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Presentació.
En aquest document volem compartir l’experiència d’una visita a habitatges socials i
cooperatives d’habitatge de Dinamarca, bàsicament a Copenhagen i entorn, que vam
realitzar al octubre de 2007.
La visita es va originar a partir d’una invitació per a participar en una visita tècnica a les
“cooperatives” d’habitatge daneses, organitzada per l’equip de Wohnbund-Beratung
NRW. (Aleshores els habitatges socials es denominaven també cooperatives)
Les cooperatives d’habitatge de Dinamarca han estat històricament, un model de
referència per a les cooperatives d’Alemanya, per la qual cosa, al sector de l’habitatge
de grups i cooperatiu alemany sempre hi ha interès en mantenir-se atents a la seva
evolució.
La visita va ser programada i guiada per Britta Tornow, arquitectessa d’ Alemanya, que
ha viscut a Dinamarca, i que assessora projectes d’habitatge cooperatiu a la ciutat de
Kiel.
La participació en la visita es va fer amb suport econòmic del Institut Català del Sòl.
Octubre 2007.

La visita es va fer fa anys, però la necessitat de conèixer altres models per a fer front a
les necessitats d’habitatge d’amplis sectors de la població és ara i aquí urgent.
Es interessant veure que en societats de mercat es poden trobar solucions interessants
quan hi ha capacitat associativa, participació i voluntat política.
Octubre 2018.

Mónica Díaz
mdiazvdf@gmail.com
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L’habitatge social i cooperatiu a Dinamarca.
L’objectiu de la visita va ser conèixer o fer un seguiment d’algunes experiències
d’habitatge de grups, l’habitatge social de lloguer i l’habitatge cooperatiu a Dinamarca
que representen en conjunt el 26% o 27% del parc d’habitatge del país.
A la primera part es presenten el model d’habitatge social d’utilitat pública i els projectes
visitats.
A la segona part els projectes de cooperatives privades visitats.
A la tercera part es fa una breu referència a projectes urbanístics a Copenhaguen que
vam tenir l’ocasió de visitar.

El sector de l’habitatge a Dinamarca.
Dinamarca un país amb 5,4 milions d’habitants (2006), 8,5% dels quals són immigrants
(en torn al 6,5% immigrants, 2% descendents d’immigrants)1. A l’àrea metropolitana de
Copenhaguen viuen 1,7 milions de persones. És una ciutat que té un alt ritme de
creixement i o, per pressions de la demanda, el preu de l’habitatge ha experimentat un
augment considerable.
El parc total d’habitatge del país és de 2,4 milions de vivendes, distribuïdes en funció de
la tinença i administració del parc, en 4 tipus d’habitatges:2

Cooperatives
privades
7%

Tipus d’habitatge

%

de Propietat
de Lloguer privat
Lloguer d’utilitat pública
Cooperatives privades

53
20
20
7

total

Cooperatives
d'utilitat pública
20%

100

Lloguer privat
20%

PropietariEs
53%

Al 2012, 6 anys després, aquestes dades estadístiques sobre la distribució de la tinença
del parc d’habitatges, mostren un augment de la participació del lloguer social i una
disminució de la participació de l’habitatge de propietat i del habitatge de lloguer privat:3
Habitatge de propietat 51% (-2%); Habitatge de lloguer privat 19% (-1%);
H. públic de lloguer sense ànim de lucre de propietat d’associacions 22% (+2%) i
Habitatge de cooperatives privades 7%.

1

www.denmark.dk
Font: Britta Tornow, article indicat a la documentació.
3
Peter Jakobsen and Henrik Gutzon Larsen, 2018.
2
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1. L’habitatge social d’utilitat pública (almene andelsboligforeningen al 2007)
Aquesta part del parc, unes 460.000 habitatges, és de lloguer, regit per una legislació
que regula la formació i el funcionament de les urbanitzacions, amb criteris de servei
públic i en forma descentralitzada, on intervenen 3 actores: els municipis, associacions
de llogaterEs (cooperatives d’utilitat pública) i societats d’utilitat pública de construcció i
gestió d’habitatges.
El sistema i l’estructura d’aquests habitatges juga un paper important en la política de
barris i de ciutat social dels ajuntaments. Aporta un pràctica de treball amb estructures
descentralitzades, llogateres amb amplia experiència participativa i una tradició de
promoció pública d’habitatge amb vinculació al barri.
En aquest sistema hi ha uns 500.000 habitatges gestionats per 7.400 agrupacions de
llogateres.
Aquest model de ’lloguer d’habitatge públic de propietat d’associacions de residents’
(rental in public housing owned by non-profit housing associations) va canviar de denominació de
Cooperatives d’utilitat pública, al 2007, a Associacions d’habitatge (almene boliger).4

1.1. Principis del sistema.
El sistema es caracteritza per alguns principis incorporats a la legislació i a la pràctica:
a)

Poden accedir-hi tots tipus de persones.

No hi ha restriccions d’ingressos per accedir a un habitatge del sistema, però, donat que
hi més demanda que oferta d’aquests habitatges, existeixen llistes que estableixen un
ordre de precedència per a cada finca.
b)

El lloguer ha cobrir totes les despeses conegudes.

El lloguer només ha de pagar les despeses conegudes, per la qual cosa es gestiona per
finca o urbanització, es a dir per un nombre d’habitatges reduït que permeti a les
persones llogateres tenir accés i influència sobre les despeses. Per exemple, si a una
finca els llogaters estalvien energia o si fan el manteniment del jardí en lloc de contactar
el servei, paguen menys lloguer. Hi ha regulació sobre el necessari manteniment dels
edificis i instal·lacions.
El pagament del crèdit o hipoteca és part de les despeses que s’han de cobrir amb els
lloguers.
c)

Democràcia de llogaterEs.

Las persones llogateres han de triar representants o una junta a cada finca o grups
d’habitatges que decideix sobre tots els aspectes relacionats amb la finca.
d)

Els habitatges són de propietat d’associacions de llogaterEs.

Per a accedir a llogar un habitatge s’adquireix un dret d’us de l’habitatge que varia
segons els metres quadrats de l’habitatge i les característiques de cada finca. Al deixar
l’habitatge es ven aquest dret d’us, a través de l’associació de llogateres, recuperant
aquesta inversió inicial.

4

Peter Jakobsen i Henrik Gutzon Larsen,2018.
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1.2.

Formació d’una nova finca o urbanització.

Per a la formació de una nova finca o urbanització d’habitatge social intervenen
l’ajuntament, que proporciona el sòl o l’espai a recuperar; un grup de persones
interessades en crear una nova associació (o una ampliació d’una associació existent) i
una empresa d’utilitat pública (sense ànim de lucre) que construeix els habitatges.
L’associació ha de comprar el sòl proporcionat per l’ajuntament i contractar la
construcció dels habitatges a una societat constructora d’utilitat pública.
En aquest moment, les persones futures llogateres han d’aportar un 2,5% del valor de
l’habitatge com a dret d’us. Normalment es finança el projecte amb un crèdit de l’estat i
un crèdit de l’ajuntament.5
Hi ha casos en que els ajuntaments subvencionen una part del sòl. També hi ha
préstecs per a l’aportació inicial.
Per a la subvenció s’accepta un 3% de la superfície construïda per a espais comunitari.

1.3.

Institucions involucrades i funcionament.

Els habitatges son gestionats per les associacions de llogateres(habitants), amb
l’assessorament d’una societat d’utilitat pública de gestió d’habitatges, que és
supervisada per l’ajuntament.
El caràcter social dels habitatges i la participació de l’ajuntament amb subvencions,
atorguen, per llei, als ajuntaments el dret de cobrir fins al 25% dels habitatges amb les
persones apuntades a una llista de l’ajuntament, de persones que pertanyen a
col·lectius més febles.
Les empreses d’utilitat pública que construeixin els habitatges ofereixen també un servei
d’assessorament per a representants que han de gestionar les finques, que inclou
informació i formació en temes de participació, econòmics i d’organització i també
serveis de professionals.
En tot el sistema d’utilitat pública participen, entre cooperatives (associacions de
llogateres) i empreses, 760 organitzacions.

1.4.

Forma d’accedir als habitatges socials.

Es creen dues llistes d’espera per a accedir als habitatges. Una, amb les persones que
ja resideixen a la finca o urbanització i que volen o necessiten canviar d’habitatge, que
ocupen un lloc de precedència, i una llista d’espera pública, oberta a tothom.
A més a més, hi ha el dret de l’ajuntament de demanar habitatges per a la seva llista.
(L’exercici d’aquest dret varia segons els ajuntaments i les condicions de cada lloc).
El mecanisme és que la persona que ven el dret d’us d’un habitatge social, ha d’oferir-lo
a les persones de les llistes d’espera actives per aquesta finca.
A més de les llistes, s’estableixin acords entre les associacions i el respectius
ajuntaments, per a aplicar criteris afegits que garanteixin diversitat d’habitants, com a
preferències per segments de població amb molt baixa presència (edats, procedències,
famílies monoparentals o d’altres)

5

Informació proporcionada per una persona de KOB, una societat d’utilitat pública que construeix i gestiona
(col·labora en la gestió) d’una part important dels habitatges socials de Copenhaguen.
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1.5.

Trets de les urbanitzacions d’habitatge social visitades.

A continuació se expliquen trets d’algunes urbanitzacions visitades, totes dins de l’àrea
metropolitana de Copenhaguen. S’intentarà no repetir les característiques que són
comunes, quan ja s’han explicat en el cas anterior.
La informació prové de notes personals sobre explicacions donades al grup, normalment
traduïdes per la guia o expressades en una llengua que no és l’habitual de les persones
que explicaven. S’ha intentat confirmar o contrastar part d’aquesta informació amb altres
fonts per evitar errors molt greus.
Les tres urbanitzacions visitades participen amb els ajuntaments en una tasca d’ajut i
d’inserció social per a famílies i persones de col·lectius més febles o amb dificultats
específiques.

1.5.1. Urbanització Gronningen.
Gronningen és una urbanització amb 148 habitatges, construïda al 1990, a Hundige, a
Greve, una comuna dels suburbis del sud de Copenhaguen.
Per realitzar l’administració participativa estan dividits en 3 sectors d’unes 48 habitatges,
cadascun del quals tria una junta per a la gestió, amb la col·laboració la societat
gestora-assessora, en aquest cas la societat d’utilitat pública Bo-Vest. Es considera que
un nombre de 45-50 habitatges és molt adequat per a un veïnatge participatiu.
Habitatges Ambients per habitatge
48
2
70
3
6
4
9
estudis joves estudiants
15
habitatges gent gran
3
espais comunitaris 40-55m2
Un espai comunitari per cadascun
dels 3 sectors. Els comparteixen i
dediquen 1 a taller, 1 a reunions
de treball i bugaderia i 1 a
reunions socials.
La urbanització està a 500 metres de l’estació de Hundinge i a 1 KM d’escoles comunals
i d’una privada.
De la població resident 25% és immigrada, la majoria de les nenes i nens. (Kurdistan,
Turquia, Polònia, Filipines, Tailàndia, Irak, Espanya)
Parlen de que la raó per viure a un habitatge cooperatiu (ara “associatiu”) és per que es
vol viure amb altra gent; implica veïnatge, participació i compartir. “A un habitatge
cooperatiu es paguen coses que no s’utilitzen, però és part del sistema solidari. Per
exemple, la gent gran no utilitza les places de jocs infantils. És una cultura.”
A la pràctica participa un 20% a l’administració del habitatges, molt poques persones
pensionistes majors o immigrades. A altres activitats hi ha més participació: el club de
gent de més de 60 anys és molt actiu. També el club per a menors dels diumenges, que
és una activitat per atraure la participació de les persones estrangeres, amb bons
resultats.
Es fa un dia anual del jardí on s’ajuden mútuament a plantar, pintar i fer reparacions.
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Hi ha un club de cuina en el qual cuinen i mengen en grup els dilluns. Hi ha gran llibertat
per a proposar i realitzar activitats col·lectives. Es celebren festes importants, però no de
caràcter religiós.
Per a les tasques de gestió es fan
reunions cada 2 setmanes. El treball
es reparteix en una reunió mensual. A
més a més, hi ha el treball dels clubs i
el treball de finances que és el que
dóna més feina.
Hi ha moltes obligacions a les quals no es pot renunciar. Hi ha molta pressió per
reservar fons per a manteniment i reparacions.
Instàncies de resolució de conflictes:
- S’intenta resoldre els problemes a la junta de representants. Hi ha un ampli respecte a
les decisions de les representants. Poden decidir canvis que afectin l’import dels
lloguers.
- Com a segona instància es planteja a les llogateres recórrer a la societat de gestió
d’utilitat pública. La societat de gestió fa una proposta.
- Una tercera instància és l’assemblea de llogateres.
- L’última instància per a dirimir els conflictes és la representació política a la comuna, el
parlament comunal.

En aquesta urbanització el lloguer és alt, perquè el crèdit demanat al 1991 va ser amb
interessos alts.6 Per la qual cosa la gent es canvia de vivenda, hi ha un 20% de
desplaçaments per any i la llista d’espera per ingressar no és molt llarga. Els crèdits a
Dinamarca són sempre indexats -vinculats a la inflació-.
Els habitatges per a joves, estudiants o estrangers, i els habitatges per a gent gran són
assignats per la llista de la comuna. La resta per la llista oberta.
Sobre la possibilitat de vendre els habitatges, oberta recentment (al 2007) per la
legislació, expliquen: “Últimament seria possible, però només a les llogateres. Es va
discutir a la urbanització Gronningen i es va decidir en contra”. “Vendre seria actuar
contra el principi del sistema i no hi estan d’acord en fer-ho”. “No es possible barrejar
llogaterEs i propietariEs en una urbanització, no funcionaria”

6

2

El “lloguer alt” és de 6.000 Kr/mes, uns 800 Euros/mes (2007), per un habitatge de 89 m inclosa la TV i
altres despeses. Es pot aconseguir un lloguer de mercat per 5.000Kr/mes (666 Euros/mes)
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1.5.2. Urbanització Taastrupgaard.
Taastrupsgaard és una gran urbanització, construïda al 1970-72, a una comuna de
45.000 habitants a 20 km de Copenhaguen.
Hi viuen 2.400 persones, de
les quals 900 són menors.
Es composa de
957 habitatges,
17 habitacions,
53 garatges
3 locals comercials
La superfície edificada és de
80.000 m2 més 150.000 m2
d’espai exterior.
Han portat a terme dues
renovacions al 1981-1983 i
als anys 1985-1991

Per a la gestió, la urbanització està
dividida en 4 sectors, cadascun dels
quals rep de l’administració central de la
cooperativa, el pressupost que li pertoca i
decideix com aplicar-ho, després de
cobrir les despeses obligades. Es així
com a diferents parts de la urbanització
se han fet diferents millores als edificis i
als jardins.
Residents i treballadorEs a la urbanització per procedència:
Habitants
58% del país o naturalitzats
42% immigrants
82% procedents d’altres cultures
TreballadorEs:

50% persones del país, 50% immigrades
total 35 treballadorEs

La majoria de les persones immigrades són de Turquia (700), però hi ha de moltes
procedències. La meitat de la població turca de la comuna viu a aquesta
urbanització.
Un 20% de la població resident és danesa i no interessada en participar, un altre
20% és danesa i participativa. Formen part de la població danesa de més baixos
ingressos i representen un model per a la població immigrada. Un 20% de residents
són persones immigrades integrades, amb feina i escola. Un 20% és immigrada que
encara no s’ha integrat, però ho intenta. L’últim 20% és població immigrada que no
ha pogut o no intenta la integració.
La mitjana d’ingressos de la població resident a la urbanització és del 50% de la
mitjana d’ingressos de la comuna.
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Espais de lleure, circulació
i places infantils
dissenyades amb
participació de les persones
residents a cada sector

Compten amb un professional finançat per el fons social. Reben una aportació del
fons social de l’habitatge social. Aquest fons s’ha generat amb petites aportacions
de tots els habitatges socials del país, que ja han pagat els préstecs de finançament
per a la construcció.
Han tingut problemes deguts a la baixa qualitat de les construccions. Al final de les
assignacions pressupostàries es decideixen els aspectes estètics.

Aquesta urbanització fa, de fet, una funció d’integració de persones immigrades, que
passen una època en aquesta urbanització. En general la població immigrada no té
la cultura participativa danesa i a més a mes té dificultat amb la llengua.
Si hi ha reticència amb les persones adultes, comencen el treball amb nens i nenes
per anar integrant les persones adultes.
Fa uns anys van tenir problemes amb drogues; ara han millorat molt la convivència i
treballen en la millora de la imatge i de la relació amb la resta de la comuna.
Fan un treball conjunt entre l’organització de la urbanització, la societat assessora, la
comuna, la escola, el teatre.
“La motivació de la societat constructora i assessora-administradora d’habitatge
social és deguda al seu interès per el manteniment dels habitatges i perquè està
imbuïda de una idea moderna de col·laborar en el procés de socialització.”
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1.5.3. Tinggaarden.
Tinggaarden és urbanització pionera de l’habitatge en comunitat, construïda en una
època en que es va iniciar el disseny d’habitatges per a viure en comunitat i amb
autogestió.
Es va construir en dues etapes, al 1978, la primera etapa, i 5 anys desprès la
segona, donat l’èxit de la primera part.
El projecte inicial va ser el guanyador d’un concurs promogut pel Ministeri Danès
d’Habitatge sobre urbanitzacions i habitatges alternatius.

“...per a mirar cap afora i cap a dins...

Va ser un prototip per a edificacions de baixa densitat. Combina una sèrie de
materials, amb una arquitectura i organització orientada a l’autogovern i a una
relació social propera entre les persones residents.
En total té 164 habitatges, de diverses
superfícies i plantes, més 81
habitacions individuals.
Amb aquesta estructura es volia
afavorir la diversitat d’estructures
familiars i la flexibilitat. Per exemple, la
possibilitat d’afegir habitacions d’un
habitatge a un altre, en funció de la
variació del nombre de persones a la
família.

Nombre
d’habitatges

Superficie
m2

Ambients

15
20
3
2
59
46
19

49-49
56-68
85-88
16-44
43-82
69-92
106-115

1
2
3
1
2
3
4

164
Habitacions individuals
81

11-33

1

Per a la gestió estan organitzats, a cada part de la urbanització, en 6 grups de 12 a
17 llars.
A la primera part de la urbanització continua un 10% de les famílies inicials i
actualment comencen a tornar fills i filles dels residents inicials. (A Dinamarca la
gent té costum de canviar d’habitatge, de lloguer a lloguer, de lloguer a propietat i de
propietat a lloguer)
Un 25% dels nous residents són triats per l’ajuntament de la seva llista. Això
comporta, de vegades, problemes perquè ingressen famílies que no estan
interessades en participar i dóna més feina per atraure’ls a participar. De vegades
són persones amb situacions difícils i en aquests casos han tingut la possibilitat de
donar-les una mà.
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Al començament hi havia molta participació. Es feien moltes feines directament en
forma col·lectiva, a cada grup. Per exemple pintar les cases. Al 2007 només un grup
de la primera part, continua pintant les cases, els altres contracten serveis externs.
Si es mantenen altres activitats de lleure: un menjar col·lectiu mensual, una festa
d’estiu i activitats diverses els dissabtes, gimnàstica.
Compten amb la col·laboració de la societat de gestió d’habitatge. Han tingut
problemes pels lloguers alts, però els han superats. Hi ha llista d’espera per
habitatges que quedin buits.

1.6.

Una societat d’utilitat pública constructora i gestora d’habitatge.

El model d’habitatge social està definit i regulat per la legislació, que inclou la
normativa per al funcionament de les societats d’habitatge d’utilitat pública.
Una de les societats d’utilitat pública per a construcció i gestió d’habitatges que hi ha
a Dinamarca és la KAB, que es presenta a títol d’exemple. La denominació jurídica
és Administració de Edificis i Habitatges Soc. Ltda.
La KAB és una organització que es defineix com “una gestora sense ànim de lucre
d’altres associacions d’habitatges sense ànim de lucre”. “La KAB és una associació
de propietat de les seves clientEs (les associacions locals) i governada per les
llogaterEs”. Les associacions locals eren al 2007 les cooperatives d’habitatge
d’utilitat pública, que al 2018 s’anomenen associacions d’habitatge.
La KAB administrava al 2007, en condició de sòcia de les associacions locals
d’habitatge -- les propietàries dels habitatges -- 29.000 habitatges de lloguer a l’àrea
del gran Copenhaguen.
Les cooperatives d’habitatge d’utilitat pública, actualment associacions d’habitatge,
tenen una participació a la KAB, que els permet triar representants a la direcció.
Els ajuntaments supervisen l’administració de les societats com la KAB, en aquest
cas l’ajuntament de Copenhaguen.
La KAB també construeix habitatges per a les cooperatives d’utilitat pública/
associacions d’habitatge.
Nova
urbanització
construïda
per la KAB
amb una
sala
comunitària
sobre
l’aigua
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2.

Les cooperatives d’habitatge privades. (private andelsboligforeningen)

Les cooperatives d’habitatge privades conformen el que s’anomena la 3ª via d’accés
a l’habitatge, que no és ni el lloguer ni la propietat, sinó propietat col·lectiva i lloguer
a la vegada. Els habitatges són propietat de la cooperativa i les cooperativistes
tenen un dret d’us sobre un habitatge.
Els procés de formació d’aquestes cooperatives és genera per iniciativa de un grup
de membres, a diferència de les cooperatives d’utilitat pública que són creades amb
intervenció dels ajuntaments.
Hi ha cooperatives privades construïdes amb ajut públic o amb garantia comunal i
sense ajut públic o/i sense garantia pública comunal.
En la pràctica, el funcionament, en quant a participació en la gestió dels habitatges
no és molt diferent entre els habitatges socials i les cooperatives privades. Les
cooperatives privades, però, no participen al sistema d’assessoria de gestió de les
societats d’utilitat pública, supervisat pels ajuntaments.
Fins al 2007 però, si havien rebut subvencions i garanties de les comunes.
L’estructura de població a les cooperatives privades mostra que a les cooperatives
més antigues hi ha més persones de 25 a 49 anys. A les més noves augmenta la
participació de persones majors, que veuen en aquesta forma d’habitatge, més
comunitària, una millora amb respecte a la seva situació a l’habitatge individual.
En aquestes cooperatives el nivell d’ingressos és més alt que a les cooperatives
d’utilitat pública, la qual cosa indica que no contribueixin de la mateixa forma a
l’habitatge per a la població més desfavorida.

2.1.

Cooperatives privades visitades.

Entre les cooperatives privades visitades hi havia dues a les noves re-urbanitzacions
de l’antic port i d’altres als barris tradicionals de la ciutat.

2.1.1. Projecte cooperatiu de 3a edat.
Aquest és un projecte de 15 habitatges per a persones de més de 50 anys.
Habitatges individuals o per a parelles, més àtic comunitari: sala menjador, cuina,
bany, sala, dormitori visites, terrassa.

Van començar el projecte creant una associació al 1990, de la qual són ara una
secció, i van optar per la forma de cooperativa privada. Aleshores els va resultar
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difícil aconseguir col·laboració comunal. Al 2003 van fer un contacte amb la KAB i es
van assabentar dels plans comunals de reurbanització que incloïen cooperatives a
les noves urbanitzacions de l’antic port.
Al 2007 havien inaugurat els habitatges feia poc temps. Molts van vendre habitatges
més grans. Van fer una opció per una vida més participativa.
Desenvolupen una sèrie d’activitats col·lectives de lleure a més de l’autogestió de
l’edifici.

2.1.2. Cooperativa Schifters Kvarter.
Cooperativa privada amb 175 habitatges de nova construcció a la zona de l’antic
port militar.

Espai comunitari de dues plantes amb sales, terrasses, amplia cuina, 3 dormitoris
per a visites, cabana i amarres per a barques i caiacs i amplis jardins.
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Al 2007 els habitatges s’havien revalorat, en poc temps, a 10 vegades el preu de
construcció.
Hi havia famílies que havien venut el seu dret d’us perquè havia augmentat la família
i necessitaven un habitatge més gran. Hi havia llista d’espera interna i externa.
Hi vivien professionals com periodistes, de la arquitectura, dissenyadorEs...

2.1.3. Jaegersborggade.
Aquesta cooperativa privada es va originar al 1993, quan un gran propietari
d’habitatges de lloguer va fer fallida. Els i les llogateres van tenir, per llei, la primera
opció de compra dels habitatges de tot un carrer. Van crear la major cooperativa
privada de Dinamarca amb 550 habitatges, construïts al 1901.
Van endegar, amb suport públic, un projecte de restauració de tot el carrer ampliant
habitatges, incorporant lavabos, incorporant locals comercials als baixos. Va implicar
una recuperació i revitalització del barri per la restauració d’edificis antics amb
criteris actuals.

2.1.4. Skydebanen a Vesterbro.
Aquesta és una cooperativa privada del barri de Vesterbro, que va participar en un
gran projecte de sanejament i restauració d’illes.

Van comprar els habitatges al propietari al anys 1980s per crear la cooperativa.
Necessitaven comptar amb 60% de llogateres per formar una cooperativa. Algunes
persones majors es van quedar com llogateres.
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Al 2007 hi ha una bona composició de població en quant a edats i diversitat.
Accepten que la comuna incorpori noves famílies, consideren que són prou famílies i
amb una estructura democràtica, com per a assumir una tasca social.
Es pot llogar un habitatge fins a 2 anys, es pot vendre el dret d’us i lliurar l’habitatge
fins a 2 anys després, però no es poden tenir dos habitatges, ha de ser l’habitatge
de residència habitual.
Quan es va fer la remodelació integral d’habitatges i patis va haver-hi molta
participació. Hi havia una organització per cada pati, comissions de balcons, per a
proposar la incorporació de balcons als habitatges, camions al carrer per informar i
rebre aportacions i un full informatiu setmanal.

Amb la pujada de preus es molt difícil pensar en mantenir el valor de les
aportacions, com es feia tradicionalment, però, pensen que hi ha prou experiència
participativa i valoració del sistema cooperatiu, que perdurarà, encara que algunes
persones vulguin vendre per comprar una vila o casa amb jardí.
Els patis interior comuns de l’illa.
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3. Actuacions urbanístiques a Copenhaguen
Aquesta part d’aquest document no és sobre el model cooperatiu, però si sobre
l’entorn en el qual s’aplica i complementa el tema central amb una visió més general
de l’entorn en el qual funciona.
A Copenhaguen al 2007 s’estaven implementant, des de feia uns anys, una sèrie de
projectes urbanístics d’envergadura.

3.1.

Reurbanització del àrea dels ports comercial i militar.

Es va desplaçar el port i al 2007 s’estaven construint noves urbanitzacions en tots
els espais desocupats per el port comercial i el de la marina de guerra, creant un
nou front marítim i integrant el centre tradicional amb els nous espais guanyats als
dos costats del canal marítim que travessa la ciutat.

la nova biblioteca
noves urbanitzacions
a l’antic port sud
edificis recuperats en front de la nova biblioteca

A la zona de l’antic port militar s’havien construït o s’estaven construint noves
urbanitzacions d’habitatges, rehabilitacions d’edificis portuaris per a centres
culturals, ministeris, oficines i habitatges i el nou edifici de la Opera, regalat a la
ciutat per un empresari.
A les noves urbanitzacions es va mirar de que hi hagués diversos tipus d’habitatges i
es va reservar una proporció del sòl per a habitatge cooperatiu privat i d’utilitat
pública.
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A l’altra banda del canal, tocant el centre antic, es va afegir un nou centre d’arts
escèniques, l’ampliació de la Biblioteca Nacional i un nou centre comercial, en front
de noves urbanitzacions amb habitatges i oficines en la zona de l’antic port sud, part
de les quals estava al 2007 encara en construcció.

3.2.

Recuperació de barris i de patis interiors de les illes.

Al 2007 s’havia implementat una política de recuperació de barris a diversos llocs
de la ciutat. Al barri de Vesterbro, la recuperació va ser total, illa a illa, renovant els
habitatges i els patis.
Si hi havia propietariEs que no volien participar, l’ajuntament els va fer una oferta de
compra de la vivenda per poder realitzar la renovació total. Desprès tornà a vendre
els habitatges.
Es va aconseguir que tornessin al barri les famílies amb menors i desplaçar nuclis
de prostitució i drogues, però, en molts casos, han quedat fora sectors més febles
que no podien finançar la seva part del projecte de renovació.

Vesterbro

Recuperació
integral
d’una illa
Foto: d’internet

la mateixa
cantonada
del pati d’illa
ara

Per a remodelar un pati amb ajut públic, el veïnatge beneficiat va haver de crear
una instància de representació de propietariEs i/o cooperatives i van haver de
____________________________________________________________________________________________
octubre 2007, revisat oct. 2018
17/20

Visita a habitatges socials i cooperatius a Dinamarca

sol·licitar unificar els patis i d’adquirir el compromís de fer-se càrrec del manteniment
del pati. Havien d’apuntar-se a una llista a l’oficina de planificació urbana.
Quan els arribava el torn, es feia en conjunt un projecte que era exposat al públic
durant 8 setmanes per a rebre crítiques i suggeriments.
Si hi havia acord es realitzava, si no s’ajustava. Si continuava no havent-hi acord
quedava aparcat.
A Copenhaguen, al 2007, es portaven a terme uns 15 projectes de renovació de
patis per any.

Pati interior
a una illa del centre antic
de Copenhaguen

La recuperació de patis va donar molt bons resultats en termes de qualitat de vida i va
induir a que famílies amb menors continuessin als pisos, en lloc de buscar zones mes
amigables per a les criatures.
El resultat visible, és de grans patis enjardinats amb espais diversos per jocs infantils i
juvenils i espais per a seure a l’exterior amb intimitat i a l’abast de tota l’illa. A més de
una vista molt agradable des de les finestres i balcons.
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Notes finals
L’habitatge social/cooperatiu a Dinamarca, es caracteritza per tres trets més
rellevants:
1. La propietat col·lectiva dels habitatges – s’adquireix un dret d’us sobre un
habitatge a una cooperativa o a una associació d’habitatge.
2. Una llarga i estesa tradició de participació de les persones residents en la gestió
de les seves urbanitzacions, que anomenen de democràcia de llogateres.
3. Una participació força estesa dels municipis, no obligada ni general, en la
creació i la supervisió de la gestió d’habitatge social, amb subvencions o
garanties públiques. En alguns casos també a cooperatives privades.
Tant als habitatges socials com a les cooperatives privades visitades i a les formes
de fer les remodelacions, el primer element que crida l’atenció és un funcionament
molt participatiu entre el veïnatge, empreses de gestió d’utilitat pública i les
administracions locals.
Es veu que la participació està incorporada a les normatives, però que és
practicada, com a mínim per una part de la població que li dedica hores i que
segurament obté resultats com per a realitzar i continuar amb aquesta pràctica. És,
com ho deien algunes de les persones contactades, una cultura de democràcia
aplicada a la gestió de l’habitatge.
Hi ha hagut, una legislació i una dotació pressupostària important per a recolzament
de l’habitatge social amb un model no especulatiu i perdurable, de lloguer estable,
en habitatges agradables i adaptats als desitjos de les persones que els habiten. En
aquest cas, es podria dir que hi ha una cultura d’àmplia representació social i de
gestió democràtica del pressupost públic per a fer real el dret a l’habitatge.
El resultat, és que ha dotat al país d’un important parc d’habitatge social estable i
amb un bon sistema de gestió i de manteniment.
Aquest parc d’habitatge social és una eina important per a la gestió de la “ciutat
social”, per a integrar i recolzar sectors de població més febles com les famílies
monoparentals, la gent gran, joves, immigrants.
També s’observa, en la promoció de la remodelació dels patis, una dotació de
recursos per a millorar la vida de les persones involucrades, facilitant accions
col·lectives i participatives que permeten accions de major envergadura i al mateix
temps més desitjades i adaptades a les necessitats. Els plans de rehabilitació no
només milloren les cares exteriors dels edificis, sinó la qualitat de vida a l’interior de
les illes, per a les persones que hi viuen i en forma molt visible per a la població
infantil.
Potser tots aquests trets de la acció pública i privada no són aliens al fet de que a
Copenhaguen, una ciutat capital, gran, amb molts espais solitaris, tothom pugui
circular i passejar a qualsevol hora, sense cap por o amenaça de robatori o
agressió. Aquesta tranquil·litat és també una característica, no poc important,
viscuda a la estança a la ciutat.
__
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