
Taller sobre SUBSTITUCIÓ D’USOS: HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
amb les arquitectes Elena Guim i David Bravo

Dinàmica: El taller es va dividir en dos grups, un sobre espai públic i un 
altre sobre habitatge; a continuació els grups van intercanviar temes, de 
manera que tota persona assistent va participar a tots dos debats. A més, 
cada grup es va subdividir en 4 sub-grups per fer una dinàmica 
participativa més intensa. L’estructura era, en cada cas, de diagnosi, 
propostes i idees per a un decàleg.

Reflexió: què es l’espai públic?
- l’escenari on ens relacionem, molt més enllà de la seva dimensió física
- si hi ha un escenari, existeix també un relat vital que es materialitza a la
  ciutat
- aquest relat el fan uns pocs
- és imprescindible un relat compartit, construït en comunitat i pel bé 
  comú
- sense un espai públic potent i integrador,   la ciutat es dissol; es 
  perverteix la democràcia en la seva dimensió territorial

Debat: conflictes i incomoditats provocats per la indústria turística als 
barris. Per parlar sobre espai públic, carrers i places hem de parlar de:
- els usos de les plantes baixes
- els usos dels carrers, la seva ocupació i la mobilitat en tota les seves 
  escales
- habitatge, esdevingut mercaderia especulativa: pujada de preus de 
  loguer, substitució residencial, pisos turístics
- la pèrdua de mobilitat urbana  i de la mobilitat que no fomenta 
  relacions

Objectiu: recuperar la ciutat per viure-hi: l’espai públic ha de ser lloc 
natural per a infants i gent gran.

Reflexió: com evitar el sentiment de rebuig a la ciutat a àrees on el veïnat 
ja ha desertat?. Omplint els barris de veïnes i veïns, mitjançant polítiques 
que destini recursos i legislin amb voluntat de ruptura amb la Marca 
Barcelona. 



DECÀLEG:

ESPAI PÚBLIC

1.- INTERVENCIÓ EN LA MOBILITAT
- aparcaments dissuasius (cotxe privat, autocars)
- regulació de la circulació dels vehicles d'ús turístic (segways, bicis, etc); han d'anar fora 
  dels carrers peatonals
- no donar llicències per a aquesta activitat al centre, i eventualment a altres barris saturats

2.- CONSTRUCCIÓ D’UN NOU RELAT DEL TURISME A LA CIUTAT centrat en la 
necessitat de DECREIXEMENT, encaminat a provocar un altre model econòmic que 
incorpori l’economia social i solidaria.

3.- MILLORA DELS BARRIS 
- mitjançant impostos addicionals a les empreses turístiques
- amb retorn social provenent dels ingressos de les icones turístiques (ex.: Sagrada Família)

4.-PLA D’USOS PER A TOTA LA CIUTAT
- limitació d'usos d'hostaleria i hoteleria, per  protegir el comerç de proximitat garantint que 
  els usos de les plantes baixes donin servei als residents
- lluita contra la directiva Bolkenstein (liberalització de serveis, àmbit europeu)

5.- EMPODERAMENT VEÏNAL augmentant la influència en òrgans de decisió municipal i 
en els plans municipals (PEUAT, Normativa de Terrasses, Pla Estratègic de Turisme, 
ordenances com la de Civisme)

HABITATGE

6.- USOS:
- protegir legalment el sol residencial de la substitució per usos terciaris com hoteler o HUTs
- perseguir legalment la manca d'ús (pisos buits)

7.- HABITATGE PÚBLIC
- augment contundent de la proporció d’habitatge públic de lloguer social a cada barri 
  (mitjanánt una taxa turística augmentada i recaptada al mateix barri)
- parc d'habitatge públic en posicions centrals i en promocions petites
- lloguer proporcional a la renda, per a qualsevol perfil social (per evitar ‘guetos’)

8.-MERCAT D'HABITATGE REGULAT: Regulació i intervenció publica més 
contundents al mercat privat:
-  topalls d'augment dels preus de lloguer
- augment de la durada mínima dels contractes
- garanties per a llogaters i propietaris (administració de finques municipal o cooperativa)

9.- DEFENSA DEL PETIT COMERÇ de proximitat contra gentrificació comercial:
- comerç de protecció oficial
- comerç amb funció social 

10. RECONEIXEMENT JURÍDIC DE LES COMUNITATS DE VEÏNS
- no constituïdes únicament per propietaris sinó també per llogaters
- empoderament de les comunitats
-  foment de la implicació i assessorament burocràtic (notaris, reformes...)


