Entonces, claro… 
cuando me vi… ahora me toca a mi.. Y la primera 
reacción que tuve cuando entré, que yo lo digo muchas 
veces y no me da ninguna vergüenza porque es el 
proceso que se tiene cuando se entra en la PAH es 
bueno, no pedimos nada a cambio, no pedimos dinero, 



 

 278 

pero pedimos colaboración. Yo pensé pero yo trabajo, 
yo vengo aquí por las tardes, yo, yo y yo” (PAH, dona, 
46 anys) 

“Cuando entras conoces a más gente, te empiezas a 
relacionar, porque cuando vives en un mundo cerrado 
no es fácil. Dices: que raro, que bonito, pero tiene que 
haber algo raro. Pero no, no, no hay nada raro” (PAH, 
dona, 46 anys) 

En definitiva, en el procés de participació es produeix un 
canvi des de la culpabilització individual a la crítica a 
l’estructura social, econòmica i política com a transmissora de 
vulnerabilitat i fa emergir el seu qüestionament: 

 “No estamos acostumbrados a pedir ayuda porque 
vivimos en una sociedad de individualistas, te aísla, te 
dice vos podés … Por el sistema [quan estàs 
malament] está mal visto, marginado, etiquetas que te 
ponen que no sirven para nada” (PAH, dona, 52 anys) 

De manera contraria al desengany que s’han endut amb 
les administracions, els governs i els bancs, que les han deixat 
soles en el moment de màxima vulnerabilitat, el procés 
d’escolta viscut les fa tornar a confiar en les persones, i en 
aquest procés de catarsi sorgeixen sentiments de solidaritat: 

“Yo, ahí [a la Posada] sentí un poco que no todo el 
mundo es igual, no todo es malo que puedes empezar 
de cero. [...] solo estos abrazos, estos cuidados, a mi 
me ha servido mucho para empezar a tener esperanza 
porque en el momento de entrar a la Posada estaba 
llena de problemas. De rechazo, de maltrato. Empecé a 
luchar también.  A meterme en grupos feministas y 
grupos de mujeres como me cuidaban a mi empecé 
también a hacer el intercambio a dar, a recibir” (PAH, 
dona, 52 anys) 
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 “Otra de las cosas que pasan en la PAH es que tu 
llegas muy agobiado porque tienes un peso encima 
¿no? Pero llegas aquí y hay gente que está muchísimo 
pero que tu. Muy mal. […] Te despierta como un no sé, 
ayudar a la gente, a mi me lo despertó. Yo, a ver, era 
una de esas personas que no votaba nunca, como he 
sido autónomo toda la vida y luchando decía: lo que no 
me haga yo nadie me va ayudar. Realmente a nivel de 
administraciones es así, pero claro en la plataforma 
encuentras que no, que es que hay gente que te ayuda 
sin pedir nada” (PAH, home, 56 anys) 

“[La Posada] es una ayuda mutua. [...] Se me ha 
brindado mucha amistad, mucha acogida, mucho 
cariño. Mucho cariño me han tenido en la Posada. Y he 
conocido a mucha gente que ha pasado y han ido 
pasando y claro uno va conociendo todas estas 
personas. Esto es súper importante  porque esto 
también es uno de entablar relaciones comunitarias.” 
(La Posada, dona, 67 anys) 

La crítica a l’individualisme, la cerca de raons 
estructurals a problemes individuals, i el sentiment de 
solidaritat que emergeix en l’afecte i la cura, condueixen a la 
creació de llaços en la iniciativa que propicien la participació 
comunitària. És a dir, en aquest procés d’acompanyament i de 
participació centrat en els afectes i la gestió de les emocions de 
manera col·lectiva emergeix la idea de que la lluita s’ha de 
portar a terme de manera col·lectiva: 

“Una de las cosas que pasa es que la gente tiene eso 
de que “mientras no me toque a mi… no es mi 
problema”. Y ha llegado mucha gente a la plataforma, 
gente incluso con un nivel de vida más o menos bueno 
que le ha tocado. Es que yo digo que nos puede tocar a 
todos. Entonces tenemos que luchar para que no nos 
toque” (PAH, home, 56 anys) 
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“He dado un giro, se me ha despertado mucho la 
solidaridad. Sigo sin creer en los estamentos públicos, 
por decirlo de alguna manera, en el gobierno, sigo sin 
creer en ellos, pero creo en la gente. Cuando entras 
aquí ves que vas creciendo y además se te despierta 
un espíritu de lucha” (PAH, home, 65 anys) 

En aquest procés de tornar a confiar en els persones 
també sorgeixen processos d’afiliació social, processos que 
promouen la inclusió de les persones a través de xarxes de 
relacions que s’han creat en les iniciatives o que s’han tingut 
força per crear a partir de la participació en aquestes i que te 
fortes implicacions per les persones que es trobaven aïllades: 

“La gente ignora esto pero es muy importante porque 
yo esto y la participación me ha hecho de mi una 
persona… aparte del apoyo, la participación , nadie me 
está diciendo ven aquí para que te conozca la gente, 
para hacer amistades, no.  Pero yo participo en 
cualquier cosa. En asociaciones, en charlas, en 
cualquier   cartel. Miro el cartel y si tengo tiempo voy. 
Participo. Entonces yo cada rato hago más red, más 
gente. Cuando pasas por la calle la gente  te saluda, te 
encuentras con una amiga vas a estás un rato 
hablando y vas allí y vas haciendo así la vida.” (La 
Posada, dona, 39 anys) 

En el procés de participació es poden en valor 
dimensions del benestar que van més enllà del benestar 
econòmic, i que es centren en la cura, en l’acompanyament, en 
els afectes i en la construcció de llaços socials que possibiliten 
la lluita i la participació comunitària. Valors, en definitiva, que 
transformen les creences de les persones que hi participen i 
que fan qüestionar el paradigma del benestar dominant basat 
en l’individualisme i el benestar econòmic. Aquests processos 
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d’acompanyament i de participació modifiquen la vida de les 
persones però alhora també són un focus de lluita col·lectiu 
contra el paradigma dominant, ja que crea comunitats i xarxa. 
Com assenyalen Hardt i Negri (2012) en l’anàlisi de diversos 
moviments sorgits a partir de la crisi, les iniciatives han 
convertit el deute en un vincle que, front al paradigma dominant 
individualista, crea relacions d’interdependència que porten al 
desenvolupament comunitari: 

“Hem treballat totes les dimensions de l’edifici, des del 
tema legal de redacció dels estatuts, permisos de 
cessió, el tema financer, a que ens estem 
comprometent i que estem assumint col·lectivament, a 
tot el tema de l’arquitectura organitzativa del projecte, 
la dimensió d’impacte ambiental... hem treballat les 
diferents etapes... i sobretot a partir d’aquest treball es 
genera un vincle de confiança sobre la base del treball 
que és una mica la base del projecte, i també perquè 
no hem d’oblidar que ens endeutarem”. (La Borda, 
dona, 37 anys) 

Per últim, la dimensió emocional, clau per explicar com 
les persones es senten culpables dels seus problemes, també 
actua com a element que possibilita el qüestionament i la 
transgressió del món donat per descomptat, transcendeixen 
l’àmbit específic d’intervenció de l’habitatge, i ho emmarquen 
en un paradigma més ampli de crisis del neoliberalisme: 

“Frente a un sistema tan brutal revientas. El arraigo es 
la última trinchera contra el sistema” (col·laboradora de 
La Posada, dona, 28 anys) 
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8.3. CONCLUSIONS DEL CAPÍTOL 

En aquest capítol s’ha analitzat la segona de les 
dimensions d’anàlisi: la de procés, tot fent referència a 
l’organització i la participació. 

Com s’ha vist, els plans d’habitatge parteixen de les 
directrius i recomanacions que emanen de la Unió Europea, i 
són les responsables que determinats plans facin referència a 
la rehabilitació, per exemple, quan segurament les necessitats 
de la societat espanyola eren unes altres, com la construcció 
d’HPO. D’altra banda, tot i que en els plans es nombra que 
s’intenta fomentar la participació, aquesta es basa en altres 
Administracions, com l’autonòmica o la local, i agents socials i 
econòmics majoritaris, que per altra banda no són detallats en 
els plans. Per tant, són plans elaborats des de dalt (up-bottom) 
sense la veu de les persones afectades o de les entitats de les 
què formen part. 

Com bé va assenyalar Habermas (1973) ens trobem en 
un context de crisi de legitimitat de les institucions polítiques 
tradicionals. Les iniciatives estudiades critiquen en el seu 
discurs les seves  propostes el paper que estan desenvolupant 
les Administracions com a proveïdores de benestar, 
especialment pel que fa a l’habitatge, ja que és el seu àmbit 
d’intervenció. Porten a terme, per tant, un procés destrucció, 
primer, que desemboca en un procés creatiu i constructiu en un 
segon moment (Oosterlynck et al., 2015).  Aquest procés 
constructiu fa tant referència al discurs i al contingut, com als 
processos que segueixen. Es tracta de respostes, des de sota 
(bottom-up), molt arrelades en l’àmbit local i que es centren en 
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la participació activa, característiques antagòniques a les què 
es reflecteixen en els procés d’elaboració dels plans 
d’habitatge.  

En aquest procés es produeix una transformació de les 
relacions socials, que fan referència a noves maneres de 
governança i participació, acció col·lectiva i aprenentatge social 
(Oosterlynck et al., 2015). Les iniciatives promouen mètodes 
organitzatius i de participació democràtics, i que compten amb 
les persones afectades a l’hora de construir propostes. D’altra 
banda, destaca el seu caràcter assembleari, basat en relacions 
d’horitzontalitat i participació. 

Pel que fa a l’organització, trobem diferències en les 
quatre iniciatives, que són degudes a les diferents trajectòries, 
dimensions i perfil de les persones que hi participen. Per 
exemple, l’organització de La Posada té una estructura simple 
d’una associació, a part d’una assemblea per pis. En el costat 
contrari, la PAH té l’estructura organitzativa més complexa, que 
es basa en diferents nuclis locals que s’articulen en una 
assemblea estatal. Pel que fa a La Borda i al Sindicat, 
requereixen l’afiliació de les persones per formar-ne part. En els 
quatre casos, les decisions es prenen per consens, no per vots 
individuals, tot i que es contempla aquest mecanisme si no hi 
ha acord.  

Les quatre iniciatives mantenen relació amb d’altres que 
també treballen el tema de l’habitatge en altres indrets de 
l’Estat, o amb entitats que treballen altres temàtiques però que 
es troben en el mateix àmbit local. Són lluites pels drets socials, 
com la immigració, les dones, els subministres bàsics, 
l’educació o la sanitat. Àmbits de lluita centrats en la 
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reproducció social, que es veu amenaçada en aquesta crisi del 
neoliberalisme (Fraser, 2014a). 

Pel que fa a la participació s’ha analitzat quina és la 
base social de les iniciatives, els problemes que presenta la 
participació equitativa i com canvien les relacions socials.  

Els perfils més vulnerabilitZats els trobem en les 
habitants de la Posada: dones, immigrants amb problemes 
econòmics que pateixen una triple discriminació. Dones, en 
definitiva, que en un context d’inseguretat i risc social (Beck, 
1998) pateixen un procés de desafiliació social (Castel, 2010) i 
que, a més,  són assenyalades com a culpables de la seva 
situació i invisibilitzades per les polítiques què, amb traves 
burocràtiques pròpies d’una “gàbia de ferro”, dificulten l’accés 
a recursos (Mesa, 2019). Pel que fa a la PAH, el Sindicat i la 
Borda, tot i que en la PAH també es detecta un perfil de 
persones amb múltiples problemàtiques i a travessades per 
diversos eixos de desigualtat, també trobem grups socials 
precaritzats durant aquesta crisi.  

I és que la base social de les protestes en el marc actual 
de crisi del capitalisme neoliberal semblen haver canviat 
respecte a altres moments històrics. En concret, una de les 
característiques dels “moviments socials en temps d’austeritat” 
és que s’ha produït una emergència del precariat com a base 
de les protestes, això és, persones joves desocupades o 
subocupades, alhora que s’ha produït una re-emergència de 
vells conflictes que tornen a posar el focus de la base social en 
la dimensió de classe (Della Porta, 2015).  

En definitiva, la crisi econòmica i social ha provocat un 
augment de la vulnerabilitat i la pobresa i ha impactat en nous 
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perfils que durant dècades havien pogut millorar la seva 
situació social de partida mitjançant l’ocupació. No obstant, si 
bé les polítiques de millora de l’habitatge es centren en la 
creença de que si es disposa d’una feina es pot accedir a un 
habitatge, cada cop més apareixen “treballadors pobres” que 
no poden accedir o mantenir una llar degut a la temporalitat i la 
precarietat laboral. D’altra banda, les queixes de les classes 
mitjanes no ve tant per la seva privació material actual, si no 
per l’incompliment de les seves aspiracions socials i 
econòmiques (Rendueles, 2017). Aquest nou fenomen trenca 
amb la base sobre la qual es sustenten els Estats de Benestar, 
és a dir, que la participació en el treball remunerat proporciona 
benestar i accés als recursos.  

En referència a la participació, aquesta s’aborda des de 
la cura i l’escolta. Participar possibilita les persones accedir a 
un discurs què assenyala les causes estructurals, que les 
desculpabilitza. Alhora també es senten membres d’un col·lectiu 
vulnerabilitat amb la crisi, fet que fomenta la seva participació. 
L’acompanyament no s’entén com un procés de direcció o 
tutelatge, si no de comprensió del context de la persona, 
reconeixent el seu protagonisme i ajudant-la a desenvolupar-se 
(M. Aguilar i Llobet, 2010) 

No obstant, tot i que les iniciatives promouen la 
participació democràtica, aquesta és travessada pels eixos de 
la classe i el gènere, de manera que hi ha dificultats en la 
participació equitativa. Per una altra banda, l’èxit d’algunes 
iniciatives com la PAH, planteja reptes a nivell organitzatiu quan 
aquestes prenen dimensions estatals.  
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La participació promou un canvi en les relacions socials, 
des de l’individualisme i la meritocràcia, a la cura, l’escolta i la 
comunitat. Ideals “no econòmics”, femenins, basats en la 
responsabilitat mútua, que són invisibilitzats i menysvalorats en 
el capitalisme, però que en el cas de les iniciatives formen part 
de la crítica política (Fraser, 2013b). La participació també 
propicia sentir-se part d’una comunitat en persones que es 
veien apartades del sistema econòmic i social. Aquests nous 
marcs de protesta posen l’accent en la importància de valors 
com la pau o la solidaritat (Aguilar i Fernández, 2010) i, contra 
l’intercanvi mercantil, fomenten altres formes d’intercanvi com 
la reciprocitat i la solidaritat (Polanyi, 2007). En canvi, les 
polítiques analitzades en els plans d’habitatge només s’adrecen 
a millorar l’ocupació i la mobilitat social com a forma d’accedir a 
l’habitatge, de manera que hi ha una dimensió emocional que 
és desatesa per les administracions i que en canvi per les 
persones afectades sembla clau per afrontar els problemes.  

Per últim, en el procés de militància també es posen en 
valor altres temes més enllà de l’habitatge. Com s’ha dit, la 
importància de la dimensió local, de les xarxes socials que es 
creen en aquest context i que contribueixen al benestar 
comunitari des d’abordatges col·lectius, però també ideals 
feministes, com és el cas de La Posada i La Borda, o ecològics i 
de finances ètiques en el cas de La Borda. En aquestes dues 
iniciatives especialment, el diàleg entre la teoria i la pràctica és 
constant i trobem moltes referències teòriques i literàries més o 
menys explícites en el projecte, molt en la línia de la 
Investigació-Acció Participativa, elaborant a més des d’una 
perspectiva crítica un procés de revisió i redefinició constant 
(Becerra i Moya, 2010).  
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En definitiva, mitjançant la pràctica, aquestes iniciatives 
d’innovació social plantegen el rearrelament de l’economia a la 
societat (Mingione, 2014). Mitjançant la participació 
democràtica, fan emergir el reconeixement entre iguals a través 
d’uns valors propis de comunicació i respecte (Fraser, 2008).  
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9 

L’APODERAMENT: INDIVIDUAL I 

COL·LECTIU 

 

“Solo cuando se entienda que quienes construyen y 
mantienen Ia vida urbana tienen un derecho primordial a lo 
que ha producido, y que una de sus reivindicaciones es el 
derecho inalienable a adecuar Ia ciudad a sus deseos más 
íntimos, llegaremos a una política de lo urbano que tenga 
sentido. Lefebvre parecía decir: «lncluso si Ia vieja ciudad ha 
muerto, ¡larga vida a Ia ciudad!»”(Harvey, 2012, p. 14). 
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Introducció 

El concepte d’apoderament està molt tractat en diverses 
disciplines i contextos. En concret, trobem diferents definicions 
del terme segons si fan referència a la política, la sociologia, 
l’economia o la psicologia, mentre que les diferències també 
són notables si els conceptes s’utilitzen en l’acadèmia, en 
entitats que treballen pel desenvolupament, administracions 
públiques o organismes supranacionals.  

El concepte d’apoderament sorgeix de les campanyes 
d’alfabetització de Paulo Freire durant les dècades de 1960 i 
1970 (Jaramillo, 2008). No obstant, és a través de l’aplicació 
del concepte d’apoderament en anàlisis i pràctiques feministes 
sobre dones afroamericanes i indígenes, a partir dels anys 70, 
que aquest concepte ha anat guanyant rellevància, com 
mostren els treballs de Solomon (1976), Moser (1989), 
Batliwala (1995) i Rowlands (1997), entre d’altres.  

Amb tot, el terme apoderament prové de poder, i s’entén 
com el procés a partir del qual les persones i les comunitats van 
guanyant poder. Es tracta, per tant, d’un procés intrínsec i 
extrínsec, ja que aquest  atorga poder sobre un mateix, però 
també sobre els recursos (Bentancor, 2011). En paraules de 
Gita Sen: 

“El empoderamiento se relaciona, primero y antes que nada, 
con el poder, cambiando las relaciones de poder en favor de 
aquellos que con anterioridad tenían escasa autoridad 
sobre sus propias vidas. Batliwala (1993) lo define como 
poseedor de dos aspectos centrales: control sobre los 
recursos (físicos, humanos, intelectuales, financieros, y el de 
su propio ser), y control sobre la ideología (creencias, 
valores y actitudes). Si el poder significa control, el 
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empoderamiento, por tanto, es el proceso de ganar control”. 
(Sen, 2017 p. 1): 

Així, el concepte d’apoderament atorga protagonisme 
tant als individus com a les organitzacions i les comunitats a la 
vida social. Va, per tant, més enllà del concepte de participació, 
ja que tracta de vincular el conjunt de condicions personals i 
socials que fan possible no només la participació de les 
persones, que pot tenir finalitats diverses, si no el seu benestar 
(Musitu i Buelga, 2004).  

En el procés d’apoderament, segons Narayan (2002), és 
necessari que les persones tinguin accés a la informació, de 
forma que puguin exercir els seus drets; que es creïn espais 
d’inclusió i participació on debatre i prendre decisions; poder 
exigir la rendició de comptes tant a actors públics com privats, 
així com tenir capacitat d’organització, per treballar plegades i 
mobilitzar recursos.  

En aquest capítol abordem l’apoderament com el procés 
que s’efectua a través de les dimensions de contingut i de 
procés (Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, i Gonza (2005); 
Avelino et al., (2015)). Dit d’una altra manera, s’analitza com la 
conjunció entre l’accés a la informació i la creació de nous 
discursos, així com els nous modes de participació i 
organització que donen veu a persones abans silenciades, 
produeixen processos d’apoderament. Tractem aquesta 
dimensió de les iniciatives tant des de la seva vessant individual 
com des de la col·lectiva. 
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9.1. L’APODERAMENT INDIVIDUAL 

Les persones que formen part de les iniciatives han 
viscut, amb major o menor grau, un procés de canvi personal 
fruit de la seva participació en aquestes. Aquest procés de canvi 
es produeix tant per l’accés al discurs de les iniciatives, com per 
la presència en espais on la seva veu és escoltada des de la 
cura. Els canvis que es produeixen en la persona, en aquest 
procés d’apoderament, van des de l’adquisició d’eines i 
coneixements fins a la millora de l’autoestima i les capacitats 
personals.   

9.1.1. La interiorització dels discursos i la 
desculpabilització personal 

En l’anàlisi dels discursos de les persones participants 
es percep que aquestes han patit un procés de canvi fruit del 
seu pas per les iniciatives. Aquests canvis van des de la 
modificació o perfeccionament del discurs per part de les 
persones que havien militat abans, –especialment La Borda i el 
Sindicat–, fins a la transformació dels valors i les creences amb 
les persones que no ho havien fet –sobretot en La Posada i la 
PAH–.  

La cerca de les causes estructurals del problema de 
l’habitatge i l’assimilació dels discursos de les iniciatives implica 
que les persones es sentin mereixedores de drets:  

“Cuando entre en esta situación mía personal... me 
bloquee, me había agarrado el sistema. Y cuando entré 
en este movimiento dije “tengo derechos”. Y empecé 
con el tema “no, es que yo tengo derechos” Y empecé 
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a luchar, lo miro de diferente forma, con más fortaleza” 
(PAH, dona, 40 anys) 

És en les entrevistes realitzades a militants de la PAH i la 
Posada on es constata més aquesta procés de canvi personal, 
canvi que es produeix en el procés que va des de la culpa, la 
tristesa, i la vulnerabilitat, a participar en la iniciativa i tornar a 
confiar amb els persones, ser ajudat i ajudar: 

“Yo llegué allí [a la PAH] con esa culpabilidad de que 
qué habré hecho yo mal. Pero cuando fui vi que la 
gente estaban igual o peor que yo, dije “no estoy solo, 
hay más gente” (PAH, home, 65 anys) 

“Yo ahora no me, no me siento víctima ni maltratada ni 
nada. Aunque sí he pasado de esto de maltrato, de 
violencia de todo tipo de violencia pero se puede 
trabajarlo y se puede, pero si te encuentras los abrazos 
y la gente y el techo también, que es importantísimo 
tener un techo”. (La Posada, dona, 39 anys) 

Aquests canvis, a partir de la interiorització del discurs 
de les iniciatives, porta a algunes persones a protagonitzar una 
transformació total dels seus valors, una metamorfosi que 
parteix d’una crítica a l’individualisme: 

“La PAH me ha cambiado como persona, soy más 
humilde, sé escuchar. Yo siempre cuento un caso de 
que yo toda la vida he sido vigilante en un centro 
comercial, con lo cual me dedicaba a coger ladrones. Y 
entonces yo he hecho entrar en el cuarto de 
intervención a una mujer con su niña pequeñita que ha 
robado comida y decirme: “por favor, déjame aunque 
sea algo para poder cenar esta noche” y yo decirle: 
“mira, a mi tu vida, tu niña y tu me importas una puta 
mierda. Tu tienes que pagar y si no te denuncio.” O 
sea, yo ahora mismo que estoy buscando trabajo, que 



 

 294 

se me ha acabado el paro, estoy rezando para que no 
me salga nada de vigilante, porque ahora por mi 
condición de persona me veo incapaz” (PAH, dona, 40 
anys) 

En definitiva, trobem en els discursos de militants de la 
PAH un marcat procés de canvi personal a partir de la seva 
participació en la iniciativa. Aquests canvis van des de l’accés al 
discurs i recursos i considerar-se mereixedores de drets, fins a 
tornar a confiar amb les persones. 

9.1.2. L’aprenentatge i l’autoestima 

La participació en les iniciatives sembla tenir un clar 
component d’aprenentatge personal, un procés què, en 
persones que es trobaven en situacions de culpa i tristesa, 
porta a un augment de l’autoestima. En especial, aquests 
aprenentatges emergeixen en les entrevistes fetes a membres 
de la PAH, iniciativa en la què participen persones que ho fan 
per primer cop en una associació o moviment social i que han 
adquirit certes responsabilitats en el sí d’aquesta:  

“Yo siempre digo… ayer también con un grupo de 
chicos de la universidad lo comentaba, o sea en la PAH 
cualquier persona por menos cultura que tenga, por 
menos estudios que tenga, o lo que sea es capaz de 
hacer cualquier cosa porque hay tanto trabajo detrás, 
no visible. Yo por ejemplo, quizá por mi edad, yo no soy 
de redes sociales por ejemplo. Yo ni de Twitter ni idea  
[ríe] ...como mucho el facebook  y tira millas. ¿vale? 
Pero yo por ejemplo, quizá por mi carácter, yo soy una 
súper negociadora. O sea yo son de las que van  a 
negociar. Porque va con mi condición y porque quizá 
por mi caràcter” (PAH, dona, 40 anys) 
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“Ellos me enseñaron,  me lo enseñaron todo con 
talleres  y a día de hoy estoy llevando el twitter de PAH 
Barcelona, con más gente claro, porque hay que 
intentar cubrir de Lunes a Domingo [...] Me enseñaron 
a hacer comunicados de prensa, los hacemos con 
TitanPad online entre dos, tres o cuatro personas, o 
bien lanzamos un Titanpad online para campañas y 
entre todos los vamos haciendo y luego, por supuesto, 
personas que saben más y nos enseñan, hacen una 
corrección y lo ajustan y arreglan y se publica pero está 
hecho entre varias personas. [...] es como otro trabajo 
para mi. Y yo no me quedo con mis conocimientos, yo 
ahora dentro de dos semanas tengo un “starter” que 
son unos cursos que nos han subvencionado.  Y 
gracias a todos estos conocimientos pues te vas 
empoderando y llegas donde quieres. Puedes hacer 
una rueda de prensa que yo decía, “no sé hacer una 
rueda de prensa”, pues ya la hice” (PAH, dona, 46 
anys) 

La participació combinada amb la presa de 
responsabilitats, en aquelles persones que s’inicien en la 
militància, sembla augmentar la confiança i l’autoestima 
d’aquestes. A més, es senten útils en les seves tasques i això 
reforça la pròpia participació en la iniciativa.  

En el cas de la Posada, l’augment de l’autoestima es 
treballa en tallers en els què es participa amb altres dones o 
persones pel barri, estiguin o no en situació de sensellarisme. 
Els aprenentatges derivats del taller també ajuden les dones a 
sentir-se realitzades i a aprendre noves tasques,  a part de 
pautar la seva vida quotidiana.  

Per últim, el tema l’aprenentatge, això és, l’accés a 
recursos intel·lectuals, però no tant de l’autoestima, també es 
detecta en el Sindicat de Llogaters i La Borda, iniciatives que 
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han desenvolupat una sèrie d’eines i mecanismes per tal de 
difondre el treball de les iniciatives i que pugui ser replicat.  

9.1.3. La transformació des de la cura i la creació de 
xarxa 

L’apoderament fa referència a l’accés i el control de 
diferents tipus de recursos que canvien el joc de poder. Aquest 
procés d’apoderament és percebut per les persones 
entrevistades com un canvi personal profund: 

“Te empoderas y estás en una postura digamos 
diferente frente a la vida” (PAH, home, 56 anys) 

Un d’aquests recursos és el capital humà, això és, la 
xarxa relacional a la qual accedeixen les persones que 
participen en les iniciatives i que les permeten anar guanyant 
poder i controlar la seva vida.  

La falta de xarxa és especialment significativa en les 
persones entrevistades de la PAH i de la Posada. Com s’ha dit, 
són històries de soledat i desarrelament, produït per processos 
migratoris, en el cas de la Posada, o bé per la necessitat de 
treballar moltes hores pel sobreendeutament o fer front a las 
tasques del dia a dia en el cas de les persones entrevistades de 
la PAH. A través del procés de participació o militància es va 
creant una xarxa de la iniciativa que, per sí mateixa, ja aporta 
benestar a les persones: 

“No hay mal que por bien no venga, si no hubiese 
estado mal tal vez no me hubiese vinculado a la PAH. 
No hubiese encontrado gente tan maravillosa. Es una 
cosa muy grande, la verdad” (PAH, dona, 52 anys) 
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“Lo primero es el amor, el cariño... la primera vez que 
entras por la puerta ya es que te da… yo no estaba 
acostumbrada a recibir. He encontrado a la familia que 
no he tenido” (PAH, dona, 40 anys)  

 D’altra banda, la creació de xarxa també permet accedir 
a recursos relacionals, com persones que puguin ajudar a 
trobar feina o cuidar d’un familiar, per exemple: 

 “Quiero recalcar algo que es básico. Tenemos un 
grupo el miércoles de ayuda mutua. […] Hablamos de 
cómo nos sentimos. Y explotamos, y sacamos todo lo 
que hay dentro. Porque además el hecho de tener este 
problema repercute a tu alrededor. Yo a veces lloro en 
mi casa porque a veces he tratado mal a mis hijas, a 
nivel de gritarlas pero ¿por qué¿ Porque yo estaba 
desequilibrada, desquiciada y de todo. Y con quién lo 
pagas? Pues con gente que tienes a tu lado. 
Pobrecillas, no tienen la culpa de lo mal que me ha ido 
a mi en la vida. Y eso… sabeos que cuando sales de 
aquí y llegas a tu casa el problema sigue estando pero 
por lo menos has vaciado y ya puedes meter más. 
Luego vas vaciando cada semana y oye, es un espacio 
muy bueno. O sea, son tantas cosas buenas que tiene 
esto. Lo que aprendes y lo que te cambia como 
personal y lo que aprendes…” (PAH, dona, 40 anys)  

“La PAH es un salvavidas, la PAH te salva la vida. El 
otro día estuvimos en un casal de gente mayor que no 
sabía lo que es la PAH y se quedaron alucinados. La 
gente que no lo conoce o que lo conoce poco se 
quedan maravillados, y yo me quedo maravillada de 
que se queden maravillados. La PAH es un sitio al que 
llegas hecho… que no sirves para nada, estás hundido, 
con depresión y mal y renaces, renaces totalmente” 
(PAH, dona, 52 anys) 
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En el cas del Sindicat i de La Borda, degut a, com s’ha dit 
anteriorment, que les persones que hi militen ja tenien una 
llarga trajectòria en moviments socials, no es detecta tant el 
procés de transformació personal a través de la xarxa, ja que 
partien d’una situació prèvia satisfactòria, però sí que en les 
entrevistes realitzades es percep com les iniciatives creen xarxa 
i comunitat que permet les persones fer front als problemes 
d’habitatge en formar part d’una comunitat amb coneixements 
sobre la matèria.  

9.2. L’APODERAMENT COL·LECTIU 

Podríem dir que l’apoderament es pot produir tant a 
nivell individual com col·lectiu. És a dir, una persona pot anar 
adquirint diferents tipus de recursos, tant materials com 
simbòlics, que van produint el seu apoderament i, alhora, 
també els grups desafavorits poden portar a terme aquest 
mecanisme, a través de  l’obtenció de recursos que permetin la 
millora de les condicions de vida des d’una lògica col·lectiva i no 
individual.  

9.2.1. La construcció de nous subjectes polítics 

Un dels principals èxits de les iniciatives és haver 
construït nous subjectes polítics que estaven invisibilitzats: les 
dones sense llar, els deutors hipotecaris, els llogaters i els 
cooperativistes d’habitatge que viuen de manera comunitària.  

I és que el procés d’apoderament col·lectiu que condueixi 
a la transformació requereix, en primer lloc, de la construcció 
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d’aquests nous subjectes polítics (Colau i Alemany, 2012) que 
siguin reconeguts com a interlocutors vàlids en les seves 
aspiracions de justícia social (Fraser, 2008).  

“La primera victoria ha sido el hecho de empezar a 
sacudir el sentido común existente. El que vive de 
alquilar está estigmatizado por las leyes pero también 
socialmente porque es un país donde todas las 
políticas, todos los discursos, van orientados a 
fomentar la propiedad. El sujeto inquilino no existía 
públicamente, no tenia una voz pública, no existía en la 
sociedad civil” (Sindicat de Llogaters, home, 35 anys) 

Aquests nous subjectes emergeixen des d’una 
construcció reflexiva sobre la seva condició de subjectes de 
drets amb aspiracions de millorar la seva situació. Aquest 
treball de construcció de nous subjectes polítics és molt 
explícita en la següent cita: 

“No hablamos de personas afectadas. Desde un primer 
momento, hablamos de inquilinas e inquilinos 
entendiendo que hasta ahora, las personas que 
vivíamos de alquiler, o vivimos, lo hemos hecho sin 
sentir que perteneces a ningún tipo de colectivo. Ahora 
lo que nosotros estamos intentando producir es un 
sujeto colectivo. Un sujeto político, que es el sujeto 
inquilino. Ese sujeto no se construye desde una 
posición victimizada sino que es un sujeto que no 
intenta, e alguna manera, dejar de serlo. Un afectado 
quiere dejar de ser afectado. El inquilino es inquilino y 
lo que exige son derechos. Sus derechos: que se 
cumpla el derecho a la vivienda y poder vivir de alquiler 
como una opción de vida”. (Sindicat de Llogaters, 
home, 35 anys) 

En definitiva, la construcció col·lectiva implica que es 
passi d’una mirada als problemes de manera individual, que es 
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viu des de l’estigmatització, a una col·lectiva que assenyala les 
causes estructurals de la problemàtica. D’altra banda, també 
fan aflorar a l’àmbit públic problemàtiques que són viscudes i 
abordades des de l’àmbit privat de la llar. En aquest procés 
acaben convertint-se ens subjectes reconeguts col·lectivament 
com a agents de canvi social.  

9.2.2. Les modicacions dels discursos dominants 

El segon èxit de les iniciatives estudiades ha estat 
transformar el marc interpretatiu dominant per donar pas a un 
nou marc que desculpabilitza i assenyala les causes 
estructurals de la problemàtica de l’habitatge. Aquesta 
transformació del marc és clau per l’apoderament col·lectiu i per 
legitimar les estratègies col·lectives per millorar la situació de 
les persones afectades. 

La PAH, que ja té un recorregut de deu anys, ha portat a 
terme un treball de transformació de marc molt intens, a través 
de diverses campanyes, materials editats i difusió dels seus 
discursos i pràctiques. Entre d’altres coses, ha sabut assenyalar 
les causes estructurals de la problemàtica de l’endeutament 
que ha calat en l’opinió pública.  

El Sindicat de Llogaters, en canvi, degut a la seva curta 
existència, està treballant intensament en desmuntar les 
causes “naturals” sobre l’augment dels lloguers per assenyalar 
com aquest és fruit de la falta d’intervenció de l’estat front un 
mercat financer i immobiliari que tracta l’habitatge com a bé de 
consum i no com a valor d’ús. És interessant veure com es 
porta a terme aquest procés de transformació del marc: 
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 “Lo primero fue existir y aparecer como un sujeto con 
voz propia. Y luego fue, de alguna manera, ganar o 
empezar a ganar en el debate de la opinión pública, en 
el sentido, o sea, ganar posiciones en como se 
entiende el mercado de la vivienda y el alquiler y, por 
ejemplo, que ideas como que hay que regular el 
alquiler o ideas, como conseguir transmitir y convencer 
a la opinión pública de que esta es una situación 
insostenible, de que el futuro del país está en juego, de 
que esto afecta a todas las generaciones pero, 
especialmente, a la generación más joven. De alguna 
manera, en este terreno, creo que lo hemos hecho 
bastante bien y es muy importante ganar la batalla del 
sentido común para luego poder, de alguna manera, 
presentar como legítimas acciones de resistencia. Que 
no te demonicen en el momento en el que tu por 
ejemplo consignes un pago en un juzgado y aparezca 
un inquilino que diga “no voy a dejar este hogar 
aunque el propietario lo quiera”” (Sindicat de Llogaters, 
home, 35 anys) 

Pel que fa a La Borda, el treball de transformació del 
marc, a part de fer una crítica global al sistema neoliberal que 
subordina els interessos de la ciutadania al dels mercats i el 
creixement econòmic i que es basa en actuacions i pràctiques 
des de l’individu i no des del col·lectiu, ha posat damunt la taula 
la no existència d’alternatives al lloguer i la compra com a 
forma de tinença d’habitatges. Assenyalen que altres formes de 
convivència, basades en la comunitat, en l’ecologia i el 
feminisme, són possibles i que poden esdevenir eines útils de 
transformació en l’actual crisi de l’habitatge a Espanya: 

“Crear un prototip, d’aquesta manera ho imaginem, 
que pot ser com un virus que es pugui escampar i que 
generi noves possibilitats, distintes a la compra i el 
lloguer que eren les úniques opcions que hi havia a 
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l’estat espanyol, i a més compra i lloguer a dintre de 
mercat privat, perquè el mercat públic ha estat molt 
inexistent, no?” (La Borda, home, 35 anys) 

Per últim, el procés de transformació del marc que 
elabora La Posada es centra en dos aspectes: d’una banda, la 
consideració de persones sense llar no només a situacions de 
carrer, sinó també a aquelles que impliquen viure amb 
inseguretat tant física com emocional. D’altra banda, front la 
culpabilització individual de les dones sense llar, treballen per 
assenyalar que el neoliberalisme requereix de persones 
situades als marges o d’un exèrcit industrial de reserva per 
seguir funcionant. Situen el problema de les dones sense llar en 
un marc més ampli de crisis del capitalisme i front a aquest 
posen en valor la xarxa social com a eina d’inclusió i de lluita: 

“La parte de lo colectivo, de la red, funcionar de 
manera colectiva, que quita la culpabilidad sobre la 
persona que llega a la exclusión social, porque es vaga, 
por lo que sea. Vivimos en una sociedad que para que 
siga funcionando necesitamos gente en los márgenes. 
Vinculamos empoderamiento con red. Desculpabilizar 
es un momento de coger fuerza, si consigo hablar con 
el entorno, hablar con la parte política de ver que no 
soy yo, que es el sistema, nos parece fundamental” 
(treballadora de La Posada, dona, 32 anys) 

Com s’ha vist, el procés de transformació dels marcs 
interpretatius de l’habitatge és molt intens en les iniciatives 
estudiades. El marc dominant es basa en la naturalització de 
les accions dels mercats financers i immobiliaris que fan que 
els preus dels habitatges augmentin i moltes persones no 
puguin accedir a un habitatge. Front això, les iniciatives 
assenyalen les causes estructurals. No obstant, els resultats de 
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les transformacions dels marcs són ben diferents en cadascuna 
de les iniciatives. 

Si bé La Posada de los Abrazos és la iniciativa més 
longeva de les quatre estudiades, segurament degut a la seva 
dimensió de barri i local, el seu discurs no ha transcendit a la 
opinió pública o les administracions més enllà de Bilbao. En 
canvi, la PAH, amb un recorregut de deu anys que ha anat 
acompanyat d’una forta expansió arreu del territori espanyol, sí 
que ha tingut un èxit rotund en quant a assenyalar als mercats i 
les administracions com a responsables del problema de 
l’endeutament i els desnonaments. 

Pel que fa a La Borda i el Sindicat, encara és aviat per 
avaluar la seva incidència en la transformació del marc 
dominant, si bé és cert que estan realitzant molts esforços en 
construir marcs complexos però que es traslladen a la 
ciutadania d’una forma que en facilita la comprensió, a part de 
totes les activitats de difusió que realitzen. 

Per últim, assenyalar que si bé els canvis en els 
discursos són analitzats en el primer capítol dels resultats, 
l’objectiu d’aquest apartat era mostrar com l’accés a la 
informació i a aquests nous discursos produeixen 
l’apoderament col·lectiu de grups invisibilitzats i vulnerabilitzats 
pels discursos dominants.  

9.2.3. L’acompanyament i l’autotutela 

Les quatre iniciatives estudiades han portat a terme un 
procés molt intens de creació d’eines per defensar els drets de 
les persones afectades o, dit d’una altra manera, dels nous 
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subjectes polítics que han emergit en el sí de les seves 
iniciatives.  

La Borda, la PAH i el Sindicat posen aquestes eines a 
disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar a 
través d’un treball constant de readaptació d’aquests 
mecanismes i de difusió a través de pàgines web i trobades 
informatives. 

Pel que fa a La Borda, abordarem més endavant el 
treball de disseminació del model de convivència que proposen.  

Ens centrem en aquest apartat en dues de les principals 
eines: l’acompanyament i l’autotutela de drets. Aquestes dues 
són posades en pràctica per la PAH i el Sindicat, mentre que 
des de la Posada es centren en el procés d’acompanyament.  

L’acompanyament fa referència al procés d’assistència 
que desenvolupen les iniciatives mencionades per guiar i 
assessorar les persones quan es dirigeixen a altres instàncies. 
És a dir, és un mecanisme desenvolupat per recolzar les 
persones afectades, sobretot quan es troben en un moment en 
què l’apoderament individual encara és dèbil o nul,  quan s’han 
de dirigir a administracions, entitats financeres o altres entitats, 
i que té l’objectiu de defensar els seus drets des de la 
consideració de que formen part d’un col·lectiu vulnerabilitat i 
no són, per tant, únicament persones afectades a nivell 
individual.  

La legitimació i el poder que han anat adquirint les 
iniciatives provoca que aquest acompanyament millori les 
possibilitats d’èxit quan una persona necessita realitzar certs 
tràmits: 
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“Por una parte, exigimos cambiar las normas del juego, 
cambiar el marco que regula el acceso a la vivienda. 
Pero por otra parte también intermediamos en defensa 
de los inquilinos. El sindicato lo que debe hacer es 
utilizar la fuerza colectiva de la gente ciudadana que 
nos hemos organizado para decir: pues esta persona 
no va a pagar más de X. Responder a la propiedad” 
(Sindicat de Llogaters, home, 35 anys) 

“Se hace acompañamiento a los bancos. Les decimos 
sobretodo que vayan diciendo que son gente de la 
PAH. Porque solo la palabra de la PAH, aunque sea un 
banco, ya les cambia el semblante. Ya te cambian el 
tono de hablar. Lo que hacemos es darles las 
herramientas para que sean sus propios abogados” 
(PAH, home, 65 anys) 

Així, les iniciatives s’han erigit com un contrapoder al 
binomi que representen les administracions i els sectors 
immobiliari i financer: 

“El sindicato no deja de ser un nombre para lo que 
simplemente es gente que vive de alquilar que se 
organiza para defender sus derechos y entonces, esto 
se puede hacer exigiendo cambios estructurales pero, 
al mismo tiempo, ganando batalles concretes. Llega 
alguien al sindicato que le quieren subir el alquilar, 
pues el sindicato intermedia y. Como mínimo, se hace 
oír, ¿no? Que de alguna manera empiece a borrarse la 
idea de la impunidad absoluta que hay en este 
mercado, que es una jungla para el inquilino y un 
paraíso para el propietario” (Sindicat de Llogaters, 
home, 35 anys) 

Per últim, si bé l’acompanyament es porta a terme amb 
aquelles persones que es senten més vulnerables o que encara 
estan en una fase inicial de l’apoderament, un dels principals 
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objectius de la PAH i del Sindicat és que, a través de les eines 
que posen a disposició de la ciutadania, les persones puguin 
exercir els seus drets de manera autònoma. Aquest procés és el 
que anomenen autotutela de drets, i és la conjunció de 
l’apoderament individual amb la interiorització dels nous marcs 
d’interpretació que han creat les iniciatives: 

“La PAH te da herramientas para que la gente sean sus 
propios abogados” (PAH, home, 65 anys) 

 “Yo he estado de rodillas delante del banquero. Y 
ahora me siento delante y con la cabeza al alta. Ese 
poder. De rebatirle coses a un tío que en teoría me da 
la vuelta culturalmente ¿no? Y en cambio he sido 
capaz de darle la vuelta y poner nervioso a una 
persona, a un director de banco y a un recuperador. Y 
no dejar de hablar y rebatirlo todo lo que me está 
diciendo. Porque yo sé por lo que he aprendido aquí [a 
la PAH] que lo que me está diciendo es mentida. O sea 
que esa fuerza” (PAH, dona, 40 anys) 

9.2.4. La disseminació dels nous models 

Si l’apoderament és un procés a través del qual es van 
adquirint recursos, tant discursius, com materials i simbòlics, 
per anar guanyant poder, una de les tasques que desenvolupen 
les iniciatives es no circumscriure’s a l’àmbit local, si no que fan 
extensius aquests recursos per tal que es puguin replicar i 
disseminar.  

Aquest treball de disseminació la porten a terme les 
quatre iniciatives però amb estratègies diferents. 

El model de la PAH, primer, i el del Sindicat, després, són 
molt similars. Les dues iniciatives van nàixer a la ciutat de 
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Barcelona i s’han anat creant nuclis arreu del territori. En el cas 
de la PAH, compten amb nuclis arreu del territori espanyol. En el 
cas del Sindicat, degut a la seva curta trajectòria, no es troben 
tant presents en tot el territori espanyol però sí que en poc 
temps han sorgit nous grups que s’intenten articular: 

“El Sindicato nace en Barcelona pero rápidamente nos 
encontramos con que hay gente de toda el Área 
Metropolitana que quiere que el Sindicato vaya allí. 
Nosotros decimos: organizaos. La idea es que allí 
donde haya inquilinos tiene que haber sindicatos. En 
Sant Cugat, por ejemplo, ya hay un Sindicat, que es el 
primero del Vallés. También nació el de Madrid, que 
nació al mismo tiempo, aunque está en una fase más 
embrionaria, pero tenemos contacto, el de Gran 
Canaria, con el que no tenemos mucho vínculo. Y estos 
últimos meses hemos estado en Málaga, en Sevilla, 
ahora vamos a Valencia, Palma, y en todos estos sitios 
estamos intentando que se creen sindicatos. Hay una 
labor fuerte de ir predicando, un poco como hacen los 
pastores [riu] ¡Es broma! Pero esa es la idea” (Sindicat 
de Llogaters, home, 35 anys) 

Per dur a terme aquesta tasca de difusió dels nous 
models, tant la PAH, com La Borda i el Sindicat posen a 
disposició de qualsevol persona que ho vulgui consultar una 
sèrie d’eines, documents i informació que poden contribuir a 
posar en marxa noves iniciatives similars a altres llocs del 
territori. En aquest sentit, les tres iniciatives esmentades 
compten amb comissions de comunicació que, entre d’altres 
coses, treballen per simplificar i fer accessibles aquestes eines: 

“A mi personalment el tema que em preocupa més ara 
mateix, i crec que és una preocupació conjunta en el 
conjunt de la cooperativa, sobretot amb perspectiva de 
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moviment, perquè no volem ser un cas únic si no que 
volem estendre el model. Hem de fer un gran esforç 
per simplificar processos, fer pedagogia de tot el 
llenguatge del procés constitutiu, del règim intern, 
pressupostos, l’apoderament tècnic… hem de fer un 
esforç molt gran si volem popularitzar aquesta praxis” 
(La Borda, dona, 37 anys) 

D’altra banda, tot i la voluntat de replicació i 
disseminació dels models, si alguna cosa caracteritza aquestes 
iniciatives, i és un dels trets distintius de les iniciatives 
d’innovació social, és la seva dimensió local i l’arrelament al 
territori. És a dir, si bé tenen aspiracions que transcendeixen 
l’àmbit local, consideren que és l’espai on construir lluites des 
de la lògica comunitària: 

 “Hay toda una serie de organizaciones que funcionan 
a escala de barrio, y esto es muy interesante porque 
allí se producen lazos que van más allá de la vivienda. 
Se conocen vecinas que comparten más cosas y eso 
también puede generar más lealtad o más afinidad que 
lo que genera un sindicato a nivel de ciudad, ya que no 
son gente que comparta barrio o espacios de 
proximidad. Nos juntamos en el sindicato, el sindicato 
genera lazos, pero no son los mismos que se generan 
en una asamblea de barrio. Las asambleas de barrio 
permiten vertebrar a escala de ciudad. Al mismo 
tiempo, al sindicato le interesa que esta crezca a 
través de las asociaciones de barrio. Porque, ante los 
poderes públicos, o ante la cámara de la propiedad, 
tiene que decir “oye, somos miles de afiliados y 
tenemos esta presencia en el territorio”” (Sindicat de 
Llogaters, home, 35 anys) 

Amb tot, està per veure què passa quan aquests models 
que sorgeixen d’un context molt específic es traslladen a altres 
realitats diferents, amb nous actors i situacions: 
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“Pensa que portem amb un únic projecte des del 
2011, des de que vam començar a donar voltes… per 
nosaltres quan començarem a veure els fruits reals, 
que transcendeixin una mica la vida de les persones 
que en formem part és quan els instruments financers 
es validin com a hàbils, quan la metodologia 
organitzativa es contrasti amb altres grups humans… El 
nostre projecte no deixa de ser una prova pilot, on hi 
ha un component experimental i teòric, i amb un grup d 
persones que uns quants ens coneixem de fa anys i 
tenim una dinàmica de treball adquirida al barri de 
Sants. A veure què passa a altres projectes. Som molt 
tenaços, els moviments socials crec que som molt 
tenaços, i l’esperança no es perd” (La Borda, dona, 37 
anys) 

De fet, de l’experiència de la PAH, i que podem analitzar 
en el document sobre funcionament (PAH, 2015), es pot 
extreure que quan una iniciativa adquireix grans dimensions i 
en certa manera s’institucionalitza, sorgeixen certes dificultats. 
En concret, la gran presència de persones diverses pot fer 
emergir comportaments de discriminació de gènere o ètnica, 
degut als diferents posicionaments polítics de les persones que 
hi militen. D’altra banda, sorgeixen diferències de participació, 
és a dir, la participació equitativa es fa més costosa en aquelles 
iniciatives amb grans dimensions. Amb tot, es tracta de reptes 
organitzatius que la PAH ha anat abordant a mesura que sortien 
i que no han minvat el seu èxit.  

Per últim l’estratègia de disseminació de La Posada no 
es basa en fer extensiu el model a d’altres associacions o 
iniciatives, si no que treballen per fer arribar la realitat de les 
dones sense llar a les administracions per tal que portin a 
terme accions per acabar amb la invisibilització d’aquest 
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col·lectiu. Ho veurem tot seguit en el següent apartat. No 
obstant, una de les dones que va habitar a la Posada, i a través 
de l’avaluació positiva que aquets model va tenir en la seva 
vida, ha creat una associació de dones marroquines a Bilbao 
que es basa en un dels pilars d’actuació de La Posada, això és, 
la creació de xarxa com a eina d’apoderament i d’inclusió social:  

“Hay que entrar a dentro, estudiar, mejorar la vida. Tal 
y  cual como lo estamos haciendo en nuestro país de 
origen porque cuando vienen aquí se cambia todo, se 
cierra, el afecto se cierra, la amistad, se cierra todo, se 
piensa solamente a lo económico y  cada uno es suyo 
cerrado. Yo esto lo quiero trabajar, es esto que me está 
cambiando, comiendo todo mi tiempo”. (La Posada, 
dona, 39 anys) 

9.2.5. Nous models de governança 

Els apartats anteriors feien referències a les diferents 
accions, eines i estratègies de les que s’havien dotat les 
iniciatives per anar guanyant recursos discursius, simbòlics o 
físics. En definitiva, l’apoderament col·lectiu que es deriva de 
totes aquestes actuacions tenen l’objectiu d’assolir una 
dimensió de reconeixement que permeti, en última instància, 
l’accés a l’esfera política per tal de portar a terme les seves 
propostes.  

Tot i la importància de la dimensió política, les iniciatives 
es distancien de la política institucional i proposen nous models 
de governança en els què la societat civil organitzada tingui un 
paper important. De fet, tant la PAH com el Sindicat es 
defineixen explícitament com a apartidistes, però remarquen 
que qualificar-se així no significa ser apolítics.  
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Es tracta, en definitiva, de crear nous models de 
governança per tal que es deixi de fer política sense tenir en 
compte la veu de les persones afectades. El treball intens 
d’anàlisi de la realitat, de creació de propostes, i difusió d’eines 
les atorga legitimitat a l’hora de ser agents actius de canvi 
polític: 

“El projecte de la Borda és un dels projectes aprovats 
per la Plataforma veïnal Can Batlló és pel barri. […] I 
des d’aquest protagonisme popular s’ha fet un 
diagnòstic de necessitats de què és el que cal al barri, i 
una de les iniciatives diagnosticades i aprovades ha 
estat el tema de l’alternativa a l’habitatge” (La Borda, 
dona, 37 anys) 

De fet, La Borda, que naix d’un projecte més ampli que 
és Can Batlló, ja té molta experiència en influir sobre les 
decisions polítiques a través de la mobilització social. Que 
l’Ajuntament hagi accedit a cedir un terreny per a la seva 
construcció és un dels seus èxits inicials: 

“Des del 76 al 2011 hi ha hagut un pressing des del 
moviment veïnal de Sants – que ha estat un moviment 
veïnal molt combatiu – que ha anat pressionant a les 
diferents administracions per saber què passaria amb 
el Pla General Metropolità, què preveia una 
transformació d’usos industrials a usos d’equipaments 
públics, amb habitatges de protecció oficial i normals, 
perquè sabíem que condicionaria molt el tipus de barri 
que tindríem. […] Amb la Campanya Stop Can Batlló es 
va donar un ultimàtum, on es va dir: us donem dos 
anys per executar els plans previstos i, si donada 
aquesta data no ho feu, ho farem nosaltres. I estava 
previst okupar Can Batlló, però hi va haver una 
alineació de planetes favorable, amb la pròpia 
campanya que va tenir adhesions, i l’adveniment del 
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15M que va generar una olla a pressió que va jugar 
molt al nostre favor i a dia d’avui, 5 anys després 
d’aquell 11 de juny de 2011, ara mateix tenim 
5.000m2 que estan sota gestió comunitària” (La Borda, 
dona, 37 anys) 

Fruit del seu marcat caràcter local, les quatre iniciatives 
tenen molt contacte amb els seus respectius Ajuntaments, als 
que traslladen les seves propostes: 

“Influir sobre él [l’Ajuntament de Bilbao] lo intentamos 
de diferentes formas, charlas con políticos… Las 
administraciones tienen una forma de trabajar 
interseccional, y estamos intentando hacer encuentros 
para hablar de los perfiles de ingreso en determinadas 
políticas, que los perfiles son muy estancos. Estamos 
yendo a hablar realidades que interesan tener ocultas, 
y como no suceden en la vía pública, no existen, por 
eso no hay políticas para apoyar esos procesos. Nos 
parece esencial la reivindicación para influir en las 
políticas”. (treballadora de La Posada, dona, 32 anys) 

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, l’arribada a 
l’alcaldia d’Ada Colau, una de les fundadores de la PAH, va 
suposar que l’Ajuntament inclogués les diverses iniciatives que 
treballen pel dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona en 
espais de reflexió i decisió: 

“El Ayuntamiento de Barcelona se ha interesado 
mucho y de forma activa invita, no solo al sindicato 
sino a todos los grupos de vivienda de la ciudad, a 
espacios de producción de políticas para pensar 
conjuntamente como intervenir. La Generalitat y el 
Estado, cero, cero”. (Sindicat de Llogaters, home, 35 
anys) 
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De fet, certs “Ajuntaments del canvi” han posat en marxa 
diferents iniciatives que veuen de l’experiència de la PAH. 
Sense voler fer una anàlisi exhaustiva dels diferents èxits que 
ha aconseguit la PAH, assenyalem en aquest sentit dues 
iniciatives: l’Oficina Antidesnonaments de l’Ajuntament de 
Palma i la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER) de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dues iniciatives naixen de 
la trajectòria acumulada de la PAH com a plataforma d’èxit per 
aturar els desnonaments, i a l’hora són mecanismes de 
coordinació entre la plataforma i els Ajuntaments: 

“Los lunes preguntamos ¿quién tiene un deshaucio? 
Entonces tenemos unas fichas. Yo las paso al mail de 
coordinación de deshaucios. Luego hay una persona 
que manda los mails al ayuntamiento diciendo “eh, 
que tal día hay un deshaucio”, para que vaya ese 
departamento qye es la CIFO, que la ha creado el 
Ajuntament, y esté ahí para negociar con el inquilino. O 
sea hay una trama, una red aquí de todo, y todo es 
gracias a la PAH, a la gente de la PAH” (PAH, dona, 40 
anys) 

“Hem aprés molt, de fet el model de l’oficina surt de la 
PAH, del treball que havia fet la PAH, va venir la gent de 
la PAH a ajudar-nos, a ensenyar-nos com feien la seva 
tasca, i ens comuniquem constantment quan tenim 
dubtes, i ells també ens traslladen casos. La 
coordinació és constant.” (Oficina Antidesnonaments, 
Palma) 

No obstant, pel que fa als canvis a nivell local, es 
detecten dues dificultats. En primer lloc, la lògica institucional 
és pausada i, tot i que es vulguin exportar els models, l’eficàcia 
dels moviments socials en casos d’immediatesa és difícil de 
suplir amb recursos i burocràcia municipal. D’altra banda, i 
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donat als profunds canvis que han intentat implementar certs 
ajuntaments, com el de Barcelona, en un període curt de temps 
com és el d’una legislatura, ha provocat que sigui difícil canviar 
certes dinàmiques institucionals, així com que les persones 
vingudes d moviments socials que han entrat a formar part dels 
governs municipals es familiaritzin amb aquesta lògica: 

“En aquesta ciutat ha governat molts anys la dreta, i 
els mateixos funcionaris ara estan amb nosaltres i és 
complicat, amb el tema dels desnonaments, per 
exemple, els processos de sintonització entre la part 
política i tècnica han estat difícils. Primer amb el tema 
dels desnonaments, que és el que més es parlava i 
amb el que nosaltres vam arribar amb un perfil més 
fort, que és que es va crear la UCER, unitat que tenen 
tècniques a cada districte que tenen el mandat de 
treballar amb la llista de desnonaments que hi ha i 
intentar treballar reallotjament, etc, i en cas que no 
s’aconsegueixi es presenten al desnonament i poden 
arribar a parar-ho, i em arribat a tenir denuncies contra 
tècnics. No són funcionaris, els funcionaris no ho 
haguessin fet, són externs a través d’un concurs o 
contracte menor, no sé, son bastantes tècniques, i 
algunes són militants de la PAH que han acabat 
treballant amb això, i s’han aturat moltíssims 
desnonaments Això va ser difícil que els funcionaris ho 
veiessin amb bons ulls i sobretot que el poder judicial 
ho veiés amb bons ulls, els jutges pensaven que 
estàvem obstruint la justícia, ha estat molt complicat, 
pel conveni amb fiscalia... costa bastant. I ara que 
aquesta situació, estem més sintonitzats, ara crec que 
la part tècnica està molt preocupada per les 
okupacions, que sí que han pujat, i la política està més 
preocupada per la gentrificació. També és un tema de 
rang, funcionaris més grans que nosaltres, hi ha hagut 
un procés d’aprenentatge, recíproc, i ells ens donen 
molt de funcionament de la maquinària, nosaltres de la 
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realitat social, de l’activisme... Tenim problemes 
sobretot amb l’okupació, que ells sempre ho han 
enfocat com a tema de confrontació” (Assessor 
Ajuntament de Barcelona) 

Per últim, i respecte a l’ajuntament de Barcelona, que és 
un cas paradigmàtic de com una militant pel dret a l’habitatge 
ha arribat al govern municipal, des de la PAH deixen ben clar 
que això no comporta una postura acrítica respecte a les seves 
accions, si no que es continuen ereixint com un contrapoder 
que interpel·la les administracions per fer efectiu el dret a 
l’habitatge: 

“Hemos tenido muy claro que Ada es quien es, pero 
está ahí y nosotras estamos aquí y tenemos que seguir 
igual. Tenemos que seguir luchando, diciéndole las 
cosas, como hicimos con Trías. O sea, es que nos es 
igual. Y mandándole mails y mandando al 
ayuntamiento, a los departamentos que llevan el tema 
de Habitatge o de Pobreza Energética diciendo “eh! No 
estais haciendo nada!” (PAH, dona, 40 anys) 

Una altra de les problemàtiques detectades per canviar 
el model de governança és que, si bé l’accés als Ajuntaments és 
relativament senzill en les iniciatives, ja que porten un intens 
treball en aquest territori que els legitima com a interlocutors 
vàlids, la majoria de olítiques s’han de pactar en els àmbits 
autonòmic i estatal, que de moment no estan tan oberts com 
certs ajuntaments, i als que no es tan fàcil accedir i fer sentir la 
seva veu. És a dir, tot i l’intens treball a nivell local portat a 
terme per les administracions, si es vol aconseguir un canvi de 
paradigma que asseguri el dret a l’habitatge és necessari 
abordar-ho a nivell autonòmic i estatal: 



 

 316 

“L’Ajuntament no té competències directes en 
problemes d’habitatges, la competència és compartida 
Generalitat-Estat. Davant d’aquesta situació de total 
disfunció total ni l’estat ni la generalitat han fet política 
pública d’habitatge, la situació del parc públic de 
l’ajuntament de Barcelona, el que fa és que 
l’ajuntament assumeixi la competència de manera 
quasi bé subrogada, ocupant el buit que deixen les 
altres dues administracions”. (Assessor Ajuntament de 
Barcelona) 

“El problema está estructurado a diversas escalas, y la 
primera escala, seguramente, es la estatal, porque es 
en el Congreso de los Diputados donde se producen 
leyes de arrendamiento, leyes urbanísticas, etc. 
Entonces… si no te organizas a esa escala… Tiene que 
pasar por ahí cualquier transformación. Para ganar 
legitimidad como contrapoder, no es una cosa de una 
ciudad, sino una red” (Sindicat de Llogaters, home, 35 
anys) 

En aquest sentit destaquen les Iniciatives Legislatives 
Populars portades a terme per la PAH a nivell autonòmic i 
estatal:  

“En el año 2013 se hizo una ILP estatal con tres 
puntós: la dación en pago, el alquilar social y stop 
deshaucios. Nos pedían 500.000 firmas y 
presentamos 1.500.000. Se presentó pero como el PP 
tenía mayoría absoluta lo tumbço. Entonces, claro, 
pensamos desde las PAHs que esto no podía quedar 
en un cajón, es que había una necesidad y una 
urgencia tan brutal… Teníamos que hacer algo, no 
podía quedar eso ahí. Y entonces se pensó si podía ser 
solamente a nivel catalán. Nos pedían 50.000 firmas, 
presentamos el triple otra vez. Entonces la 
presentamos y entró a trámite en el Parlament. Luego 
ha habido la dura batalla dentro de la comisión 
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promotora de esta ley, de todas las PAHs catalanas, de 
juntarse con los partidos políticos para que firmaran 
todos los puntos. Donde más problema ha habido para 
sentarse a negociar ha sido con el PP, con CIU y con 
Ciudadanos, obviamente. Pero al final conseguimos 
que firmaran todos y que fuera aprobada” (PAH, dona, 
40 anys) 

No obstant, de moment s’han aconseguit més èxits a 
nivell municipal que supramunicipal, tot i que la PAH i el 
Sindicat treballen activament per trasllladar les seves propostes 
als diferents partits polítics: 

“De momento, por parte de la Administración local 
[Ajuntament de Barcelona] ha habido mucha atención, 
pero porque es una administración muy sensible al 
problema y, de hecho, desde la administración local se 
han puesto muchas herramientas al servicio de 
conseguir, de alguna manera, garantizar los derechos 
de los inquilinos. Pero el problema grave es que todo lo 
que tiene que ver con la regulación de precios y la 
construcción de vivienda pública dependen de la 
administración autonómica y estatal. Y en este sentido, 
en el Congreso de los Diputados ha habido interés por 
parte de algunos partidos de contar con nuestra 
opinión, pero son grupos que ya están sensibilizados 
con el tema. Los grupos dominantes, PP y PSOE, hasta 
ahora, han ignorado completamente esto, y en 
Cataluña pues parecido” (Sindicat de Llogaters, home, 
35 anys) 

9.2.6. Les lluites per la reproducció social 

L’apoderament, tal i com s’enfoca en aquesta tesi, és la 
dimensió que posa en relació les dimensions de contingut i de 
procés. 
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S’ha vist com en la dimensió de contingut, tot i que la 
majoria de propostes es centren en el problema de l’habitatge, 
també són presents altres eixos d’anàlisi i intervenció que 
transcendeixen el tema de l’habitatge, com l’ecologia, la cura, la 
perspectiva feminista o la comunitària. 

D’altra banda, en la dimensió de procés també s’ha fet 
present com les iniciatives mantenen relacions amb d’altres 
iniciatives que no treballen el tema de l’habitatge, però si que 
volen millorar des d’altres àmbits la vida de les persones que 
viuen en la comunitat sobre la qual intervenen. 

Amb la conjunció d’aquestes dues dimensions, de 
contingut i de procés, resulta que en l’apoderament col·lectiu, 
que té l’objectiu d’accedir a recursos i augmentar la parcel·la de 
poder que ocupen els moviments, també es fan presents altres 
àmbits d’intervenció que sobrepassen l’àmbit específic de 
l’habitatge.  

Aquests àmbits, com són la cura, la comunitat, la 
immigració, l’ecologia o les desigualtats de gènere, les podem 
englobar com a lluites per la reproducció social. És a dir, són 
lluites que es desenvolupen no en l’àmbit productiu, si no el 
reproductiu, àmbits que tenen a veure amb les condicions que 
possibiliten l’existència.  

Totes les iniciatives estudiades tenen en compte aquesta 
dimensió de la reproducció social. 

Per exemple, la Posada tenen relació amb moltes 
d’altres iniciatives, molt arrelades al barri, que lluites contra 
l’abandonament institucional del barri de San Francisco: 
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“La posada una de las cosas diferenciales con otras 
intervenciones d eintervención social es que hace una 
apuesta por la reivindicación, estamos en berri otxoak, 
con la plataforma contra los recortes, con mucho 
contacto, hay una coordinadora del barrio, 
coordinadora d egrupos del barrio, son asociaciones, 
colectivos, grupos, gente vecina, que se reúne allí para 
reivindicar la situación del barrio, abandono 
institucional del barrio por el Ayuntamiento de Bilbao. 
Ahora si está habiendo cambio, gentrificación. No hay 
políticas, hubo una época que se pedían políticas de 
empleo en el barrio, porque hay mucho paro.  Y ahora 
es la primera vez que el Ayuntamiento de Bilbao ha 
llamado a la coordinadora para hablar, está el PNV. 
Llevan con planes de rehabilitación del barrio muchos 
años, se han abierto muchos locales, más modernos, 
donde la gente viene a tomar algo y se va, no hacen 
barrio”. (treballadora de La Posada, dona, 32 anys) 

D’altra banda, tant la PAH com el Sindicat de Llogaters, 
creen xarxa amb d’altres associacions que tenen la finalitat 
última d’augmentar el benestar de la comunitat. No obstant, hi 
ha dificultats per vertebrar les diferents lluites, degut en part a 
la gran càrrega de treball que suporten les militants: 

“Conoces a mucha gente, gente de otros colectivos 
porque vas a otras charlas: de vivienda, de aborto, 
yayoflautas, de pensiones…. Lo que pasa es que falta 
gente. La idea de “marea de marees” es fantástica, 
unir colectivos, pero nos falta gente, que vaya a las 
reuniones, etc” (PAH, dona, 52 anys) 

Per últim, pel que fa a la Borda, es tracta d’una 
experiència holística que posa en relació l’habitatge, la vida 
comunitària, el feminisme i l’ecologia. Com a exemple, han 
construït l’habitatge de fusta més alt d’Espanya, han establert 
espais comunitaris on fer front a la cura de manera col·lectiva, a 
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part de que utilitzen un llenguatge inclusiu de gènere. Es tracta 
d’un projecte transformatiu en molts sentits: 

“Crec que, independentment de si hi visc tota la vida o 
no, doncs haurà estat com una contribució a noves 
formes de viure que ho aprofitaré el temps que ho 
aprofiti, espero que molt, i si no ho aprofitarà un altre. 
però em fa molt de goig, una petita transformació, 
d’això que es diu que per transformar el món primer 
has de transformar la teva pròpia vida, i això no ha 
estat fer-ho com un New Age raro si no en un projecte 
molt potent”. (La Borda, home, 35 anys) 

9.3. CONCLUSIONS DEL CAPÍTOL 

En aquest capítol s’ha analitzat la dimensió 
d’apoderament de les iniciatives, dimensió que és el resultat de 
la conjunció entre les dimensions de procés i de contingut 
(Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, i Gonza (2005); Avelino 
et al., (2015)).  

Pel que fa a l’apoderament, aquest és el procés a través 
del qual individus i grups d’individus van guanyant accés a 
diferents recursos, materials i simbòlics, que possibiliten la 
cerca del seu benestar. Seguint Bentancor (2011), entenem 
l’apoderament com un procés dinàmic de transició que remet al 
poder dels individus i les comunitats que no en tenien, i que es 
manifesta en un canvi en les relacions de poder en algun nivell 
de la societat. Així, es produeix el reconeixement de certs grups 
invisibilitzats. 
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S’ha tractat en primer lloc l’apoderament individual i, en 
segon lloc, el col·lectiu.  

En referència amb l’apoderament individual, en les 
iniciatives estudiades, es produeix a través de tres mecanismes 
principals: l’accés al discurs de les iniciatives, l’aprenentatge 
personal que es deriva en el procés de participació i l’accés a 
capital social o recursos relacionals.  

En primer lloc, la participació en les iniciatives dóna 
accés al discurs d’aquestes, discurs que, com s’ha vist en el 
capítol de contingut, es basa en la cerca de causes estructurals 
del problema de l’habitatge a Espanya, que condueix a la 
desculpabilització personal (Romanos i Sádaba, 2016). En certa 
manera, els sentiments de tristesa i ràbia cap a la situació 
viscuda i el “sistema”, dóna pas a l’assimilació d’un nou discurs 
que transforma la percepció sobre l’experiència prèvia viscuda.   

En segon lloc, el mateix procés de participació o 
militància i l’assumpció de responsabilitats condueix a 
l’adquisició de recursos intel·lectuals que fa augmentar el 
benestar de les persones a través de l’aprenentatge, de sentir-
se útil. Aquest procés es detecta especialment en la PAH, 
iniciativa en la què, es desprèn de les entrevistes, moltes 
persones viuen un veritable procés de transformació personal 
dels valors i les pràctiques.  

Per últim, el procés d’apoderament individual també es 
porta a terme mitjançant l’accés a una xarxa de relacions noves 
que es produeix en el procés de militància. En aquest sentit, i 
com s’ha vist en l’apartat de procés, per les iniciatives la cura i 
l’escolta són mecanismes fonamentals per a la inclusió, de 
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manera que produeixen noves formes de relació i noves 
solidaritats (Della Porta i Dani, 1999) 

D’altra banda, i a diferència d’altres iniciatives, les 
iniciatives d’innovació social porten a terme un treball 
d’apoderament col·lectiu amb l’objectiu de que tant en 
l’elaboració del discurs com en el procés de participació formi 
part el col·lectiu del què ha sorgit la demanda o cap al que 
aquesta demanda es dirigeix (Zubero, 2015). Es tracta, en 
definitiva, de donar veu i agència a les persones 
vulnerabilitzades. 

En aquest procés d’apoderament col·lectiu té un paper 
clau la construcció de nous subjectes polítics. En aquest sentit, 
les iniciatives han posat sobre la taula la identitat col·lectiva de 
les deutores hipotecàries, les llogateres, les dones sense llar i 
les cooperativistes d’habitatge en cessió d’ús. La creació 
d’aquests nous subjectes és el resultat de l’elaboració de 
discurs, la creació conjunta de nous significats i la memòria 
col·lectiva de les pròpies iniciatives, que porta a la creació d’una 
identitat social grupal (Íñiguez, 2001). L’èxit de la PAH en 
aquest aspecte és patent, ja que, per exemple, els deutors 
hipotecaris ja es contemplen com a subjectes en els plans 
d’habitatge.  

Aquest procés és dut a terme des de la cura i des de 
l’escolta individual i col·lectiva, sense presses, respectant els 
ritmes personals i col·lectius, en un procés molt distant de les 
intervencions que es realitzen des de les administracions, 
centrades en processos burocràtics, temps establerts i perfils 
homogenis. 
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Tant el discurs com la pràctica han portat a una 
legitimació d’aquestes iniciatives com a agents de canvi, 
especialment en l’àmbit local del què han sorgit. Aquesta 
legitimació permet que, donat el treball de difusió i 
disseminació del model, aquestes iniciatives s’estiguin replicant 
en llocs diversos. Per exemple, l’èxit de La Borda com a foment 
d’altres formes de tinença d’habitatges més enllà del lloguer i la 
compra i des d’una perspectiva comunitària, ha portat a 
diverses administracions, com el Govern Balear, a posar en 
marxa des de l’Administració el foment de les cooperatives en 
cessió d’ús. No obstant, està per veure si aquest model té èxit 
quan s’imposen els temps des de les administracions i el 
col·lectiu d’habitants té característiques més heterogènies que 
les que trobem en La Borda.  

Pel que fa l’apoderament col·lectiu, un dels èxits més 
notables ha estat com aquests nous subjectes polítics reclamen 
noves formes de governança que tinguin en compte la seva veu. 
En aquest sentit, s’està produint un procés de reconeixement i 
representació d’aquests nous subjectes polítics que, més enllà 
de les propostes concretes, estan contribuint a augmentar la 
justícia social d’aquests col·lectius cada cop menys invisibilitzats 
(Fraser, 2008).  

No obstant, la permeabilització d’aquests nous subjectes 
en les administracions ha començat per l’àmbit local però està 
tenint dificultats per accedir a les administracions autonòmica i 
estatal què, per altra banda, són les que tenen les 
competències en habitatge. En aquest sentit, els plans 
d’habitatge encara no tenen en compte les veus de les 
persones afectades en la formulació de polítiques. Per últim, es 
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detecten dificultats organitzatives quan s’intenten implementar 
accions que provenen de les iniciatives, especialment pel que fa 
a la rigidesa de les administracions en els seus procediments i 
terminis.  

Per acabar, cal posar de relleu que les iniciatives 
estudiades transcendeixen l’àmbit propi de l’habitatge tant en 
el seu discurs com en la pràctica. Emmarquen aquestes lluites 
en l’àmbit de la reproducció social, els principals àmbits que 
possibiliten l’existència i de les què s’estan erosionant les 
bases en aquesta fase del neoliberalisme (Fraser, 2014a). Així, 
mantenen relacions amb altres iniciatives que lluiten pel dret a 
l’educació, els subministres bàsics, l’ecologia o el feminisme. 
D’altra banda, els valors que emanen de la perspectiva 
feminista o de l’ecologia, com la cura o el respecte al 
mediambient, també són presents en les iniciatives, sobre les 
què construeixen les seves intervencions.  

Són iniciatives per tant que tenen l’objectiu d’incidir 
sobre l’estructura social que criminalitza les persones amb 
problemes des de la individualitat i la meritocràcia, a partir de la 
desmercantilització de l’habitatge i altres àmbits de la 
reproducció social i la comunitarització. Així, esdevenen un 
contrapès, un contrapoder clau des de la societat civil (Fraser, 
2013b) en les lluites per a la protecció social en un context de 
mercantilització de cada cop més àmbits de l’existència (Fraser, 
2014). Aquestes iniciatives estan fortament arrelades en 
l’àmbit urbà, d’on sorgeixen, que d’altra banda és el territori on 
els capitalistes produeixen contínuament la cerca de plusvalor 
(Harvey, 2012).  
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Per últim, són lluites que emmarquem en el context del 
dret a la ciutat, tal i com assenyala Harvey  (2012, p. 49) 
“reivindicando abiertamente el derecho de los desposeidos a su 
ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a cambiar la vida y a 
reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos”. En 
definitiva, entenem aquestes iniciatives com a contramoviments 
postcapitalistes, moviments emergents que marquen el que és 
possible però encara no és (De Sousa Santos, 2010), obrint la 
finestra a una sèrie de possibilitats que arrelin l’economia a la 
societat i millorin el benestar de la ciutadania des de lògiques 
comunitàries. Des d’aquesta òptica, les iniciatives poden tenir 
paper important en el desenvolupament de drets socials (Nash, 
2015) a Espanya si aconsegueixen unificar les lluites (Harvey, 
2014a) i ser reconegudes com a actors polítics en el context 
estatal. 
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10 

CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

 

“[..] la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede 
separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de 
relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la 
naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos 
y los valores estéticos que respetamos”. (Harvey, 2012, p. 
19) 

 

Introduction 

This doctoral thesis was developed around the following 
initial research question: 
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What challenges do the social innovation initiatives pose 
to the development of an effective housing policy? 

It was assumed, therefore, as an initial implicit premise 
that in the Great Recession which began in 2008, the effects of 
which are still resounding more than ten years later, Spain’s 
housing policy did not prove effective. Chapter 3 contains 
information that supports this initial premise: 

Starting in the 1990s, and particularly from 2000 
onwards, the cost of housing in Spain underwent a sharp 
increase (graph 13) that pushed it well above the average cost 
of housing in Europe (graph 14). 

This increase in price was not the result of insufficient 
supply (graph 15), but fuelled by the high demand for housing 
as a capital good, for speculative purposes. 

The housing policies implemented in this context were 
aimed at promoting home ownership, and renting was only 
promoted among young people, and not as an end in itself, but 
as a means of stimulating labour mobility.  

When, for numerous reasons both Spanish and 
international, the housing bubble burst, a policy of austerity and 
budget cutbacks took hold. The few laws developed during the 
initial period of the crisis, such as Royal Decree-Law 6/2012, of 
9 March, on urgent measures to protect low-income mortgage 
debtors, and Royal Decree-Law 27/2012, of 15 November, on 
urgent measures to reinforce protection of mortgage debtors, 
are so restrictive that few mortgage debtors were actually able 
to benefit. 
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Far from improving conditions, the amendments to the 
Urban Leasing Act (LAU) brought with them a shift from 
mortgage foreclosures to tenant evictions (graphs 17 and 18). 

Spain has an extremely modest public housing stock. The 
number of new homes classified as social housing in Spain has 
declined steadily over the years, with major drops occurring in 
periods of crisis (graph 20). 

In this context, within a period of just five years, from 
2013 to 2017, 132,591 mortgage foreclosures and 179,719 
tenant evictions (graph 17) took place, while in 2013 and 2014 
alone, the number of homeless people seeking assistance 
increased by 20% (INE, 2017).  

The initial question also assumed another premise: that 
social innovation initiatives represent a challenge to the housing 
policy. Unlike the first premise, the second is not based on 
empirical data, but constitutes the initial hypothesis of this 
thesis, based on an extensive literature review.  

The crisis gave rise to numerous citizen-led movements 
and initiatives, platforms for demands and intersecting 
movements, all deeply rooted in the local fabric. This initial 
hypothesis is backed by other theoretical and/or empirical work, 
which is presented in chapter 2: 

In the essay Triple Movement, Nancy Fraser (2013ab) 
underscores the transformative role of initiatives that emerge 
from civil society, in times when the State is no longer able to 
mitigate the social effects of the crisis because it has become 
aligned with the interests of the Markets.  
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In the book Social Movements in Times of Austerity, 
Della Porta (2015) analyses several recent protests, among 
which Spain’s 15-M Movement or Indignant People’s March is 
addressed in this thesis. To Della Porta, these protests are not 
only a reaction to the effects of the economic crisis, such as 
unemployment or precarious employment, but also to the 
unwillingness of the institutions to listen to the people’s 
demands and, in particular, their way of dealing with the global 
crisis. They also represent a desire for radically different forms 
of policymaking. 

The theories on social innovation (Moulaert, MacCallum, 
Mehmood, and Hamdouch, 2013; Murray, Caulier-Grice, and 
Mulgan, 2010, inter alia) and transformative social innovation 
(A. Haxeltine et al., 2017) illustrate ways in which citizen-led 
practices have provided welfare services in different areas in 
times of crisis. 

Several authors have explored the potential of social 
innovation initiatives in the crisis in Spain (Iglesias Cand García 
Bernardos, 2015; Subirats and García Bernardos, 2015; 
Zubero, 2015), particularly in the struggle for housing rights, as 
a paradigmatic case (Álvarez de Andrés, Zapata Campos and 
Zapata, 2015; García-Lamarca, 2017; Mayer, 2017).  

Harvey, in several books (1978, 2010, 2012, 2014), 
indicates that cities are the ideal setting for the struggle against 
the commodification of life and for human reproduction, in the 
broadest sense of the term. 

In this regard, the initial question illustrates a clash in 
discourse: on the one hand, is it based on the assumption that 
the current housing policy is not effective, while, on the other, it 
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asserts the potential of the proposed social innovation 
initiatives. This clash in discourse links back to class cleavage in 
the broadest sense of the term, in which a transnational 
economic and political (mainstream) elite imposes its measures 
on an increasingly dispossessed and alienated population 
(Eggert and Giugni, 2015). It also proposes certain measures 
known as the “not yet”, emerging movements which reveal what 
is possible but does not yet exist, but nonetheless offer hope for 
the future (de Sousa Santos, 2005). 

This perspective led us to develop hypotheses on both 
sides of the divide and reformulate the initial question into two 
specific questions (Q1 and Q2).  

• Q1: How is access to housing addressed in Spanish 
politics? 

• Q2: How is access to housing addressed by the social 
innovation initiatives? 

The results of the fieldwork, based on a documentary 
review and the analysis of four social innovation initiatives 
(tables 5 and 6) –the PAH, the Tenants Union, La Posada de los 
Abrazos and La Borda– were analysed using the theoretical 
framework presented in chapters 1-4 and summarised in 
chapter 5.  

This last chapter presents, firstly, the main conclusions 
concerning the research questions and hypotheses and, 
secondly, the main ideas taken from the thesis and its 
contributions, which in no way substitute the partial conclusions 
presented in each chapter of findings. Lastly, we discuss the 
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limitations of the research, as well as possible lines for 
furthering the analysis in the future.  

10.1. CONCLUSIONS WITH REGARD TO THE 

RESEARCH HYPOTHESES 

Below are the main conclusions with regard to the 
research hypotheses referred to in table 3. The results regarding 
the hypotheses should be read in opposition to each another, 
i.e. hypotheses 1.1 and 2.1 are related, as are hypotheses 1.2. 
and 2.2., 1.3. and 2.3., 1.4 and 2.4 and, lastly, 1.5 and 2.5.   

10.1.1. On the social base and target population 

 

H 1.1. Spain’s housing policy does not take into account 
changes in the social structure or the appearance of the 
precariat, which is not a target population. 

If we take into account the housing policies analysed, the 
people who benefit from the policies are always members of 
highly vulnerable social groups and must provide proof of being 
a specific age, not earning more than a certain threshold, having 
been subjected to male violence, being functionally diverse or 
having children and no partner.  

However, with the increase in people with housing 
difficulties, these numbers have expanded. In the 2005 Housing 
Plan, the target population is young people, while, from 2008 
onwards, attention shifts to mortgage debtors. In the case of the 
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affected people we interviewed, the tight conditions continue to 
make access to housing difficult, particularly in a context of 
unemployment and falling wages, resulting in growing 
precariousness among large sections of the population. 

 

H 2.1. The social base and target population of the initiatives is 
the precariat and new vulnerable groups. 

The initiatives examined emerged due to a need to fill 
gaps in the housing policies, one of which was the failure to 
consider and assist people in difficult situations. In this regard, 
the initiatives work to put the need to take certain disregarded 
groups into account on the institutional agenda: the PAH, 
mortgage debtors; the Tenants Union, tenants; La Borda, the 
precariat; and La Posada de los Abrazos, homeless women, in 
the broadest sense of the term. 

La Borda is the initiative that has selected the precariat 
as the target of its policies. Yet, in practice, due to the economic 
requirements of becoming a member of the cooperative, this 
initiative mainly attracts people from the precaritised middle 
class with an intergenerational profile. 

 

H 1.2. The housing policies promote a social model based on 
inflexible, bureaucratised profiles and hold the right to housing 
as an individual right, supported by the role of the family. 

The right to housing is governed by several regulations, 
including Article 47 of the Spanish Constitution, which is 
contained in the chapter on the guiding principles of social and 
economic policy, not the chapter on basic rights. As a result, this 
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right, due to its legal nature, has no practical consequences, as 
it cannot be enforced in any national court of law.  

Far from making laws to ensure the effective right to 
housing, the policies analysed seem to focus on reinforcing the 
real-estate and construction industries as two of the main 
drivers of the Spanish economy. 

Furthermore, securing the right to housing for those most 
vulnerable does not seem to be an objective in itself, but rather 
a means of promoting job mobility and, in doing so, lowering 
unemployment figures.  

The right to housing is therefore formulated in individual 
terms and, in addition, is held as a means of achieving other 
objectives: reducing unemployment and stimulating the 
economy. Lastly, even though as a result of Spain’s family-based 
social model most people are forced to resort to their families to 
gain access to housing, information confirmed in the interviews, 
the family is not named in any of the policies analysed.  

 

H 2.2. The initiatives call for a reconfiguration of Spain’s social 
model based on social rights for all citizens, as well as the right 
for the population to choose which city model they want. 

As seen in hypothesis 2.1., the initiatives emerged as a 
specific response to the failure of the housing policies to take 
into account certain social groups. One of their aims, therefore, 
is to get the Administrations to extend financial aid eligibility to 
people with other profiles, as is the case of La Posada de los 
Abrazos. 
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However, in the discourse of the initiatives, it becomes 
clear that another of their goals is to make the right to housing a 
subjective right, which would empower people to assert their 
rights under judicial protection. By making housing a subjective 
right, access thereto would be effectively disengaged, in a 
greater or lesser degree, from the labour market and family 
support system, at present the two main means of accessing 
housing in Spanish society. The concept of housing as a 
subjective right, expressed more or less explicitly, is present in 
all four of the initiatives studied. 

Furthermore, the initiatives, particularly the Tenants 
Union, La Posada and, to an even greater degree, La Borda, link 
the right to housing to the right to the city, defined as the 
people’s ability to decide on the type of city in which they want 
to live and the kind of society they want to construct.  

10.1.2. On regulations 

H 1.3. The housing policies only allow for policies based on 
commodification and redistribution as means of exchange, 
without taking other scales of justice into account. 

In the West, the primary means of accessing housing is 
via the markets (Musterd and Murie, 2002; Teller, 2010). As a 
result, the private sector plays a key role in access to this 
economic asset, resulting in varying degrees of inequality 
depending on the person’s position in the social structure 
(Stephens and Fitzpatrick, 2007).  

The housing policies analysed also contain formulas for 
redistribution, although, as we have seen, they are limited to 
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people with highly specific profiles and fail to cover all of the 
people with problems, the number of which has increased 
substantially with the crisis. Furthermore, while evictions (graph 
17) and homelessness were on the rise following the 
implementation of austerity programmes as a means of 
overcoming the crisis, cutbacks were made in the number of 
new homes classified as social housing (graph 20). The number 
of new homes classified as social housing in Spain has declined 
steadily over the years, with major drops in periods of crisis 
(graph 20). 

The family as a welfare provider (Esping-Andersen, 1993; 
L. Moreno, 2001) plays a key role in access to this economic 
asset, resulting in varying degrees of inequality depending on 
the person’s position in the social structure. 

In short, the primary means of access to housing in Spain 
is via the market, with the family partly compensating the lack of 
housing policies. Housing redistribution policies are few and far 
between compared with other European countries and were 
also subject to cutbacks at a time when the population needed 
them most.  

Other forms of access are absent from Spanish policy. 
However, success stories such as La Borda have encouraged 
certain local institutions, among them Barcelona City Council, to 
foster alternative housing policies, such as the leasing of land to 
create assigned-for-use cooperatives. In this sense, the 
initiatives are a source of knowledge for the institutions, which 
are always looking for more cost-efficient ways to ensure access 
to housing.  
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H 2.3. The transformative social innovation initiatives focused 
on housing combat housing commodification through 
redistribution, recognition and representation. 

The initiatives studied analyse and create proposals 
aimed at combating housing commodification. These proposals 
were analysed in light of the scales of justice put forward by 
Fraser (1998, 2008): redistribution, the economic dimension of 
justice; recognition, the social dimension; and representation, 
the political dimension. 

In terms of redistribution, the four initiatives propose 
measures based on the idea of housing as a subjective right, i.e. 
that the State or Administrations should guarantee the effective 
exercise of the right to housing for the population as a whole. 

With regard to recognition, the four initiatives have 
brought to the surface new subjects who are missing from 
Spain’s social arena: mortgage debtors, tenants, homeless 
women and the low-income middle class (or, more specifically, 
the new social class known as the precariat) (Standing, 2011). 

Lastly, these new subjects demand a presence in 
political decision-making, particularly at the local level, although 
also nationally. Due to its experience and dimensions, the PAH 
is the initiative that has proven the most successful, although 
the others have adopted important roles at local level. 
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10.1.3. On the vision for change 

H 1.4. The housing policies analyse and address the 
consequences of the housing problem. 

Having analysed the diagnosis and prognosis laid out in 
the housing laws, we were able to draw the following 
conclusions on the vision that the Public Administrations hold 
for change.  

The three housing plans analysed (2005-2008, 2009-
2012 and 2013-2016, extended to cover 2017) make mention 
of the issues surrounding, first of all, the housing bubble and, 
afterwards, the eviction crisis. 

However, these plans fail to analyse the underlying 
causes of the housing problem, and simply analyse and address 
the consequences. For example, the 2005-2008 plan examined 
the rise in prices, but not the over-indebtedness of the 
population, and provided for measures such as basic 
emancipation income for young people, but failed to pursue 
policies or actions aimed at curbing or limiting the price 
increase, which it did, however, analyse. The 2009-2012 and 
2013-2016 plans analysed the eviction problem, but 
implemented temporary measures subject to budgetary 
availability, which, in the context of major economic and social 
cutbacks, proved highly insufficient. In other words, the right to 
housing is subordinated to expenditure restraint.  

The problem of speculation is only referred to in the 
2005-2008 plan, in its diagnosis, but is completely absent from 
the prognosis. Lastly, the main objective of the measures 
proposed in the three plans is not to the secure the right to 
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housing, but, in the 2005 plan, to encourage job mobility as a 
way of reducing unemployment, while the others formulate 
attempts to stimulate the real-estate and construction 
industries (mirrored by the amendments to the Urban Leasing 
Act (LAU), aimed at boosting the rental market), an indication 
that the measures are subordinated to the priority objective of 
stimulating economic growth. It is therefore unclear whether the 
aim of these policies is to ensure housing among the most 
vulnerable sectors of the population, support this economic 
engine or promote job mobility. 

 

H 2.4. The initiatives analyse and address the causes of the 
housing problem. 

Unlike the housing policies analysed, the initiatives do 
take speculation and indebtedness into account in both their 
diagnosis and prognosis. Furthermore, and also unlike the 
public policies, they identify the parties responsible for the 
housing problem: on the one hand, the property and financial 
markets, and, on the other, the Administrations, whose housing 
policy was virtually non-existent and more focused on 
supporting the real-estate industry as an economic engine than 
protecting the population from the savage capitalism practised 
by said industry.  

As opposed to the housing policies, the initiatives 
propose measures aimed at restricting the markets’ scope of 
action with regard to housing, in efforts to ensure its social 
function. Such measures include the price control mechanisms 
proposed by the PAH and the Tenants Union; second chance 
mechanisms, which exonerate mortgage debtors from paying a 
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sizeable amount of their debt following the loss of their habitual 
place of residence; mobilising vacant bank-owned properties; 
and regulating REITs, limiting their profit margins and, by doing 
so, making them a less attractive investment option. On the 
other hand, La Borda has sought to capitalise on the 
transformative nature of the social economy and create 
different proposals and models for promoting housing that limit 
and hinder speculation.  

In this regard, by ascribing responsibility for the housing 
problem to the Markets and Administrations, the initiatives have 
brought about a change in the overarching frameworks. In 
addition to measures for redistribution, recognition and 
representation, they have also brought to the housing scene a 
sense of security, comprehension and community that is sorely 
missing from the public policies studied.  

 

10.1.4. Organisation and governance 

H 1.5. Public housing policies are based on a hierarchical 
organisation and governance model in which social movements 
and entities play no role. 

The housing policies were developed on the basis of 
European Union guidelines and recommendations. While 
increased participation is one of the stated objectives, 
participation here is limited to other Administrations, such as 
regional and local authorities, as well as unspecified majority 
social and economic actors. These plans are developed from the 
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top down, without listening to those affected or the entities to 
which they belong and which represent them.  

 

H 2.5. The initiatives analysed propose a form of organisation 
and governance based on social participation in public decision-
making and the promotion of an alliance between the State and 
civil society. 

One of the major claims of the anti-austerity movements 
analysed by Della Porta (2015) is that they are a reaction to the 
unwillingness of the public institutions to listen to the people’s 
demands, proposing other, more horizontal and equitable 
means of participation.  

The four initiatives analysed are organised in the form of 
assemblies, and the decisions are usually taken by consensus, 
with individual votes only being counted if a consensus cannot 
be reached.  

Participation covers everything from care to schooling. 
Taking part gives people access to a discourse that identifies 
the structural causes and frees them of responsibility. Here, 
support is provided not through tutelage or as a steering 
process, but with an understanding of the person’s context, 
recognising the important role they play and helping them to 
develop (M. Aguilar and Llobet, 2010). 

However, although the initiatives studied promote 
democratic and equitable participation, the axes of class and 
gender intersect their efforts, rendering equitable participation 
difficult. 
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With regard to governance, by creating new political 
subjects the initiatives earned the right to be heard by the 
Administrations, particularly at the local level. Both their 
discourse and actions have resulted in the legitimisation of 
these initiatives as agents of change. For instance, La Posada 
de los Abrazos has sought to influence Bilbao City Council to 
raise the visibility of homeless women, while Emakunde, the 
Basque government’s equality authority, has performed some of 
the first studies on the issue in Spain. The Anti-Eviction Office in 
Palma has attempted to copy, in part, the model employed by 
the PAH. And La Borda’s efforts to disseminate the model, 
together with the proposal’s success, have spurred the creation 
of other cooperatives in Barcelona and other cities supported by 
local administrations. However, it seems like the dynamics and 
processes inherent to the Administrations and the attempt to 
replicate models in different contexts have given rise to certain 
difficulties, as tends to happen in processes of social change.  

10.2. DISCUSSION 

This doctoral thesis, like other academic work that has 
emerged, particularly in the context of the social and economic 
crisis, explores the potential held by social movements, the 
associative network and civil society in the provision of welfare 
and, more specifically, in the struggle and proposals 
surrounding access to housing. 

The conceptual framework of the thesis was drawn from 
several authors who, based on the work of Karl Polanyi (2007), 
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have developed critical theories aimed not only at studying the 
world, but also changing and improving it. The main authors 
used as reference in this thesis are Nancy Fraser, David Harvey 
and Donnatella della Porta, on an international level, and Joan 
Subirats and César Rendueles, at a national level, 
notwithstanding the other contributions used in this paper, 
which proved highly useful and relevant.  

With that said, the purpose of this thesis was to describe 
and understand, in the current context, the role of the proposals 
made by several different social actors that fall under the 
umbrella concept of transformative social innovation, in the 
context of the housing crisis in Spain. This housing crisis is 
framed by the wider global crisis of neoliberal finance 
capitalism, as well as the struggles over social reproduction.  

These initiatives were examined by focusing analysis on 
their discourse and practices, in efforts to identify their potential 
in the development of effective housing policies.  

The initiatives studied were interpreted in light of 
Polanyi’s countermovements (2007) and, more specifically, as 
liberating alternatives to the State and the Markets, in a context 
of neoliberal capitalism in which the Markets have become 
disengaged from society and the State is subordinated thereto.   

Many diverse studies have been and are currently being 
developed in Spain about the social housing movements (see, 
for example, Álvarez de Andrés et al., 2015; García-Lamarca, 
2017) and the role of such movements in shaping the right to 
the city (Castro-Coma and Martí-Costa, 2016; Marcuse, 2011; 
Saule, 2018). In this regard, the aim of the work presented is 
not so much focused on the important role these movements 
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are playing in Spain, although it does make reference to this, 
but rather the proposals and practices that lead to 
recommunitarisation and the building of social networks of 
solidarity. 

This thesis, on the other hand, seeks to compare the 
discourses of the social initiatives with those present in the 
plans developed by the Public Administrations, with an 
emphasis on where they differ and their omissions. In this 
regard, we feel that this thesis makes many diverse 
contributions. 

For instance, it brings to the surface dimensions that are 
virtually absent from the housing proposals: the relational and 
affective dimensions. Exploring the processes that occur within 
the initiatives was not one of the main objectives of this thesis. 
Yet, during the interviews, relational and emotional aspects 
forcefully asserted themselves as an explanatory variable for 
participation, empowerment and mutual support. The 
experiences of La Posada and, in particular, La Borda as 
housing alternatives show that social inclusion is not simply a 
material variable, but that, as explored by several authors 
(Blanco, Bonet, del Valle, and Sánchez, 2006; Bonet, 2006; 
Brugué, 2015; Laparra, 2001), relational and affective aspects 
play a fundamental role. 

The thesis also addresses the role of social movements 
and civil society in defining and demanding social rights, and 
how they go one step further than the Administrations, driving 
change and social improvements (Nash, 2015). In this regard, 
which is related to the previous point, emotional aspects, often 
hidden in studies on social movements (Brown and Pickerill, 
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2009; Goodwin et al., 2001; History, Matt, and Stearns, 2015), 
play a major role in changing behaviour, in the transition from 
sadness to solidarity, from apathy to action (Thomas, McGarty, 
and Mavor, 2009). 

The objective of this thesis was to study proposals by 
social initiatives with the potential to bring about changes in 
effective housing policies, that is, small, disparate and local 
initiatives (Moulaert, Martinelli, González, and Swyngedouw, 
2007; Moulaert et al., 2005; Oosterlynck et al., 2013, 2015) 
acting as agents of change to drive democracy and social justice 
from the bottom up (BEPA, 2011; Eizaguirre and Parés, 2018). 
However, in the analysis of these initiatives, a number of 
ambiguities came to light, related primarily to the inherent 
difficulties of equitable participation and the weight of the social 
class and gender variables in the extent to which the voices 
emanating from the margins of society are raised and heard 
(Woodly, 2007). 

Lastly, and although only two cases were studied (the 
Anti-Eviction Office in Palma and the Barcelona City Council’s 
Department of Social Rights), we feel that another of this thesis’ 
contributions is that it shines a light on the difficulties 
experienced by both the Public Administrations and social 
movements that enter institutional politics in matters that, as 
recent phenomena, have scarcely been addressed in Spain. The 
Administrations have a set timeframe that often does not allow 
for emergencies and need to define profiles and situations that 
enable more people to benefit from certain public policies. This 
makes it difficult to respond with the immediacy or flexibility 
social movements require. It is also difficult to replicate 
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successful models (such as La Borda or La Posada) in other 
contexts, as they are the result of highly specific situations, 
supporters and the strong and enduring social networks that 
have been forged. They are therefore not easy for the 
Administrations to promote. 

In short, this thesis seeks to make a small empirical 
contribution to the analysis of social initiatives concerned with 
social reproduction, a field explored mainly from a theoretical 
point of view, but not so much empirically. In the struggles over 
social reproduction, such as the struggle for housing, but also in 
the nature and the cure, for example, values associated with 
femininity also play an important role. Caring, listening, esteem 
and network building are variables that seem to play a highly 
significant role in explaining why people decide to participate, 
take action and help one another mutually.  

10.3. LIMITATIONS AND FUTURE LINES OF 

RESEARCH 

Writing a doctoral thesis, like any other research project, 
leads to a few answers and many more questions. Explicitly 
identifying the limits of our knowledge and the subsequent gaps 
in the research is an exercise in academic honesty that includes 
identifying future lines of research based on the questions 
which have surfaced. 

Perhaps the main constraint in this research project was 
the number of social initiatives analysed and interviews 
conducted. We studied four very well-known initiatives, all the 
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first of their kind in Spain, which for this reason are in high 
demand and often difficult to contact to set up interviews, 
especially when they are from other geographic and relational 
contexts.  

Another limitation stems from the number of laws 
analysed. In this regard, our analysis focused on the period 
immediately preceding the crisis, 2005, and the context of 
Spain. It may have been a good idea to have interviewed some 
of the people who helped develop the regulations or have 
extended the analysis to regional policies. Nonetheless, the 
regulations were analysed to, as stated above, draw a 
comparison between the discourses present in the plans and 
other laws and those of the social initiatives, and at no time was 
this an objective in itself. The analysis simply served to highlight 
the differences in the discourses of the Administrations and the 
initiatives. 

To finish, this thesis, as is to be expected, gave rise to 
other questions than those initially proposed, which we thought 
might be a good starting point for further research:  

Firstly, a detailed analysis should be undertaken of the 
contexts that did and did not favour the generation of certain 
transformative initiatives, to, in doing so, foster vibrant, active 
and transformational neighbourhoods, towns and cities that 
provide or propose solutions to highly specific and 
contextualised problems.   

Secondly, a study should be conducted to see what 
happens when certain successful initiatives are applied in other 
contexts. In this regard, we have in mind highly contextualised 
initiatives such as La Borda or La Posada de los Abrazos, which 
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have proven immensely successful in their respective districts, 
but would surely take on other forms in other contexts.   

Lastly, a new line of research should be pursued with 
regard to the transposition of policies and proposals developed 
by the social initiatives to the Public Administrations, particularly 
local governments, which have started to take action in this 
regard, yet also in broader contexts, such as regional and 
national levels.  

Moving this idea forward, we feel that the alliance Fraser 
proposed (2013) between the State and civil society is indeed 
possible and could help put an end to the spiral of destruction 
into which the Markets have drawn human communities, 
opening up new avenues for social change.  
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