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de l’Habitatge Social

Contacte de premsa:
Laura Pujol i Larena - 691 905 716
laura.pujol@habitatgesocial.og
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El problema de l’habitatge
El problema de l’habitatge no és cosa d’ara. Anteriorment al 78 la bona i fàcil disposició de crèdits
hipotecaris van impulsar l’habitatge de propietat com el model a seguir en la qüestió de l’habitatge.
Comprar un pis o casa es va convertir en una fórmula d’estalvi per a un ampli, i modest, sector de la
societat: “llogar era tirar els diners i el que calia era comprar”.
Així doncs per què, ja llavors i ara cada vegada més, hi ha famílies que lloguen?
La resposta és contundent: per necessitat. La situació econòmica, la inestabilitat laboral, els sous baixos
o la impossibilitat d'accedir al finançament ja fa anys que colpegen el més desafavorits i aquests,
després de successives crisis, cada vegada són més.
D’altra banda, el més habitual és que, en les fases d’expansió econòmica, la política d'habitatges es
minimitzi i els governs deixin que el lliure mercat “resolgui” els problemes d’habitatge. Així doncs el preu
de l’habitatge de compra ha pujat constantment, s’ha incrementat l’especulació immobiliària i la
situació ha marcat les polítiques d’ingressos i despeses d’ajuntaments i altres administracions.
Només quan el sector de la construcció ha començat a donar mostres de feblesa s’ha produït la
intervenció de l’Estat.
Però la crisi del 2008, després d’anys d’una minsa política d’habitatge, va posar en alerta totes mirades.
Fins aquell moment els impagaments dels préstecs per als compradors només plantejaven problemes a
les entitats de crèdit. La nova crisi ho va trastocar tot.
Des de llavors, primer els desnonaments a la propietat i després els desnonaments a llogaters han
portat a milers de famílies a situació d’insolvència i fallida econòmica. I l’Estat no ha donat solucions al
problema.
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Durant el període de 2004-2009, el nombre dels habitatges protegits que s'acabaven eren entre 50.000 i
70.000 unitats anuals. A partir del 2011, i especialment des del 2013, les xifres dels habitatges protegits
no només van lliscar a la baixa sinó que es va desplomar espectacularment: 4.983 pisos el 2017 i 5.167 el
2018... a tota Espanya!
Els ajustos pressupostaris ens han conduit als pitjors resultats en política d'habitatge des de 1950.
El mercat d’habitatge de lloguer a l’actualitat
Ens trobem doncs que milers de persones i famílies s’han sumat al col·lectiu, ja existent, de qui no pot
comprar un habitatge i es veu obligat a viure de lloguer.
Però, què ha passat amb el preu dels pisos de lloguer? Doncs que, a causa de l’augment de la demanda
entre altres motius, ha pujat fins a preus insospitats.

2007- Dades Idescat

2020 - Dades Idescat

I ara ens trobem en l’escandalosa situació en què el 40% de les llars catalanes han de realitzar un
sobreesforç per tal de pagar el rebut mensual de lloguer. Un 15% per sobre de la mitjana europea.

Font: L’habitatge a la metròpolis de Barcelona - 2019 OHB

Mentre tant, a Europa, amb més de 100 anys amb polítiques d’habitatge i lloguer social, tenen un parc
d’habitatge social del 15% (de mitjana). A Catalunya, només ho són el 1’5% dels habitatges.
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L’any 2013 un estudi publicat per la Taula del Tercer Sector ja exposava la necessitat de comptar amb un
parc de lloguer social de 500.000 habitatges (un 18% del parc total d’habitatges a Catalunya), una xifra
molt llunyana realitat actual.
Polítiques d’habitatges eficients i resolutives són necessàries més que mai.
El lloguer social
El lloguer social és una de les solucions a l’exclusió residencial. Però, què és?
Per a nosaltres “habitatge de lloguer social” és un concepte ampli i inclou tots aquells habitatges que
donen resposta a totes les persones i famílies que per raó dels seus ingressos no poden fer front al cost
d’un habitatge regit pel mercat lliure.
L’habitatge de lloguer social s’adreça, per tant, a col·lectius de població amb ingressos mitjos, baixos i
molt baixos, i pot ser de caràcter públic o privat.
Es caracteritza per tenir un preu estable, garantint la sostenibilitat econòmica, l’estabilitat i la
tranquil·litat de les persones que hi resideixen.
Classifiquem els habitatges socials de lloguer en 3 grans grups:
-

Lloguer social assequible: està destinat a llars amb ingressos mitjos
Lloguer social: destinat a llars amb ingressos baixos
Lloguer molt social: destinat a llars amb ingressos molt baixos i, sovint, en situació o risc
d’exclusió. Són habitatges d’inclusió que ofereixen un acompanyament i seguiment social
intens per part d’una entitat especialitzada. Aquest és el cas dels habitatges de la
Fundació.

La nostra acció, la nostra solució
Actualment la fundació disposa de 466 habitatges on poder acompanyar persones i famílies en situació
d’exclusió residencial. I ho fem abordant la situació des del binomi Llar i Persones.

Dades pròpies, 2021

Però el repte és encara molt alt. Tenim una mitjana de 30 famílies esperant un habitatge i la perspectiva
que albirem és que aquesta llista sigui cada cop més llarga.
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La situació actual fa que les famílies cada cop triguin més temps en refer el seu projecte de vida i poder
deixar aquest habitatge temporal. Ens calen més habitatges.
Per millorar aquesta situació la fundació treballa en dues línies:
-

La compra d’habitatges (enllaç a notícia TIR)
La cessió d’habitatges de forma gratuïta o en lloguer molt baix

Les dades avalen la nostra tasca en els darrers anys, el creixement però no és suficient.

El nostre projecte
El dret a l’habitatge digne i a un projecte de vida són els propòsits que ens mouen des de fa més de 30
anys.
Ja fa quasi 30 anys que l’organització nord-americana Pathways to Housing va assentar les bases del
Housing First. Des de llavors s’ha constatat que quan persones i famílies en situació d’exclusió
accedeixen a un habitatge digne les possibilitats de millora de la seva situació augmenta
considerablement.
La crisi habitacional és cada vegada més greu al nostre país i el dret a l’habitatge que reconeix la
Declaració dels Drets Humans i la Constitució Espanyola es troba sotmès a les lleis del lliure mercat, que
han convertit aquest dret únicament en un bé mercantil. Disposar d’un ampli parc d’habitatges ha estat
sempre una prioritat per a la fundació que amb l’actual situació econòmica i social s’ha vist reforçada.
Des de la fundació abordem la situació de pobresa habitacional des del binomi Llar i Persones.
El parc d’habitatges
Actualment la fundació disposa de 466 habitatges ubicats a la ciutat de Barcelona i 32 ciutats de la seva
àrea metropolitana. Alguns dels habitatges han estat cedits gratuïtament o amb un lloguer molt baix a la
fundació, altres en són propietat.
Mitjançant el conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu, la
Fundació ofereix habitatge a les famílies ateses per les 3 entitats. Són aquestes entitats les que deriven
les persones que accedeixen als habitatges de la fundació.
La funció d’aquests habitatges és molt més que donar aixopluc. L’habitatge social ha de ser un habitatge
digne que compleixi amb paràmetres de confort i habitabilitat raonables que permetin millorar la vida
de les persones.
La fundació s’encarrega en tot moment del manteniment dels habitatges així com dels arranjaments i
obres necessàries que, sempre que és possible, són contractades a empreses i entitats d’inserció
laboral.
Les persones al centre
Des de la fundació treballem amb els col·lectius més desafavorits i ho fem sense fer cap tipus de
distinció ni discriminació, donant preferència a les famílies amb menors a càrrec, doncs sabem que una
llar on poder créixer i tenir les necessitats bàsiques cobertes és imprescindible pel seu bon
desenvolupament en els primers anys de vida.
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Reconeixem el paper de lideratge i pal de paller de les dones les famílies en exclusió habitacional. Per
aquest motiu, sempre que és possible, els contractes de lloguer dels habitatges socials se signen amb
elles.
L’acompanyament
Els professionals de l’àrea social de la Fundació realitzen l’acompanyament de les famílies en el seu
camí cap a la inclusió social, vetllant pels drets de totes les persones acollides.
Entenem l’habitatge com espai punt de partida des d’on reiniciar un projecte personal i familiar
d’inclusió social. L’equip de l’àrea social acompanya a les famílies mitjançant un pla de treball específic i
integral que recull les seves necessitats i els aspectes necessaris per aconseguir una total autonomia
econòmica, social i familiar. El seguiment d’aquest pla pactat i personalitzat és imprescindible per a
poder accedir al lloguer temporal de l’habitatge social.

La Fundació
La Fundació Foment de l’Habitatge Social és una entitat amb 30 anys d’experiència en la gestió
d’habitatge social per als col·lectius més desafavorits.
Va ser creada el juliol de 1990 amb l’objectiu d’impulsar un projecte d’inclusió residencial per a les
famílies usuàries de Càritas Diocesana de Barcelona que es trobaven en situació d’exclusió social i/o
marginació. Aquest objectiu s’assolia mitjançant la cessió temporal, a aquestes famílies, d’un habitatge
gestionat per la Fundació.
Actualment gestionem un parc d’habitatges per a facilitar allotjament en règim de lloguer temporal -a
un preu social, per sota mercat- i hi realitzem les actuacions de condicionament necessàries per
garantir-ne l’habitabilitat i la qualitat.
La Fundació va més enllà en la lluita contra l’exclusió residencial, i amb el programa OIKOS, desenvolupa
plans de treball social integrals, transversals i personalitzats amb les persones i les famílies que
accedeixen als habitatges per tal que puguin recuperar la seva autonomia i dignitat.
És evident que donada la greu situació social i econòmica que viu hores d’ara el nostre país, el nostre
objectiu continua estant més vigent que mai i la Fundació entoma importants reptes de futur per
combatre l’exclusió residencial i augmentar el seu parc d’habitatges socials per posar-los al servei de
les persones i famílies que més ho necessiten.

Missió, visió i valors. El model de Fundació
La Missió de la Fundació és lluitar contra l’exclusió social i especialment contra l’exclusió residencial
posant especial èmfasi en l’atenció a la perspectiva de gènere i a la infància.
La Visió de la Fundació és la protecció de les persones i famílies afectades per causes econòmiques i/o
socials greus, afavorint l’accés a un habitatge que els permeti iniciar un projecte de vida inclusiu i digne,
donant preferència a aquelles famílies amb menors a càrrec o en situació d’exclusió severa.
La Fundació treballa sota els principis de Cooperació, la No Discriminació per cap circumstància o
creença, la Sensibilització Social, l’Eficiència de professionals i voluntaris, la Qualitat dels nostres
Recursos i la Sostenibilitat del projecte de manera autònoma al llarg del temps.
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Treballem per les persones que es troben en situació d’exclusió residencial severa. La prevenció de la
desprotecció dels infants és l’opció preferent de la nostra acció.
Treballem amb Càritas Diocesana de Barcelona, de Terrassa i de Sant Feliu. És important el
coneixement de les situacions i dificultats que tenen les famílies que atenem per tal de treballar
conjuntament amb elles, oferint alternatives per superar les situacions més desfavorables i que el
recurs ofert s’adapti a les necessitats bàsiques no cobertes.
Treballem per la independència i l’autonomia de les persones. L’habitatge s’entén com un espai de
punt de partida on reiniciar processos personals d’inclusió social, apropant la realitat “normalitzada”
al dia a dia de les persones.
Treballem per un parc propi d’habitatge de qualitat. Aquesta situació permet que la Fundació sigui
més autònoma respecte les fluctuacions del mercat immobiliari i possibilita oferir lloguers a preus
reduïts.
Treballem en xarxa i en coproducció amb altres entitats, agents socials i amb l’Administració per tal
d’aprofitar les sinèrgies que es produeixen en un model de treball comunitari, tot rendibilitzant
esforços i recursos.
Treballem en equip, alineats amb un objectiu comú que és la inclusió social de les persones, amb un
projecte de qualitat humana que potenciï la dignitat de les persones.
Treballem per fomentar el voluntariat, des de la concepció de professionals voluntaris, atorgant-los
un paper de participació i co-responsabilitat en tots els nostres projectes.

Impacte
(Segons dades 2019)
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Trajectòria
•

1990. Neix la Fundació promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona.

•

1991. Es posa en marxa el Projecte OIKOS, que és l’equivalent en grec clàssic del concepte de
«llar», entès com a conjunt de béns i persones. La finalitat d’aquest projecte és proporcionar al
màxim nombre de famílies una llar digna, i oferir al mateix temps un pla de treball social
individualitzat, tenint en compte les circumstancies personals, i familiars, de cadascun dels usuaris.

•

2004. Se signa, a través de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, el primer conveni de
col·laboració que va posar en funcionament la Xarxa de Borses per habitatges de lloguer dirigits a
persones i col·lectius amb risc d’exclusió.
La Xarxa tenia el suport del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el
mateix any va passar a convertir-se en la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. A finals d’any 2004
s’afegeix al conveni la signatura del programa de rehabilitació d’habitatge social.

•

2004. Se signa conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la gestió
d’ajuts de lloguer a les famílies allotjades als habitatges de l’entitat.

•

2010. S’inaugura el primer bloc d’edificis propi construït per l’entitat al passeig Exposició 34 de
Barcelona . 19 habitatges unifamiliars equipats amb sistema d'auto abastiment d’energia amb
plaques solars i una bugaderia comunitària.

•

2010. La Fundació trasllada la seu social a l’edifici de Via Laietana, on ara s’ubica.

•

2012. El projecte Oikos es reorienta per la necessitat d’augmentar l’oferta d’habitatge digne,
estable i adequat per a famílies i persones ateses per la entitat que bé estaven perdent el seu
habitatge per la crisi econòmica i els desnonaments o bé estaven vivint en situació d’exclusió
residencial (relloguer, infrahabitatge, etc.).
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•

2012. S’inaugura el segon bloc d’edificis propi construït per l’entitat al Bolivia 177 – 179 de
Barcelona. 19 habitatges unifamiliars amb sistema de calefacció sostenible

•

2013. Es consolida l’ampliació del parc d’habitatges (més de 200) gràcies a les signatura d’un
conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

•

2014. Es crea el l’àrea de Patrimoni amb l’objectiu de donar un suport específic a les obres de
millora dels habitatges cedits així com portar a terme els arranjaments necessaris als habitatges ja
disponibles. A més se centra també en la cerca de col·laboracions per a l’obtenció de nous
immobles.

•

2015. Celebrem el 25è aniversari.

•

2018. L’entitat amplia la seu social. La plantilla ja compta amb 25 treballadors a les diferents àrees.
Se signa un conveni amb Naturgy que ajuda a millorar l’eficiència energètica als habitatges.

•

2019. S’inicia l’ampliació del parc d’habitatges en propietat, per a un major marge de maniobra
als mateixos mitjançant el projecte de Tanteig i Retracte de l’Administració Pública.

•

2020. Malgrat la pandèmia de la Covid19 que trastoca tota la societat, el parc d’habitatges de la
fundació assoleix la quantitat de 466 habitatges. Conscients de la importància del treball de
sensibilització i captació de recursos i nous habitatges, la fundació inicia un pla de comunicació que
la porti al segle XXI.

Òrgans i govern
La Fundació es regeix per un patronat format per 11 persones amb experiència en el món de l’habitatge,
el sector social, l’advocacia, l’economia i la comunicació.
La seva missió és vetllar pel compliment de la missió i els propòsits establerts pels estatuts de la
Fundació.
El patronat es reuneix de forma periòdica per marcar les línies estratègiques a mig i llarg termini,
sancionar les qüestions de caire econòmic (pressupost, balanç anual...), nomenar càrrecs i valorar i
reflexionar sobre els plans de treball i les oportunitats de futur de l’habitatge social i la Fundació.
Són actuals patrons: Maria Vendrell Aubach (presidenta), Vicenç Soriano Casanovas (secretari) i els
vocals: Andreu Romaní Blancafort, Carme Trilla i Bellart, Ignasi de Delàs i de Ugarte, Lluís Franco Sala,
Salvador Busquets i Vila, Anna Vilà Saiz, Francesc Mateu i Hosta, Olga Valsells Goula i Oriol Solé Altimira.

Equip Humà
L’equip de treballadors i voluntaris de l’entitat són professionals especialment formats en diferents
àmbits. La suma de tots es converteix en una força que dóna cobertura a les necessitats que integren la
nostra feina diària.
La Fundació està dividida en 4 àrees de treball i un equip de voluntaris:
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Direcció. La direcció l’ostenta Sergio Rodríguez Vives i el seu equip compta amb una tècnica de gestió de
persones, un gestor de tecnologies de la informació i la responsable de comunicació, fundraising i
premsa.
Patrimoni. L’àrea de patrimoni la coordina Albert Tarradellas Bertran i en el seu equip compta amb un
arquitecte, una tècnica de suport i un responsable de seguretat i manteniment
Acció Social. L’àrea social esta dirigida per Olga González López i compta amb 10 treballadors socials i
una tècnica de suport administratiu
Administració. Dirigida per Sonia Mateo González, l’equip consta també de dues tècniques
administratives comptables i una tècnica de recepció.
Voluntaris. En aquest moment comptem amb 4 voluntaris: tres arquitectes i una infermera que atenen
les necessitats més immediates dels usuaris i l’equip de la Fundació.

Contacte
Contacte de premsa
Laura Pujol i Larena
laura.pujol@habitatgesocial.org
691 905 716 (trucades i whatsapps)

Web:
http://www.habitatgesocial.org/

Xarxes Socials
Twitter: @f_habitatge
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundació-foment-habitatge-social
Youtube: Fundació Foment de l'Habitatge Social
Issu: https://issuu.com/fhabitatgesocial
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