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Cooperativa dispersa d'habitatges i de serveis 

XARXA COMUNItaRIA 
DE CURES A L’ENTORN 
DE L’HABITATGE

Infraestructures dures

1. Botiga d’intercanvi 
de roba i objectes

2. Bugaderia comunitària

3. Cinema a la fresca

4. Cooperativa de consum

5. Cotxe compartit 
aparcant al garatge

6. Cuina i menjador comunitari

7. Espai de Cooworking

8. Espai de joc 0-3

9. Espai de joc 7-11

10. Espai de trobada

11. Espai per festes i celebracions

12. Espai per joves

13. Furgoneta LocalEx

14. Gimnàs al terrat

15. Habitació de convidats

16. Hort comunitari

17. Jardí al terrat

18. Taller de reparació de bicis

Infraestructures toves

19. Acompanyament al metge 

20. Antena de Guifinet

21. Autobús escolar a peu

22. Àvia i néta d’adopció

23. Biblioteca comuntària

24. Comunitat energètica

25. Grup d’intercanvi d’esqueixos

26. Mare de dia

27. Radars

28. Tàndem de conversa

29. Xarxa d’ajuda a la compra

30. Xarxa d’intercanvi de tuperwares



Diferents projectes d’habitatge col.lectiu
Dins d'aquesta xarxa hi poden participar diferents tipus 
d'habitatges col·lectius, en quant a tinença, habitatge 
públic, privat o cooperativa, en quant a tipologies com 
habitatge assistencial per a gent gran, habitatge per a 
joves i també en quant a formes de participació. Cada 
xarxa tindrà unes característiques diferents segons els 
habitatges que en formin part. Un primer nivell de 
complexitat és que la xarxa estigui formada per diferents 
cooperatives d'habitatge cooperatiu i es formalitzi com 
una cooperativa de cooperatives. El segon nivell de 
complexitat és que s'hi uneixin habitatges públics de 
diferents tipologies i un tercer nivell de complexitat és 
que s'hi uneixin habitatges privats o altres tipus de 
projectes com per exemple de masovaria urbana. 
Aquesta unió entre diferents tiopologies genera una 
cooperativa d'habitatge dispersa en un entorn pròxim 
que comparteix serveis.

Aquesta xarxa comunitària contribueix a caminar 
cap una societat més corresponsable amb les 
cures:

• Donar el mateix valor a totes les esferes 
de la vida

• Reconèixer el valor social del treball reproductiu

• Trencar la divisió entre l’espai públic-privat

• Millorar la salut i el benestar de les persones 
a través del disseny dels nostres entorns

• Participació activa de les dones 
en la construcció del seu entorn

I a més a més, contribueix a generar un nou mercat 
d’habitatge cooperatiu en un entorn ja construit 
rehabilitant el parc actual a través una nova forma 
d’organització social. 
 

Des d'una perspectiva feminista
Des de l'urbanisme feminista proposem un canvi de 
prioritat en la societat actual, posant la vida quotidiana 
de les persones al centre de les decisions urbanes per a 
transformar les desigualtats que la ciutat neoliberal, 
capitalista i patriarcal ha reproduït. Posar la vida 
quotidiana de les persones al centre significa dissenyar 
ciutats que responguin al treball no remunerat de cures, 
domèstic i reproductiu, i alhora reivindicar que aquest 
treball ha de ser responsabilitat social i pública i no 
exclusiva de les dones. A Catalunya les dones encara 
avui dediquen el doble de temps al treball domèstic i de 
cura que els homes. 

Suport a les cures
Per a donar suport a les cures de les persones que 
formen part de la xarxa es generen espais compartits 
distribuïts entre els diferents projectes d’habitatge 
que formen part de la xarxa o en altres espais de 
l’entorn, per exemple, utilitzant les plantes baixes 
d’edificis, solars buits, edificis en rehabilitació, etc.

Hi ha dos tipus d’espais o infraestructures per a 
desenvolupar segons ha descrit Helen Jarvis: aquelles 
activitats que necessiten d’un suport físic i més visible, 
anomenades infraestructures dures i, per altre costat, 
les infraestructures toves, que son les estratègies 
socials per acompartir la vida quotidiana de gestió i ús 
del temps que no necessiten un espai delimitat sino una 
forma d’organització.

L’objectiu d’aquest projecte és construir una 
xarxa comunitària de suport a les cures 
connectant diferents projectes d’habitatge 
col·lectiu. Proposem que aquests habitatges 
en un entorn pròxim puguin organitzar-se en 
una cooperativa dispersa d'habitatge i 
serveis per a compartir espais, gestió i 
temps de cures creant una xarxa de suport 
veïnal i comunitària.

Xarxa comunitària
És una xarxa per i per a les persones veïnes que vulguin 
involucrar-se en les cures comunitàries. A través d’un 
sistema assambleari cada grup de persones defineix 
com viure d’una forma més col·lectiva, compartint 
gestió, temps i espais segons les seves necessitats de 
cures com la flexibilitat, l’estacionalitat, la 
corresponsabilitat social de la cura, les diferents 
intensitats de la cura depenent de si cuida a infància, 
persones malalates o persones grans, etc. Sense les 
persones no és possible desenvolupar aquesta xarxa!

1. Botiga d’intercanvi de 
roba i objectes, sortint dues 
mares a punt de parir. 
Entrant una senyora que va a 
tornar el taladro al servei de 
biblioteca d’eines localitzat 
dins la mateixa botiga.

2. Bugaderia comunitària amb 
màquina de te i cafè i 
possibilitat de plat del dia a 
preu popular que han cuinat 
a la cuina compartida de la 
cooperativa d’habitatge.

 
3. Cinema a la fresca. 

Aprofitant que hi ha una 
bona paret sense finestres 
en aquest edifici, el grup 
organitza sessions de cine a 
la fresca, aprofitant per 
projectar amb el projector 
que tenen a la cooperativa.

4. Cooperativa de consum

5. Cotxe compartit aparcant 
al garatge. Hi ha un cotxe 
aparcant al garatge d'una 
veïna que es pot utilitzar si 
guardes hora a través de 
l'app.

 6. Cuina i menjador 
comunitari. És un espai 
polivalent gestionat per la 
xarxa on s'hi poden realitzat 
diverses activitats.

7. Espai de Cooworking. Al 
pis d’una dona gran que viu 
sola hi ha espai disponible 
per poder treballar 
plegades.

8. Espai de joc 0-3. Al primer 
pis de la cooperativa 
d’habitatge hi ha un espai 
de joc per petits de 0-3 anys 
amb coixins i joguines 
compartides.

9. Espai de joc 7-11. Als 
habitatges públics hi ha un 
terrat on nenes i nens de 7 a 
11 anys es troben per jugar.

10. Espai de trobada. En 
aquest espai es reuneixen en 
assemblea, s’organitza el 
banc de temps o la caixa de 
prestecs economia solidària. 
entre moltes d’altres 
activitats. Es troba als baixos 
de la cooperativa 
d’habitatge.

11. Espai per festes i 
celebracions, amb un forn de 
pizza, i taules. Per darrera 
connecta amb la plaça, és 
molt pràctic quan hi ha festes 
del barri perquè l’obren al 
carrer i poden fer sopar a la 
fresca amb qui s’animi a 
participar.

12. Espai per joves. Tres joves 
amb patins, seuen i parlen a 
una sala amb sofàs, cartes i 
jocs, amb una mica 
d’intimitat.

13. Furgoneta LocalEx. 
Repartiment i ajuda amb el 
transport de mobles i 
queviures de la cooperativa 
de consum.

14. Gimnàs al terrat: que s’ha 
habilitat perquè lxs veïnxs 
puguin fer estiraments al sol.

15. Habitació de convidats
 
16. Hort comunitari

17. Jardí al terrat. Han començat 
un jardinet i hort amb 
pasteres al terrat de la 
cooperativa d’habitatge.

18. Taller reparació bicis

19. Acompanyament al 
metge. Un jove i un senyor 
més gran que participen 
del banc de temps van al 
metge.

20. Antena de Guifinet. A la 
masoveria urbana han 
instal·lat un supernode de 
guifinet, per participar d’un 
projecte de xarxa d’internet 
lliure, oberta i que vetlla pel 
procomú.

 
21. Autobús escolar a peu

22. Àvia i néta d’adopció. S’han 
conegut arran de la xarxa de 
cures i els hi encanta passar 
temps juntes i aprendre l’una 
de l’altra.

23. Biblioteca comunitària. Es 
forma a partir de biblioteques 
personals de les persones 
que hi participen, i funciona 
amb un sistema de prèstec 
(digital) similar al de les 
biblioteques públiques.

24. Comunitat energètica. Les 
persones d’aquest bloc 
participen d’una comunitat 
energètica deixant el terrat 
per instal·lar unes plaques 
solars.

25. Grup d’intercanvi 
d’esqueixos. Una senyora li 
dona un esqueix, que ha 
preparat al seu balcó florit, a 
una altra amant de les 
plantes.

26. Mare de dia. Una mare s'ha 
ofert per cuidar tres nadons 
més durant unes hores al 
matí.

27. Radars. La fornera saluda 
cada dia a la senyora del 
carret i li demana com està.

28. Tàndem de conversa, i 
aprofiten per pujar-li la panera 
ecològica de la cooperativa 
que amb cadira de rodes 
costa 
de pujar.

29. Xarxa d’ajuda a la compra. 
Han organitzat un grup on les 
persones que necessiten 
ajuda per la compra (en 
aquest cas la del pis de dalt 
té un peu trencat) poden 
avisar del que necessiten i 
algú a qui li ve de camí li 
compra allò que necesita.

30. Xarxa d’intercanvi de 
tuperwares. Un grup de 
persones que dina fora de 
casa cada dia, s'han 
organitzat per cuinar més 
quantitat d'un plat i compartir 
els tuppers, així tenen menjar 
variat per tota la setmana.

Infraestructures dures Infraestructures toves

La xarxa no pot estar 
mes lluny d’un radi de 
500/800 m de l’habitatge 
propi.

Per tant pot passar que hi 
hagi diferents xarxes 
comunitaries de suport en 
un mateix barri.
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Hi han dos tipus 
d’infraestructures 
per a desenvolupar 
la xarxa:

INFRAESTRUCTURES
dures

INFRAESTRUCTURES
TOVES

VOLS CONEIXER 

LA NOSTRA XARXA?
Localitza les següents 

infraestructures al mapa!

xarxa 
comunitaria


