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Presentació
El 2021 ha estat un any difícil, però al mateix temps un any que
ens ha obligat a repensar polítiques i estratègies perquè el model
d’habitatge cooperatiu pugui estendre’s i consolidar-se en el
territori Català. El sector ha passat de 3 projectes d’habitatge
cooperatiu en el 2015 a 30 projectes entre convivència (14) i
promoció (16) en el 2021. Set d’aquests projectes en promoció
estan sent acompanyats per la Dinamo i 3 han començat amb
força enguany.
Això demostra que ha estat un any favorable per al creixement
del moviment cooperativista, però encara tenim molts reptes
al davant per a la seva real consolidació, reptes d’assequibilitat
i inclusivitat en els quals estem treballant i sobre els quals
hem pogut establir bases en el 2021. L’estratègia en aquest
sentit ha passat per fomentar l’articulació i organització de
les cooperatives i la resta d’agents del sector per a l’impuls del
model i la satisfacció de necessitats comunes, i treballant per a
dotar l’habitatge cooperatiu d’un marc legal propi i de mesures
i polítiques de foment.

En aquest sentit, La Dinamo ha exercit un lideratge en el
desenvolupament de documents tècnics que han servit
per a negociar amb entitats i administració pública, nous
mecanismes que millorin l’assequibilitat del model i facilitin
la democratització de l’accés del model, entre les quals està el
suport públic en l’àmbit econòmic. Aquest any tres projectes
que acompanyem, La Morada, La Raval i La Titaranya han
estat beneficiàries de la primera subvenció aconseguida per
l’habitatge cooperatiu que recupera sòl privat i juntament
amb Sotrac i La Closca han sigut beneficiaris dels ajuts
d’HabitatCoop també.
Amb l’objectiu de superar les dificultats econòmiques, des de
la Dinamo ens hem replantejat diverses maneres de fer front
aquestes limitacions en diferents línies, entre els quals es troba
posar a disposició part dels recursos propis de la Fundació
al servei de les cooperatives d’habitatge. El 2021 hem signat
un préstec per a la promoció del projecte de Cirerers, fet que
demostra la importància de la intercooperació en el sector si
volem que el model es repliqui i estengui en el territori.
A més hem participat de l’esforç col·lectiu per posar en marxa
del Conveni signat amb l’ajuntament Barcelona per a l’impuls
d’habitatge social. En aquest sentit, 3 dels projectes als quals
acompanyem han estat beneficiaris d’aquest conveni amb la
cessió d’un solar a Poblenou per a la Cooperativa Abril, un altre
solar a Sants Montjuïc per a la Cooperativa Empriu i un edifici
a Sants per a la Cooperativa La Domèstika i els acompanyarem
durant tot el procés de promoció.
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En aquest any la nostra base social ha crescut un 50% respecte
a l’any passat, amb gairebé 600 persones en el marc de l’Espai
Dinamo. Hem celebrat el seu primer aniversari, demostrant
la seva potència com a eina de consolidació de grups inicials i
grups i persones motriu, i també com a eina de coordinació de
projectes fases de promoció i convivència.

Adoptant un rol de major lideratge en la fase inicial de creació
de grups en territoris on hi ha sòl disponible, hem impulsat
conjuntament amb l’Ateneu cooperatiu Catalunya Central i
l’ajuntament de Sallent, un projecte d’habitatge cooperatiu.
Volem recuperar 18 habitatges, augmentant el parc d’habitatge
assequible, inclusiu i estable a Sallent, i mantenint la propietat
pública del sòl. En aquest mateix sentit en el 2021, La Dinamo ha
recuperat 30 habitatges més del mercat privat per donar-les un
ús social. En tenim un total de 40.
En el 2021 hem incrementat el nombre d’estudis inicials per
a ajuntaments i grups en un esforç articulat per a consolidar
el model en tot el territori català. I hem duplicat els nostres
esforços perquè el procés de difusió del model arribi a un
territori més ampli, cobrint 25 municipis de Catalunya i gairebé
1300 persones.
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El model d’habitatge cooperatiu continua creixent i La Dinamo
fundació s’ha aconseguit consolidar en aquest any com una
de les de les entitats referents en el sector, això ens genera un
compromís encara major amb la lluita per l’habitatge digne. El
nostre compromís és polític, social i comunitari, i a partir del
reeixit fins a enguany, ens concentrarem no sols en assequibilitat
sinó sobretot en la inclusivitat i d’aquesta manera tenir un
impacte més ampli i generalitzat.

xifres
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Evolució Base social

85 persones
motriu

11

Persones
600

Nombre de persones assessorades
en habitatge cooperatiu

1468 persones assessorades
en habitatge cooperatiu:
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140 persones de grups assessorats
53 persones de reunions amb
ajuntaments (18 reunions)
1275 persones en sessions divulgatives
i formatives (44 sessions divulgatives,
formatives i 1 fira).
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375

Mobilització de
patrmoni públic: 3

Adjudicació
de 3 solars públics
a Barcelona: Empriu,
Abril, Domèstika
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Impuls a nous projectes: 27

Grups motriu: 12
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235 persones
de grups motriu

Persones

2017

2020

2021

Situació i evolució de projectes d’habitatge cooperatiu
Grups inicials, Grups Motriu, Projectes en promoció, Projectes
en convivència

Estudis preliminars
i de viabilitat: 12
5 Públic: Vilafranca
Girona, Lliçà, Llaudet
Sallent.
7 Privat: Sant Adrià,
Tenerife (EntreAlisos),
Barcelona (Dona
cohabitant - punt6),
Bescanó (Mas Casilda),
Badalona (Grup Caliu),
Mallorca (Kanostra)
i Riera Blanca (La Nau).
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Número

2017

2

2018

7

1

5

2

2019

13

6

6

2

2020

20

7

7

5

2

2021

41

19

12

7

3

Grups inicials

Grup motriu

Promoció

Convivència
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Situació i evolució de projectes d’habitatge cooperatiu
Grups inicials, Grups Motriu, Projectes en promoció, Projectes
en convivència

Grups inicials

Grups motriu

Promoció

1 Cooperativa
50/70

5 La Raval,
La Titaranya,
CoopSet,
Coop.de Falç,
La Tartana

13

2021

La Más Honrada,
Lo Bram, Cal
Blanxart, Marta
Mas, L’Olivera
La Rural de
Collserola,
Granollers
La Fàbricadel
xino, La rural

Convivència

2 La Raval,
La Titaranya

2017
2018

12

2 La Borda*
La Diversa

*En l’anàlisi de situació i evolució de nombre d’unitats d’habitatge i projectes d’habitatge cooperatiu, incloem a la Borda
com a projecte que dona inici a La Dinamo i a més forma part de l’Espai Dinamo.

Evolució de La Dinamo – Nombre de projectes
Grups en convivència

2019

2020

6 Can Volardet,
Cardedeu,
El Porxo del Baix
Montseny,
La Nau,
La Magrana,
Cooperativa
Senior 50/70

Associació
Co-habitatge,
La Ràpita

7 La Raval,
La Titaranya,
CoopSet,
La Tartana
de Can Bofill,
La Morada,
La Mangala
Sotrac

2 La Borda*
La Diversa

7 El Porxo del
5 La Raval,
7 Sunnydale, Sant
Baix Montseny,
Celoni, Som Ess,
La Titaranya,
Can Tomás Toni,
Imagina, Melrose,
Sotrac,
Can Parera Canyes, La Domèstika
La Morada,
Kanostra Coop,
de la Farga,
La Closca
La Domèstika,
CovidarSolsonès
Abril, Empriu.

2 La Borda*
La Diversa
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19 Badville,
12 Sunnydale,
7 La Raval,
La Titaranya,
Cal Tribu,
Melrose, La 111,
Sotrac,
Coop d’habitatge
La Fresca,
La Morada
Terrassa,
Som ESS,
Abril
L’Ortiga,
Coop 50-70,
Empriu
Cooperfield,
Cohabitatge Sant
La Domèstika
Grup Mataró,
Celoni , Caliu
Els Cabanyals,
Habitatge Coop.,
Tenerife,
La Torreta,
Blai Lindström,
La Bastida,
Pineda de Mar,
Imagina,
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2 La Borda*
La Diversa
La Closca
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Evolució del nombre d’habitatges cooperatius

Convertir patrimoni privat en habitatge cooperatiu, treient-lo
del mercat especulatiu és una de les eines a través dels quals
La Dinamo vol consolidar el model en el territori. És així que
esperem que amb el suport de la nostra base social, i les entitats
del sector, puguem continuar recuperant habitatges del mercat
privat per donar-los ús social, i garantir la propietat col·lectiva.

Habitatges promoció

Habitatges convivència
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36
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36

2018

2019

2020

Recuperem habitatge
del mercat privat
El 2021, La Dinamo ha recuperat
30 habitatges més del mercat
privat per donar-los un ús
social. En tenim un total de 40.

2021

Difusió i promoció del model:
44 sessions divulgatives, formatives, reunions amb 18
ajuntaments i participació – 1 Fira.
Catalunya: Lleida, Santa Maria de Palautordera, Tarragona, Alella, Barcelona, Granollers,
Mataró, Manresa, Sallent, Sant Carles de la Ràpita, Sant Joan Abadesses, Sant Antoni de
Vilamajor, Cerdanyola del Vallès, Sant Celoni, Guardiola de Font-Rubí, Pallejà, Lliçà de Vall,
Badalona, La Vansa i Fòrnols, Amposta, Sabadell, Girona, Vilafranca.
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Espanya: Illes Balears, Illes Canaries, Madrid
Món: Argentina, Londres, NYC, Viena, Munic, Berlín, l’Uruguai, Copenhaguen
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Perspectiva de gènere

L’actual crisi de l’habitatge també està travessada per les
desigualtats i discriminacions de gènere estructurals que situen a
les dones, i a les persones lgtbi, en un lloc de major precarietat,
incrementant-se així les dificultats d’accés a l’habitatge i les
situacions de vulnerabilitat. Donada aquesta realitat, considerem
fonamental una aproximació feminista al fenomen de l’habitatge
cooperatiu. Per a aconseguir-ho es necessiten mesures públiques
i una important col·laboració públic-cooperativa que permeti
guanyar-li terreny al mercat de l’habitatge privat mitjançant la
cooperativització del sòl sense reproduir exclusions.
Les violències masclistes, sostingudes políticament, jurídica,
cultural i econòmica, esdevenen estructurals i quotidianes
a la nostra societat, en tots els àmbits, també en el de les
organitzacions. Per aquest motiu, des de La Dinamo ens hem
adherit al Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de
l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió
de gènere, o de preferència sexual aprovat per la xes.
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Nombre d’homes i de dones als projectes La Dinamo
Projectes

Dones

Homes

Altres

19

09
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Projectes en promoció
i convivència
Grups Motriu
Persones Motriu
Total

Persones per gènere
Altres
0,17%
Homes
42,14%
Dones
57,69%

148
135
51
334

111

Evolució dels ingressos

Ingressos
bruts

Despeses
necessàries

Diferència
(Ingressos
nets)

100
33
244

Resultat
de l’exercici

finançades amb els
Ingressos nets

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

‘(4)

‘(5)=(3)-(4)

2017

116.592,42 €

83.023,63 €

33.568,79 €

33.568,79 €

0.00 €

2018

284.629,85 €

142.804,03 €

141.825,82 €

141.825,82 €

0.00 €

2019

456.509,64 €

213.566,19 €

242.943,45 €

221.019,95 €

21.923,50 €

2020

271.796,71 €

202.551,00 €

69.245,71 €

63.855,32 €

5.390,39 €

2021

531.016,64 €

291.679,35 €

239.337,29 €

239.337,29 €

0,00 €

1
1

Despeses de
l’activitat
fundacional

fites
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Fites de l’any
Constitució de la cooperativa
Abril Poblenou, sccl

Publicació i presentació de la
Guia “Construïm habitatge per
construir comunitat”

Constitució de la cooperativa
Empriu, habitatges cooperatius,
sccl

S’han posat en marxa els processos
de sol·licitud de llicència d’obres
de La Raval, La Morada i Sotrac.

Jornada Polítiques de referència
internacionals per a la promoció
d’habitatge cooperatiu

Signatura del contracte dret
de superfície amb La Morada

Préstec participatiu a Sostre
Cívic pel projecte Cirerers

Jornada Cohabitar és un
fer natural La Raval

Constitució de la cooperativa
Habitatges cooperatius
La Closca, sccl

Adjudicació de solars
Ajuntament de Barcelona
Iniciem acompanyament:
Empriu, La Domèstika i Abril

Constitució de la cooperativa
La Domèstika de la Farga, sccl

Obtenció de llicència
d’obres La Titaranya

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

desembre

Primer informe “Assequibilitat
econòmica de l’habitatge cooperatiu en
cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes”

Trobada Anual de
La Dinamo

Inici de la fase de
convivència de La Closca

Qualifiquem 40 habitatges
privats com hpo

Signatura del conveni: Ajuntament
de Lleida, Habitat3 i La Dinamo

Inici del projecte
d’habitatge
cooperatiu a Sallent!

Convocatòria dels
ajuts HabitatCoop

S’inicien les obres del projecte
d’habitatge cooperatiu La Titaranya

Aconseguits els ajuts a la promoció d’habitatges amb
protecció oficial en règim de lloguer/cessió d’ús de la
Generalitat per La Titaranya, La Raval i La Morada
Ajuts d’HabitatCoop per La Titaranya,
La Raval, La Morada, Sotrac i La Closca

línies
d’actuació
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Línia A. Rèplica del model
Apostem per un model més universal i inclusiu!

augmentant el parc d’habitatge assequible, inclusiu i estable a
Sallent, i mantenint la propietat pública del sòl.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús permet accedir a un
habitatge digne, de propietat col·lectiva i gestió democràtica. Es
tracta de projectes que esdevenen espais de creació de comunitat
i de suport mutu entre persones, no només immaterials, sinó que
també a través d’espais comunitaris i col·lectius, que incrementen
notablement la qualitat de vida. Són també projectes que, tant de
nova construcció com quan rehabiliten edificacions existents,
mobilitzen quantitats importants de recursos econòmics i de
treball, i són demandants crònics i estables de serveis i béns. A
través de fórmules no lucratives, i en les que les usuàries dels
habitatges són alhora propietàries de la cooperativa que els
gestiona en el seu conjunt, s’aconsegueix garantir l’accés a un
habitatge a un preu el més ajustat possible, vetllant per fer-se
accessible al major nombre de capes poblacionals.

Les inscripcions estan obertes des del mes de juliol, i esperem
durant el 2022 es consolidi una cooperativa que impulsi el
projecte a la fase de promoció.

Cartell que impulsa
l’habitatge cooperatiu
a Sallent

Tot i les potencialitats d’aquest nou model, en situació tot
just emergent a Catalunya, es determina l’aportació inicial de
capital necessària per accedir a un habitatge com una dificultat
rellevant. Per això aquest any hem dedicat molt de temps per
conjuntament amb el sector cercar mecanismes que contribueixen
a l’assequibilitat dels projectes, amb l’objectiu que l’accés sigui el
més universal i inclusiu possible.
Promocions impulsades per La Dinamo:
L’any passat La Dinamo va decidir tenir més lideratge a la
fase inicial dels projectes, ajudant els grups a consolidar-se i
així poder gestionar un projecte d’habitatge cooperatiu. En
aquest sentit, el 2021 La Dinamo Fundació i l’Ateneu cooperatiu
Catalunya Central vam presentar un projecte d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús per a l’edifici situat al carrer Bisbe
Valls i carrer Església de Sallent. Aquest edifici és propietat de
l’Ajuntament de Sallent, que en farà la cessió a la cooperativa.
El projecte és una aposta política que contribueix a la lluita pel
dret a l’habitatge. Es recuperen 18 habitatges actualment en
desús, evitant la major degradació d’aquests i del seu entorn,

Espai Dinamo:
El 2021 ha estat l’any de consolidació de l’Espai Dinamo, un dels
principals reptes era trobar la manera a través de la qual l’entorn
social de La Dinamo (persones individuals, grups i entitats)
contribuíssin a l’impuls i consolidació del cooperativisme
d’usuàries d’habitatge en el marc territorial català així com en
els territoris veïns. Volíem generar una xarxa de suport social
per a la Fundació, que reflexioni, interactuï i fins i tot aporti
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(per mitjà de donacions) per a fer créixer el model com una eina
per a la transformació social i la defensa del dret a l’habitatge,
contribuint a la seva consolidació: fent costat a l’activació de
nous grups i projectes i promovent la seva extensió i potenciació.
Fins a desembre del 2021 comptem amb 557 persones membres
de l’Espai Dinamo, entre persones motriu, grups motriu,
persones sòcies de les diferents cooperatives en promoció i
convivència. La base social de La Dinamo ha crescut un 52%
respecte de l’any passat.

base
social
A1/ Suport tècnic i econòmic per al desenvolupament de projectes
El 2021 ha estat un any complicat a escala mundial i ens ha
afectat a totes, d’una manera o una altra. Tot i així, en el
transcurs d’aquest any hem donat suport tècnic a un total de 41
grups que estan en diferents fases, 21 grups més que l’any 2020.
L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model alternatiu
d’accés a l’habitatge, un model que té molts reptes per a
estendre’s en tot el territori, però som conscients que una de les
principals dificultats d’accés són els requeriments econòmics
i financers que recauen sobre la cooperativa, els i les sòcies,
sobretot durant les primeres fases dels projectes. A més tots
els nostres projectes s’han vist alterats a causa del moment
que estem vivint, i un dels temes principals que preocupa és
l’increment dels preus de la construcció.
És per això que a La Dinamo treballem de manera col·laborativa
amb el sector per a facilitar l’impuls de noves ajudes, nous
projectes, superar les dificultats econòmiques i facilitar i
democratitzar-ne l’accés. Aquesta voluntat és la que ens ha
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portat a replantejar diverses maneres de fer front a limitacions
econòmiques en diferents línies, entre les quals es troba posar a
disposició part dels recursos propis de la Fundació al servei de
les cooperatives d’habitatge.
Així que tot i no ser una entitat financera, La Dinamo té
diferents mecanismes de suport econòmic a les cooperatives.
Un d’aquests mecanismes són els préstecs participatius, es tracta
d’un finançament amb vocació de permanència pensada per a
projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que estan iniciant
l’adquisició, construcció o rehabilitació dels seus habitatges.
En aquest sentit, La Dinamo i Sostre Cívic hem signat un préstec
per a la promoció del projecte de Cirerers, fet que demostra la
importància de la intercooperació en el sector si volem que el
model es repliqui i estengui en el territori.
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A2/ Suport a institucions
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Impuls de nous projectes

Des de La Dinamo hem participat en diversos seminaris i
formacions impulsades per òrgans públics, i hem col·laborat amb
18 ajuntaments de municipis com: Sant Joan de les Abadesses,
Sant Celoni, Pallejà, Lliçà de Vall, Granollers, Tarragona,
Badalona, Santa Maria de Palautordera, Lliçà de Vall,
La Vansa i Fòrnols, Amposta, Sabadell, Barcelona, Lleida,
Girona, Vilafranca, Sallent, Cerdanyola del Vallès.
Pel que fa a la mobilització de patrimoni públic, hem estudiat la
viabilitat d’impulsar nous projectes a Llinars del Vallès, Girona,
Sallent, Vilafranca del Penedès i Colònia Llaudet.
A3/ Mobilització de patrimoni de titularitat privada per a
destinar a habitatge cooperatiu
L’objectiu és desmercantilitzar i socialitzar patrimoni privat
mitjançant l’adquisició en propietat i administració de sòl en
benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària.
Aquest any hem realitzat 6 estudis inicials en solars i edificis
de titularitat privada en: Sant Adrià, Tenerife (EntreAlisos),
Barcelona (Dona cohabitant - punt6), Bescanó (Mas Casilda),
Badalona (Grup Caliu) i Mallorca (Kanostra), i un estudi de
viabilitat en Barcelona -Riera Blanca (La Nau).
Impuls a nous projectes:
Per l’impuls de nous projectes hem realitzat 9 estudis
preliminars (3 en solars públics i 6 en privats), hem fet 3 estudis
de viabilitat (2 en solars públics i 1 en privats), hem acompanyat
a la constitució de 4 cooperatives, i hem participat en la
mobilització de tres solars públics, dos en el districte de Sants
Montjuïc i un a Poblenou.
Tot aquest treball fet evidència que la consolidació de grups i del
model contínua amb més força, malgrat la situació d’emergència
que vivim.

(Tenerife)

Mobilització de patrimoni
públic:
Sants Montjuïc (2)
Poblenou
Estudis preliminars
i de viabilitat: 12

Públic: 5
Vilafranca, Girona, Lliçà,
Llaudet i Sallent
Privat:
Sant Adrià, Tenerife
(EntreAlisos), Barcelona
(Dona cohabitant - punt6),
Bescanó (Mas Casilda),
Badalona (Grup Caliu),
Mallorca (Kanostra) i
Barcelona - Riera Blanca (La Nau)
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Projectes Dinamo:
grups motriu, promoció i convivència

32

33

Projectes en promoció i convivència
La Closca

Plaça de la Pau

La Raval

Sotrac

Projectes grups motriu:
Sunnydale – Barcelona
Melrose – Barcelona
La 111 – Barcelona
La Fresca – Barcelona
Som ESS – Cerdanyola
Coop 50-70 – Cerdanyola
Cohabitatge Sant Celoni – Sant Celoni
Caliu Habitatge Cooperatiu – Badalona
La Torreta – Igualada
La Bastida – Vilafranca del Penedès
Imagina – Garrotxa, Pla de l’Estany
Associació Co-habitatge La Ràpita – Sant Carles de la Ràpita
Projectes en promoció:
Empriu (Barcelona_Sants)
La Domèstika (Barcelona_Sants)
Abril (Barcelona_Poblenou)
Sotrac (Barcelona_Sants)
La Morada (Barcelona_Nou Barris)
La Titaranya (Valls)
La Raval (Manresa)
Plaça de la Pau (Sallent)

La Titaranya

Empriu

Projectes en convivència:
La Borda: Barcelona (Barcelona_Sants)
La Diversa: Barcelona (Barcelona_Sants)
La Closca: Lleida

Abril

La Borda

La Diversa

La Domèstika

La Morada

Empriu
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Empriu
Un nou projecte d’habitatge cooperatiu al districte de Sants Montjuïc
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La cooperativa d’habitatges Empriu neix al barri de la Bordeta el
2021 i es forma a partir de la unió d’un primer grup de persones
motriu de La Dinamo, part del grup d’habitatge cooperatiu la
Magrana i les bases socials de La Dinamo i les cooperatives la
Borda, Sotrac i la Diversa.
El seu edifici d’habitatge cooperatiu es construirà en un solar
adjudicat per l’Ajuntament de Barcelona en el recinte de Can
Batlló. Empriu serà doncs la tercera cooperativa d’habitatges de
Can Batlló sumant-se a la Borda i Sotrac.
El projecte va arrencar el maig de 2021 amb la fase de promoció
i espera poder tenir ja una primera imatge de com podrà ser
l’edifici a finals d’any. Les obres de construcció del futur edifici
d’habitatges cooperatius d’Empriu s’espera que comencin
a principis de 2023 i que les sòcies i puguin entrar a viure a
mitjans de 2024.

Dades clau
Any constitució: 2021
Contacte: empriucoop@gmail.com
Localització: carrer de Mossèn Amadeu Oller 17-21,
barri de la Bordeta a Barcelona
Nombre d’habitatges: 40
Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament
de Barcelona per 75 anys, a través de conveni
Qualificació: Sòl qualificat hpo
Estat de la promoció: Nova construcció
Data d’inici d’obra prevista: Abril 2023
Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra),
				
La Ciutat Invisible (àrea jurídica,
				
econòmica i jurídica).

La Domèstika
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La Domèstika
L’habitatge cooperatiu basat en la sororitat
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El projecte de la cooperativa d’habitatges la Domèstika està
basat en la sororitat: aposten per les aliances entre dones per
donar-se suport i construir projectes estables de convivència.
Volen impulsar una realitat material que serveixi per acollir
(i nodrir) una estructura afectiva més enllà de la família
tradicional, al voltant de la família escollida, i superadora de
l’atomització.
En maig del 2021 l’ajuntament de Barcelona, va adjudicar a la
cooperativa un edifici al carrer Rossend Arús. Aquest edifici
de dues plantes està ara deteriorat i buit, i les sòcies de la
cooperativa hauran de rehabilitar-ho completament.
El projecte es troba en fase de promoció, i com que l’edifici
és petit, una de les decisions importants del projecte serà
quina part de l’edifici serà espai privatiu i quina serà comuna.
D’aquesta forma dins el projecte es debat quins són els límits
d’allò que és privat de cada unitat de convivència, i quines coses
es comparteixen amb la resta de la cooperativa.

Dades clau
Any constitució: 2021
Contacte: ladomestikadelafarga@gmail.com
Localització: carrer de Rossend Arús 36-38, barri de Sants
		
a Barcelona
Nombre d’habitatges: 6
Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament
de Barcelona per 75 anys, a través de conveni
Qualificació: Sòl qualificat hpo
Tipus d’obra: Rehabilitació
Estat de la promoció: En promoció
Data d’inici d’obra prevista: Febrer 2023

El projecte va començar la fase de promoció el maig del 2021
i començaran les obres a principis de 2023. L’objectiu és que
a finals del 2023 les sòcies ja puguin habitar en comunitat a
l’edifici de La Domèstika.

Abril
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Abril
Un projecte d’habitatge cooperatiu des de les bases i moviments socials
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El projecte d’habitatge cooperatiu Abril neix dels moviments
socials i teixeix aliances amb el moviment pel dret a l’habitatge
al barri de Poblenou, amb l’ecosistema cooperatiu local i amb la
defensa per un barri just i al servei del veïnat.
El 2021 van rebre l’adjudicació d’un solar en cessió d’ús per part
de l’ajuntament de Barcelona al carrer Pere iv 115.
La cooperativa vol que l’edifici no només sigui una solució
residencial per a les sòcies sinó que també doni solució a alguns
dels problemes del barri i dels seus moviments socials.
El projecte de promoció de la cooperativa Abril va començar
la primavera del 2021 i l’objectiu és poder començar les obres
de l’edifici a principis de 2023 i que l’edifici estigui acabat i les
sòcies puguin entrar a viure a mitjans de 2024.

Dades clau
Any constitució: 2021
Contacte: abril@pimienta.org
Localització: carrer Pere IV 115, barri de Poblenou a Barcelona
Nombre d’habitatges: 19
Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament de
Barcelona per 75 anys, a través de conveni
Qualificació: Sòl qualificat hpo
Tipus d’obra: Nova construcció
Estat de la promoció: En promoció
Data d’inici d’obra prevista: Febrer 2023

Sotrac

Informe Anual 2021 / La Dinamo Fundació

Sotrac
Un projecte col·lectiu, un somni, una gran família.
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Les sòcies expectants del projecte La Borda, després de tres anys
i havent picat molta pedra, van constituir Sotrac l’any 2020. Van
ser proclamats guanyadors del concurs municipal per aixecar
un altre edifici d’habitatge cooperatiu al districte de Sants,
concretament al carrer Constitució 43.
L’edifici de Sotrac acollirà 38 unitats de convivència de
composicions molt diverses i un local comercial i, si tot va bé,
començarà a construir-se el setembre del 2022. La cooperativa
d’arquitectes Lacol ha dissenyat un projecte que s’adapta
i respecta el seu entorn i el medi ambient, i que volem que
sigui una mica com el grup: autosuficient i resilient, pensat
per perdurar. Sotrac vol contribuir al fet que el model acabi
d’arrelar-se al barri i a Barcelona.

Dades clau
Any constitució: 2020
Contacte: hola@sotrac.org
Twitter: @sotrachabitatge
Localització: Carrer constitució, 49
Nombre d’habitatges: 38
Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament de
Barcelona per 75 anys, a través de concurs
Qualificació: Sòl qualificat hpo
Estat de la promoció: En promoció
Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra),
				
La Ciutat Invisible (àrea econòmica
				
i jurídica)

Una de les particularitats del projecte de Sotrac és que a la seva
tercera planta els habitatges estaran distribuïts a la manera d’un
clúster. Cadascun dels habitatges renuncia a aproximadament
10m2 privats per posar en comú aquest espai donant lloc a una
cuina-menjador, una sala d’estar i un espai polivant compartit
entre les 7 unitats de convivència de la planta.

La Morada
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La Morada
Un projecte que celebra l’orgull de reconèixer altres maneres
d’organització dels afectes, de les aliances i les cures.
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La Morada serà la primera cooperativa d’habitatge feminista i
lgtbi+ de l’Estat espanyol! És un projecte cooperatiu impulsat
per un grup de lesbianes, trans i dones, provinents de diverses
trajectòries de militància feminista a la ciutat de Barcelona.
El projecte fa una aposta per un model d’habitatge cooperatiu
feminista que es materialitzi en un projecte de convivència, una
altra manera d’organitzar i sostenir la vida i els afectes més enllà
de la dicotomia personal/polític, individual/col·lectiu o públic/privat.
El seu recorregut en la lluita per l’habitatge no ha estat fàcil i
l’any 2020 van aconseguir tancar el projecte bàsic arquitectònic.
El 2021, han fet públic el seu projecte, han completat el seu grup
i han iniciat el procés d’obtenció de llicència d’obra.
Enguany també celebrem que La Morada entre altres projectes,
s’ha beneficiat de la primera subvenció de la Generalitat
obtinguda per l’habitatge cooperatiu que recupera sòl privat
(258.096,19€) i també els ajuts d’HabitatCoop.

Dades clau
Any constitució: 2020
Contacte: lamoradacoop@gmail.com
Localització: Plaça de les dones de Nou Barris
Nombre d’habitatges: 13
Accés sòl: Adjudicat per La Dinamo fundació via
		
convocatòria oberta
Qualificació sòl: Sòl parcialment protegit, es qualificaran
tots els habitatges de la promoció.
			
Tipus obra: Obra nova
Data d’inici d’obra prevista: Juny 2022
Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra),
				
La Ciutat Invisible (àrea econòmica
				
i jurídica), Mes Advocats
				
(assessorament jurídic).

La Titaranya
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La Titaranya
Un projecte amb vocació social i compromís amb el centre històric.

La Titaranya sccl
guanya el premi
europeu “Acció
Transformadora
de l’any 2021”

Dades clau
Any constitució: 2019
Contacte: info@latitaranya.coop
Web: latitaranya.coop
Localització: Nucli antic de Valls
Nombre d’habitatges: primera fase 7 habitatges i 2 locals
Accés sòl: Compra col·lectiva per part del Casal Popular la
		
Turba, Coop57 i La Dinamo, i cessió en dret de
superfície
Tipus obra: Rehabilitació
Estat de la promoció: En obra
Entitats col·laboradores: Coop 57 (entitat propietària i
				
finançament), Casal Popular la
				
Turba (entitat propietària i sòcia),
L’Aparador i Eixam Arquitectures
				
(àrea arquitectura), LaCol (estudis
				
previs arquitectònics), La Ciutat
				
Invisible (àrea jurídica i econòmica).
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El projecte de La Titaranya és un projecte cooperatiu situat al
nucli antic de Valls, un dels més degradats social i físicament de
tot Catalunya. Pretén la revitalització de l’entorn a través de la
construcció de 23 habitatges en dues fases i la generació d’espais
d’ús social i comunitari oberts al barri i al teixit associatiu,
cultural i cooperatiu del municipi.
La proposta de sòl comunitari en fórmula de tinença comunitària
i compartida ha esdevingut una peça clau del projecte. Es tracta
de la integració de diverses finques què van ser adquirides per
part de tres entitats -l’Associació Cultural l’Aleta, la cooperativa
de serveis financers Coop57 i La Dinamo– que estan cedides
en dret de superfície a la cooperativa. La tinença compartida
ha de permetre el manteniment de la propietat col·lectiva i l’ús
social dels espais i habitatges al llarg del temps. L’objectiu és
desmercantilitzar i socialitzar patrimoni amb un alt contingut
social mitjançant l’adquisició en propietat i administració de
sòl en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i
solidària, perquè aquest no torni a mans privades en un futur.
Al novembre 2021 es va donar inici a les obres de la primera
fase de 7 habitatges i locals socials de La Titaranya, amb la
rehabilitació patrimonial del bcil Ca Robusté, i emmarcat en
l’estratègia d’intervenció i dinamització del casc antic de Valls.
A més enguany ha estat important perquè La Dinamo va
convertir en reivindicació el fet que les institucions acceptessin
incloure a les bases els projectes d’habitatge cooperatiu amb
tinença comunitària, en aquest sentit celebrem que La Titaranya
enguany, hagi obtingut una ajuda de la Generalitat per un total
de 180.000,00€ i també es beneficiaria dels ajuts d’HabitatCoop.

La Raval
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La Raval
Una cooperativa intergeneracional que té com a principi
la vida comunitària
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El projecte, que s’ubica a un solar públic al nucli antic de Manresa,
aposta per la creació d’espais d’ús col·lectiu i comunitari oberts al
barri, com a estratègia per fomentar la revitalització urbana i del
teixit social d’un dels nuclis antics més degradats de Catalunya.
Per assolir el seu objectiu, La Raval s’ha posat a construir al
mateix temps que un edifici i un nou carrer, una comunitat que
va molt més enllà de les tradicionals comunitats de veïnes o de
propietàries i que més que amb aquestes es pot comparar a una
família tradicional ampliada i extensa.
L’any 2021 La Raval entre altres projectes, s’ha beneficiat
d’una subvenció de la Generalitat per un total de 279.725,31€
i dels ajuts d’HabitatCoop. També ha quedat tercera al
concurs Germinador Social d’aquest any, guanyant un premi
de 4.000 euros que utilitzaran per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.
Es preveu que les obres s’inicin a principis del 2022, després
d’obtenir la llicència d’obra i signar el finançament amb Coop57.

Dades clau
Any constitució: 2018
Contacte: laraval@laraval.cat
Web: laraval.cat
Localització: Barri Vell de Manresa
Nombre d’Habitatges: 18
Accés al sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament
		
de Manresa per 75 anys, a través de concurs
Qualificació sòl/habitatges: Sòl lliure, es qualificaran com a
					 hpo 11 dels 18 habitatges.
Tipus obra: Obra nova
Data d’inici d’obra prevista: Abril 2022.
Entitat finançament: Coop 57
Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra),
La Ciutat Invisible (àrea jurídica, econòmica i gestoria).

La Borda
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La Borda
Primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús construït
en sòl públic urbà de Barcelona.

Dades clau
Any constitució: 2018
Contacte: info@laborda.coop
Twitter: @BordaCoop
Localització: Barri La Bordeta, Barcelona
Nombre d’habitatges: 28 habitatges i 1 local
Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament
		
de Barcelona
Qualificació sòl: hpo
Tipus obra: Obra nova
Estat de la promoció: En convivència.
Els equips tècnics col·laboradors de La Dinamo han
participat en la promoció, construcció i gestió del projecte
de La Borda, primera cooperativa d’habitatges d’obra nova
a Catalunya i formada per 28 habitatges.
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La Dinamo i La Borda signen un conveni de col·laboració el 2017,
pel qual es reconeix la referencialitat i la innovació de La Borda,
i el potencial i les capacitats de La Dinamo en la replicabilitat i
l’extensió del model arreu del territori català a través d’accions
diverses (recerca, serveis d’assessorament, finançament), i
compromet a les dues entitats a sumar esforços en el naixement
i la consolidació de nous projectes, i a fomentar la rèplica del
model cooperatiu impulsat per La Borda arreu del territori.
A través d’aquest conveni hem presentat la nostra proposta
de tractament fiscal a les cooperatives d’usuàries d’habitatges
aprofitant els aprenentatges i coneixements del procés de
promoció de La Borda per poder impulsar noves experiències
d’habitatge cooperatiu.

La Diversa
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La Diversa
Primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb sòl
privat urbà de Barcelona.
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La Dinamo hem impulsat aquest primer projecte pilot per tal
de crear un precedent i posar en pràctica un mecanisme per a
la mobilització de patrimoni privat cap a projectes d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús a través d’una convocatòria oberta.
A la convocatòria es van presentar 7 projectes, resultant
adjudicatària la cooperativa La Diversa. Les sòcies de la diversa
viuen a l’edifici des del 2019 i es tracta d’un projecte que promou
la solidaritat interna i la voluntat d’arrelar-se al barri com a acte
de resistència. La seva intenció és construir un veïnat amic i
poder incidir en la vida de Sants, per això durant la pandèmia
ja van engegar una xarxa de suport mutu amb altres projectes
propers de la zona.
En el 2021 La Diversa ha enfortit la seva vinculació amb el
territori i el sector. D’una banda, s’ha convertit en un punt de
distribució de cistelles agroecològiques de la mà de l’Economat
social, com a part de la xarxa Impuls Cooperatiu de Sants i per
un altre ha començat la seva participació activa en la sectorial
d’habitatge de la xes.

Dades clau
Any constit ució: 2018
Contacte: ladiversacoop@gmail.com
Twitter: @ladiversacoop
Localització: Barri d’Hostafrancs, Barcelona
Nombre d’habitatges: 10 habitatges i 3 locals
Accés sòl: Cedit per La Dinamo via convocatòria oberta
Qualificació sòl: Lliure
Tipus obra: Edifici rehabilitat
Estat de la promoció: En convivència.
Entitats col·laboradores: La Ciutat
Invisible (àrea jurídica i econòmica),
Estudi Mirall i Lacol (arquitectura i
patrimoni), Mes Advocats
(assessorament jurídic)

La Closca
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La Closca
Recuperem habitatge per a garantir la propietat col·lectiva.
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Es tracta d’un projecte que ha generat una col·laboració pública
cooperativa que s’ha de reconèixer, agrair i sobretot replicar per
a estendre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a tot el
territori català.
La Dinamo Fundació, Ponent Coopera, Ajuntament de Lleida,
Fundació Habitat3, Agència de l’Habitatge de Catalunya i La
Closca - Cooperativa d’habitatge generen una col·laboració
pública privada per a impulsar el primer projecte d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús a Lleida. És la primera vegada que
la ciutat compta amb una iniciativa d’aquest tipus, l’objectiu
principal és l’impuls d’un projecte que contribueix a la lluita pel
dret a l’habitatge i incentiva l’habitatge assequible i inclusiu.

Dades clau
Any constitució: 2021
Contacte: coophabitatgelaclosca@gmail.com
Twitter: @LaCloscaCoop
Localització: Carrer Bruc, 8. Lleida
Nombre d’habitatges: 24
Accés sòl: La Dinamo cedeix l’usdefruit dels 24 habitatges i
dels espais comunitaris a La Closca per un període
de 50 anys prorrogable 10+10+5 anys més.
Qualificació: Sòl qualificat hpo
Estat de la promoció: En promoció
Entitats col·laboradores: La Ciutat Invisible (àrea econòmica i
jurídica), Matriu (àrea de cohesió
de grup i cures)

La compra de l’edifici es va realitzar exercint el dret al tanteig
i retracte, que és el dret preferent d’adquirir habitatges que
les entitats financeres han adquirit en un procés d’execució
hipotecària. L’edifici adquirit va ser construït el 2008, està
totalment acabat i no s’ha arribat a ocupar mai. La Dinamo va
cedir l’usdefruit dels 24 habitatges i dels espais comunitaris a
La Closca - Cooperativa d’habitatge per un període de 50 anys
prorrogable 10+10+5 anys més, i van entrar a viure als habitatges
el primer trimestre de 2021.
El 2021 ha sigut un any molt emocionant, han sigut beneficiaris
dels ajuts d’HabitatCoop i sobretot han començat la fase de
convivència. Passar de ser un grup que s’acaba de conèixer a
conviure, no ha estat fàcil, però a poc a poc estan construint
comunitat!
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Línia B. Extensió del model

B1.2. Jornades

B1. Difusió i formació
B1.1. Difusió i formació al territori:

El 2021 vam organitzar la nostra primera jornada internacional
sobre Polítiques de referència internacionals per a la promoció
d’habitatge cooperatiu d’usuàries. L’objectiu de la Jornada era
conèixer de prop i aprendre d’experiències internacionals sobre
el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques
per a impulsar el model habitatge cooperatiu. Per a això vam
convidar tècnics d’administracions de diferents països que
coneixen de primera mà el disseny, implementació i avaluació
d’aquestes polítiques.

44 Sessions divulgatives i formatives i 1 fira.
Sessions divulgatives: 36 Santa Maria de Palautordera, Alella,
Argentina, Catalunya, Granollers, Mataró, Manresa, Sant
Carles de la Ràpita, Lleida (3), Sant Joan Abadesses, Sant
Antoni de Vilamajor, Cerdanyola del Vallès, Barcelona (14),
Sant Celoni, Sallent (5), Guardiola de Font-Rubí, Barcelona
Sessions formatives: 7 Tarragona, Lleida (2), Barcelona, Illes
Balears, Barcelona, Londres.
Reunions amb 18 ajuntaments de municipis com: Sant Joan de
les Abadesses, Sant Celoni, Pallejà, Lliçà de Vall, Granollers,
Tarragona, Badalona, Santa Maria de Palautordera, Lliçà de
Vall, La Vansa i Fòrnols, Amposta, Sabadell, Barcelona, Lleida,
Girona, Vilafranca, Sallent, Cerdanyola del Vallès.

Programa de la jornada internacional

La jornada es va dividir en dos blocs: Polítiques que permetin la
inclusivitat i assequibilitat dels projectes cooperatius i polítiques
que permetin la cooperativització de l’habitatge privat. Les
experiències seleccionades es van basar en el document publicat
per La Dinamo “Polítiques de referència internacionals per a la
promoció d’habitatge cooperatiu d’usuàries”
La jornada va tenir molt bona acollida i vam tenir 120
participants de diferents entitats, administracions i projectes
cooperatius. A més va ser una jornada traduïda i transmesa
simultàniament a Alemanya, Àustria, Dinamarca, Uruguai
i els Estats Units.publicacions i contingut a la web i això ha
influenciat també en el nombre de visites amb un increment
de 28% sobre l’any passat.

Taula rodona
sobre les polítiques
d’habitatge a
Granollers
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B1.3. Comunicació
En el 2021 hem consolidat l’Espai Dinamo i del Pla estratègic
de comunicació hem posat més esforços en generar confiança
promovent l’ampliació de la nostra base social a través de la
col·laboració del màxim de persones i entitats possibles.
La gestió de La Dinamo s’ha evidenciat a través de la nostra
pàgina web i en la gestió de les nostres xarxes socials, a més
aquest any hem participat en campanyes de comunicació
conjuntes amb el sector de l’habitatge cooperatiu a través de la
sectorial d’habitatge de la xes.
D’altra banda, hem internalitzat el servei de gestió de xarxes
socials i, amb això, hem reforçat el departament de comunicació.
Tot això ens ha permès un salt qualitatiu en la comunicació
i transparència de la fundació, hem incrementat en nombre
de publicacions i contingut a la web i xarxes socials i això ha
influenciat també en el nombre de visites i seguidors. Amb un
81,7% d’usuàries nous i un increment del 15% de seguidors en les
xarxes socials.

8.364

3.698

81,7%

0’46’’

Total pàgines
visualitzades

Usuaris

Usuaris nous

Temps mitjà
de la sessió
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Evolució xarxes socials: Twiter
(de 2366 a 2875 seguidors)

15%

Any

Tweets

Impressions

Seguidores

2016

88

26,056

205

2017

272

185,606

924

2018

387

548,506

1644

2019

814

918,066

2366

2020

1714

1.331,266

2875

2021

607

1.773,66

3208

Mitjans de comunicació

5

7

21

2

Articles
publicats

Videos nous
al canal
YouTube

Notícies
publicades

Campanyes
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Aquest any hem fet dues campanyes:
Campanya Recuperem habitatge: Amb l’objectiu de fer
consciència sobre la necessitat de recuperar l’ús social de
l’habitatge, garantir la propietat col·lectiva i el patrimoni comú
i indivisible, posant d’aquesta manera l’interès comú per sobre
l’interès privat i individual.

59

Vam començar a poc a poc i hem duplicat el nostre suport.
Som més de 600 persones, 12 grups motriu, 7 projectes en
promoció i 3 en convivència i a més comptem amb el suport de
persones i entitats donants.
L’any 2021 també hem participat de campanyes del sector,
“Fem assequible l’habitatge cooperatiu” amb l’objectiu
d’augmentar el finançament i millorar les garanties públiques
per a l’accés a les ajudes econòmiques, sobretot després de
l’impacte de la pandèmia de la covid-19.
Com a tancament de la campanya més de 200 persones
ens vam concentrar a Barcelona per a reivindicar el dret a
l’habitatge assequible a través d’un model de gestió cooperatiu.
B2. Recerca

Campanya aniversari Espai Dinamo:
A La Dinamo comptem amb un espai social de suport al model
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, on persones, grups,
projectes i entitats poden participar, que neix per defensar
el dret a l’habitatge, plantejant alternatives reals i arrelades
al territori. És un espai on construïm i fem créixer la nostra
base social, on ens reunim per a escoltar-nos, aprendre i
donar l’impuls necessari que permeti a més persones i grups
consolidar-se i emprendre un projecte nou d’habitatge
cooperatiu.

L’any 2021 hem continuat la nostra labor de recerca i hem
elaborat i publicat la guia “Construïm habitatge per construir
comunitat”, es tracta d’un material que vol contribuir a omplir
el buit amb què moltes de les promocions autogestionades
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’han d’enfrontar en el
seu procés de construcció de projecte: la formació del grup i el
treball en equip.
També col·laborem amb el Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona pel desenvolupament del Projecte
de recerca: Avaluació de l’impacte en salut i el benestar de
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya.
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Línia C. Potenciació del model:
Incidència i consolidació.

El 2021 ha estat un any clau per al sector d’habitatge cooperatiu,
malgrat la situació d’emergència i incertesa i un increment de
preus important a conseqüència de la pandèmia, els projectes
han seguit el seu curs i actualment a Catalunya hi ha uns 30
projectes en fase de promoció i convivència, que inclouen més
de 500 habitatges.
Tot i que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’ha anat estenent i
consolidant els darrers anys, són diversos els aspectes en els quals
cal treballar per aconseguir que aquest model passi de la singularitat
o allò anecdòtic a quelcom habitual i fàcilment practicable.
En aquest sentit, des de La Dinamo hem continuat jugant un
paper clau en l’impuls i el lideratge de propostes i en el treball
d’articulació del sector a través de diversos espais -Sectorial
d’Habitatge Cooperatiu en cessió d’ús de la xes i federacions
de cooperatives d’habitatge i consumidores i usuàries- s’han
anat detectant i abordant els reptes més grans del sector. Les
principals línies de treball han sigut:
Marc legal propi: Pel que fa a marc legal, s’ha seguit avançant
en la proposta, juntament amb la Federació de Cooperatives
d’Usuàries i Consumidores de Catalunya, i la Federació de
Cooperatives d’Habitatge de Catalunya.
Posteriorment, es podrà compartir amb partits i Direcció
General de cooperatives.
Accés al sòl: L’ajuntament de Barcelona va signar la
modificació del conveni esal, l’objectiu del conveni és ampliar
el parc públic de Barcelona en 1.000 habitatges, sempre
mantenint la titularitat pública del sòl. Del total d’habitatges es
destinaran al voltant d’un 40% a cooperatives en cessió d’ús i
un 60% al lloguer assequible.
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Aportacions inicials de capital: Les aportacions de capital,
com a element estructurant del model econòmic, esdevenen
una forta barrera d’accés universal al model. Des de La
Dinamo hem redactat un informe sobre l’assequibilitat
econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i està sent
usat conjuntament amb el sector per a definir polítiques i
mecanismes concrets.
En aquest sentit, aquest informe ha estat part important en la
negociació entre el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió
d’ús i l’administració pública, aconseguint que es publiquin
les bases reguladores que han de regir la convocatòria dels
ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges
en cessió d’ús anomenat HabitatCoop. Aquests ajuts han estat
impulsats per part de la Direcció General d’Economia Social
i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives per al foment
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i contribuint a
la reducció de les aportacions inicials dels projectes.
Lliçons apreses: En el 2021 vam organitzar la nostra
primera jornada internacional sobre Polítiques de referència
internacionals per a la promoció d’habitatge cooperatiu
d’usuàries. L’objectiu de la Jornada era conèixer de prop
i aprendre d’experiències internacionals sobre el disseny,
implementació i avaluació de polítiques públiques per a
impulsar el model habitatge cooperatiu.
Taller formatiu
sobre models de
convivència
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Campanya Via cooperativa: A través d’aquesta campanya la
sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa
d’Economia Solidària (xes), conjuntament amb la Federació
de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, reclamem a les
administracions públiques locals, nacionals i estatals mesures
que facin assequible l’habitatge cooperatiu perquè tingui un
paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers
mesos i anys. En el 2021 es va realitzar la primera mobilització
unitària per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Catalunya
Obertura d’ajudes per a la promoció de projectes en sòl privat:
Es tracta de la primera subvenció aconseguida per l’habitatge
cooperatiu que recupera sòl privat. S’han beneficiat tres
projectes d’acompanyament de La Dinamo: La Morada,
La Raval i La Titaranya.

Jornada de treball de La Raval
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–Participació en la Sectorial d’habitatge cooperatiu de la Xarxa
d’Economia Solidària.
–Participació en la Taula d’Habitatge Cooperatiu de
l’Ajuntament de Barcelona
–Col·laboració amb els diversos Ateneus Cooperatius d’arreu de
Catalunya
–Participació en la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2021
–Participació com a membres de ghs
–Suport a la modificació del conveni de l’Ajuntament Barcelona
–Participació i suport a la campanya “Fem assequible l’habitatge
cooperatiu”
–Formem part del cercle de transició ecosocial com a entitat
promotora de Coòpolis
–Col·laborem amb diversos ateneus cooperatius del territori.
C2. Impuls de polítiques públiques
El 2021 hem continuat el nostre treball també en l’articulació
d’una col·laboració pública cooperativa amb l’objectiu de
contribuir a la integració i potenciació del cooperativisme
d’usuàries d’habitatge en el si del sistema de polítiques públiques
a Catalunya.
Trobades amb administracions supra-municipals per a l’impuls
de polítiques públiques:

C1. Intercooperació
El treball d’intercooperació entre tots els actors del sector ha
estat fonamental en aquest any perquè els projectes en marxa es
mantinguin i també iniciïn noves iniciatives.

–Agència de l’Habitatge de Catalunya
–Institut Català de Finances
–Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector,
les Cooperatives i l’Autoempresa
–Generalitat de Catalunya.
–Departament d’Habitatge de la Diputació Barcelona
–incasol
–Agència catalana de joventut,
–Diputació de Barcelona

dades
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Dades econòmiques
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Balanç de situació

Ingressos

ACTIU

10.716.125,93 €

Actiu no corrent

8.552.436,84 €
54.746,83 €

Prestació de serveis

216.051,73 €

Immobilitzat

Procedents del patrimoni

196.354,21 €

Inversions

8.497.690,01 €

14.196,73 €

Actiu Corrent

2.173.689,09 €

Subvencions rebudes
Donacions rebudes

104.413,97 €

Deutors i altres

Total

531.016,64 €

Bancs i caixa

812.191,61 €
1.361.497,48 €

Despeses
Despeses de funcionament (lloguers, serveis,...)

152.637,75 €

Despeses de subvencions rebudes i Ajuts concedits

28.517,47 €

Patrimoni net i passiu
Total
Patrimoni Net

10.726.125,93 €
7.238.559,85 €

Amortitzacions i costos financers construccions

139.041,60 €

Cost dels serveis prestats

210.819,82 €

Dotació fundacional

3.577.612,00 €

Total

531.016,64 €

Subvencions i donacions

3.633.633,96 €

Resultats d’exercicis anteriors
Ingressos

Resultats de l’exercici

Despeses

Passiu no corrent
Provisions i deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
Donacions
20%

Prestació
de serveis
41%

Subvencions
3%

Amortitzacions
i costos financers
26%

Subvencions
5%
Procedents
del patrimoni
37%

Funcionament
29%

Cost serveis
prestats
40%

Passiu corrent

27.313,89 €
0€
2.697.499,42 €
2.697.499,42 €
790.066,66 €

Deutes i provisions a curt termini

35.055,98 €

Creditors per serveis

58.461,07 €

Deutes amb entitats de crèdit a curt termini

39.388,37 €

Altres creditors i periodificacions

657.161,24 €
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www.ladinamofundacio.org
info@ladinamofundacio.org

